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چكيده
موجب ارتقاء جايگاه محيط زيست در پشت سر گذاشته،هاتجربيات تلخي كه جامعه جهاني در خالل جنگ

الملل و قواعد آمره با آن را در زمره عرف بينهنجارهاي توانميكهنحويبهحقوق مخاصمات مسلحانه شده، 

ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعيت استراتژيك منطقه خليج رو پاز همين. اومنس قرار داداثر ارگا

و )1991- 1990(جنگ دوم خليج فارس بويژه وقوع پيوسته، ارب ناشي از دو جنگي كه در منطقه بهفارس و تج

تبعات زيست محيطي آن، با بررسي قواعد حقوقي موجود در زمان جنگ دوم و نيز قواعدي كه پس از آن 

فارس و يا تدوين گشته به رويكرد حقوقي جديدي برسد، تا در صورت وقوع جنگي احتمالي در منطقه خليج

ي زيست محيطي ناشي از مخاصمات مسلحانه را به حداقل هادر ساير مناطق دنيا در پرتو آن رويكرد آسيب
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مقدمه-1

ده تاريخ كه آفريننباشدميپديده اجتماعي ترين انگيزترديد شگفتجنگ بي

چرا كه انسانها از ديرباز با يكديگر سر ستيز داشته و با ).Farkhojasteh, 1989: 1(است

در قرون اخير روي داده است، در اين خصوص بويژهوجود تحوالت ژرفي كه در زندگي بشر 

توان يافت كه در آن اثري از از تاريخ را نمياي ههيچ تغييري حاصل نشده، لذا هيچ دور

:Azghandi and Roshandel, 2005(و جنگ نباشدخشونت  6.(

كه همواره حضور خود المللبينناپذير در روابط يك اصل اساسي و ترديدعنوانبهجنگ 

را بدون محدوديت در زمان و مكان به دول متعارض تحميل كرده است، داراي اثرات و تبعاتي 

ن صلح به مقدار زيادي كاربرد خود را از و با وقوع آن، مقررات معتبر زماباشدميمختص خود 

:Bakhtiari Asl, 1997(شودميدهند و حقوق جنگ جايگزين آنهاميدست مگر ). 57

مان وأتطوربهقواعدي كه در زمره قواعد آمره قرار گيرد كه ناظر بر شرايط جنگ و صلح 

شود، هابروز جنگتواند مانع از الملل از آنجا كه نميبه همين سبب حقوق بين. باشدمي

خود را به آن ملزمالمللبيندنبال آن است تا با وضع مقرراتي كه تمامي تابعان حقوق هب

مدرن مورد توجه المللبيندر اين ميان از آنچه در حقوق . بنا نمايدتر دانند، جهاني ايمنمي

شرايط جنگ توان از محيط زيست در تمامي ابعادش و حفاظت از آن درميخاص قرار گرفته

,Henderson(و صلح نام برد  2010: 292 ، چرا كه جامعه جهاني موفق به درك اين )293-

,Habibi(مسئله شده كه محيط زيست يعني هر آنچه كه حيات بشري به آن وابسته بوده

اهميت و نقش محيط سويكرو جامعه جهاني از و تنها كره مسكون است، از همين)6 :2000

ناپذيراجتنابداند و از سويي ديگر وقوع مخاصمات مسلحانه را ميرناپذيرزيست را انكا

ي وارده بر محيط زيست بشري هاآور آسيبآن است كه به كمك قواعد الزامدنبالبهداند و مي

عالوه بر مخاصمات مسلحانهدر معموالً.به حداقل ممكن برساندهارا در خالل درگيري

گيرد كه ميقرارنيز در معرض آسيب و خطر نابوديحيط زيستو ممنابعتلفات انساني، 

شديدي به آنها وارد خساراتافزارهاي نظاميامروزه با توجه به تكنولوژي پيشرفته در جنگ

.شودمي
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مبتني بر حقوق بشر و مقتضيات الملليحقوق مخاصمات مسلحانه بيندر همين خصوص 

قواعدي را ن آالم جنگ و تخفيف مصائب آنوجدان عمومي جامعه جهاني و با هدف تسكي

به يك حالت سازش بين الزامات نظامي و توان ميهاكارگيري آنهبا بكه تدوين نموده

ناپذير به محيط زيست جلوگيري مالحظات بشر دوستانه رسيد و از ورود خسارات جبران

:National Committee for Humanitarian Law, 2003(نمود ه ذكر است، الزم ب). 31

، لذا اين مهم حاصل باشندميمبتني بر يك قدرت مركزي ناز آنجا كه قواعد مذكور براي اجرا

دولتهاي متخاصم با بويژه، مگر با همكاري بر پايه اعتقاد و باور تمام دولتها، شودنمي

ي بجا و كارآمد در خالل مخاصمات مسلحانه و با هدف حفظ محيط زيست هاگيريتصميم

البته از آنجا كه امروزه در نسل سوم حقوق بشر، . ي آيندههانسل امروز بشر و نسلبراي

و الزامات حفاظت از محيط زيست و برخورداري از محيط زيست سالم، بخشي از تعهدات

شود، حركت دولتها به سمت حفاظت محيط ميدولتها محسوب)1اومنسارگا(آمره و همگاني

 International Law and the right(باشدميجنگ و صلح زيست در همه شرايط اعم از 

to a healthy environment az a Jus cogens human rights.(

ي اخير مطرح هايكي از مناطق حساس و بالقوه خطرساز جهان در سالعنوانبهخليج فارس 

قابل جبران غيروقوع دو جنگ بسيار مهم در اين منطقه موجب بروز اثرات تخريبي. شده است

چنانچه بسياري از زيستگاههاي حيات وحش .در محيط زيست اين منطقه ارزشمند بوده است

كه به جنگ نفت معروف ) 1990(و دوم ) 1980(ايران، عراق و كويت در خالل جنگ اول 

ي هاي زيست محيطي در بسياري از محدودههابروز آلودگي. اندشد، آسيب جدي ديده

هاي آبي و خاكي اين از آن باعث شده خسارات سنگين بر اكوسيستمدرگيري و حتي خارج 

:Ettehad, 2007(كشورها وارد شود ه چرا كه تمايل طرفين منازعه به پيروزي از طريق ب).4

ي ويرانگر منجر به زير پا گذاردن اصول انساني و حقوق بشردوستانه گرديد هاكارگيري سالح

انتظار داشت طرفين درگيري توانميده انگاشته شود، نو در جايي كه حقوق اوليه بشر نادي

.دباشن...) حيات وحش، نباتات و (نگران اجزاي طبيعت 

1 - Erga Omnes Obligations
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كه عالوه بركويت را به آتش كشيدي نفتيهاچاهشماري ازدر جنگ نفت تعداد بيعراق

ده باران مبني بر وقوع پدياي هي تكان دهندهاآلودگي شديد در نتيجه نشت نفت، گزارشايجاد

در گزارش سازمان .انتشار يافتي نفتي حاصل شده بود، هااسيدي كه از آتش و دود فرآورده

سوختن صدها چاه نفت كويت، روزانه نيم ميليون تن «: آمده است1جهاني هواشناسي

ي ازت و مقادير زيادي از عناصر هاهزار تن اكسيد3هزار تن اكسيد گوگرد و 40گازكربنيك، 

اثرات اين آلودگي به حدي بود كهونده ديگر وارد هواي خليج فارس كرده استكنآلوده

تا غرب چين و ارتفاعات هيماليا در هندوستان كشيده ي سياههادود

دود سياه ديگر آثار سوء ايناز).www.ravy.ir/context2341328.html,pp.1-2(شد

اي خليج نشيني آن در چرخه غذايي دريا بود كه باعث افزايش حجم بار آلودگي در آبهته

ي گسترده به حيات جانوري و گياهي در اين منطقه هافارس شد و در نهايت منجر به آسيب

شوراي امنيت با ).www.form.pacyrus.com/showthread.php?t=5124,p.1(گرديد

؛ 1990اوت 2(زيست محيطي وارده در خالل جنگ دوم خليج فارس يهاوجود تمام آسيب

قطعنامه صادره، دولت 13از ميان ) 1990اكتبر 29(674تنها در قطعنامه ) 1991فوريه 28

عراق را در برابر خسارات ناشي از انهدام اموال عمومي و خصوصي در كويت مسئول شناخت 

.محيطي جنگ نگرديدكه آن هم منجر به كاهش اثرات مخرب زيست 

براي ايجاد امنيت در خليج فارس از چندين دهه گذشته نتوانسته هامتأسفانه برخي تالش

ي امنيتي جدي مواجه هااست با موفقيت همراه باشد و هنوز اين منطقه با چالش

:Hashemi, 2011(باشدمي از همين رو در اين مقاله تالش شده با توجه به تجارب ).139

ي متعدد و اثرات آنها در زندگي بشر به رويكردي حقوقي دست يافت تا با هاجنگجهاني از

اتكا به آن در صورت احتمال وقوع جنگي ديگر در منطقه يا در هر نقطه از جهان از ورود 

.نحو چشمگير كاستناپذير به محيط زيست بهخسارات جبران

1 - World Meteorological Organization (WMO)
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روش تحقيق-2

منطبق بر اي هجام گرفته و بر مطالعات كتابخانتحليلي ان–تحقيق حاضر به روش توصيفي 

ي، استنتاج و تحليل حقوقي آنها در المللبيني حقوقي، استخراج منابع از اسناد هااصول و روش

گيري در حوزه خليج ، كه امكان نتيجهباشدمياستوار اي هي بويژه منطقالمللبينحوزه مناقشات

.سازدميفارس را ممكن و ميسر

شناسي تحقيق محيط-3

سو به سبب برخورداري از يك محدوده ارزشمند اكولوژيكي، از يكعنوانبهخليج فارس 

ي عظيم بوده و از سويي ديگر به سبب هاكشذخاير عظيم انرژي محل تردد شناورها و نفت

و در خالف جهت ضعيفآنب در آي هاتوده، حركت باشدميآنكه درياي نيمه بسته 

تا آبهاي خليج فارس از طريق در نتيجه زمان طوالني نياز است،باشدميي ساعتهاعقربه

رو هر نوع از همين.سال بر آورد شده است5الي 3اين زمان حدود . دتنگه هرمز تعويض شو

هزار شناور از خليج فارس 40ساليانه گردد، چنانچه عبورميآلودگي و تخريب در آن تشديد

ي جهان هاحجم ترافيك نفتكشدرصد30قريب به و تنگه هرمز كه 

.www.form.pacyrus(باشدمي com/showthread.php?t=5124,p.1( ، سبب شده آلودگي

2007در سال 1ي دريانورديالمللبيندر اين راستا سازمان . برابر ساير درياها باشد40در آن 

-www.ravy.ir/context2341328.html,pp.1(ژه دريايي اعالم نموداين منطقه را منطقه وي

از شرايط اي ههمچنين خليج فارس از يك طرف به سبب موقعيت ژئوپليتيك كه آميز).2

نياز جامعه جهاني به ذخاير نفت و گاز منطقه، همواره دليلبهو از طرف ديگر اي هناپايدار منطق

. و تهديدات جدي از جمله جنگ بوده استهاندر معرض بحرا

1 - International Maritime Organization (IMO)



_________________________1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 200

موقعيت جغرافيايي - 1-3

كيلومتر 232850خليج فارس دريايي است با عمق كم از آبهاي گرم و شور به وسعت حدود 

و با درياي عمان ) 1ه شماره نقش(مربع كه بين ايران و شبه جزيره عربستان واقع گرديده است 

خليج فارس حاصل پيشرفتگي ). Ettehad, 2007: 44(باشديموسيله تنگه هرمز مربوط به

،كيلومتر1000طول تقريبي با، باشدميآب اقيانوس هند در ناحيه جنوبي فالت ايران 

متر و حجم 3، حداكثر ارتفاع امواج متر است90-100عمق باوكيلومتر300تا 250عرض

باشدميمتر مكعب 10×13آب 

)www.form.pacyrus.com/showthread.php?t=5124,p.1.( عمق خليج فارس در تمام

يي كه به هاواسطه رسوب و آبرفت رودخانهمناطق يكسان نيست، چنانچه در قسمت شمالي به

50تا 40ترين گودي از ريزند سواحل ايران عمق كمي دارد و در قسمت مركزي، عميقميآن

متر 93يلومتري تنب بزرگ قرار دارد كه ك15ترين عمق آن در و عميقكندميمتر تجاوز ن

).Ettehad, 2007: 45(باشدميتر ي شرقي آن عميقهاكلي بخشطوربهاست و 

خليج فارسموقعيت جغرافيايي :1شمارهنقشه

www.google.com
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موقعيت استراتژيك - 2-3

ز منظر نقش برخورداري از محيط دريايي قابل كشتيراني ادليلبهسو خليج فارس از يك

مندي از كند و از سويي ديگر به سبب بهرهميبازياي همركزي كه در عرصه حمل و نقل منطق

از نظر اقتصادي از دير باز مورد توجه بوده منابع عظيم نفت، گاز، ذخاير زيرزميني و دريايي

زمين قلب برانگيز خاورميانه وضروري است به اين موارد، قرارگيري در منطقه چالش. است

تري كه شامل منطقه اقيانوس هند و كشورهاي حاشيه آن كه بخشي از منطقه استراتژيك وسيع

، اضافه شودمييافته شوروي، افغانستان، پاكستان و تركيهو كشورهاي تازه استقالل

همچنين بايد جمعيت حدود ).www.aftab.com/articles/view/politics/world(نمود

بازار مصرف پرسود براي كشورهاي صنعتي عنوانبهخليج فارس را ميليون نفري حوزه100

رو منطقه خليج فارس از اهميت از همين. در راستاي جذب دالرهاي نفتي مد نظر قرار داد

اين تصوير ژئواستراتژيك با خطوط ارتباط دريايي . ژئوپلتيكي خاصي در جهان برخوردار است

تر ي بزرگ در منطقه كاملهاقدرتنظامي ياهگذرد و وجود پايگاهميكه از منطقه

).Ettehad, 2007: 4(شودمي

در ميان تمام مواردي كه برشمرده شد، اهميت ويژه خليج فارس در جهان امروز بـه سـبب   

رو خلـيج فـارس همـواره يكـي از مهمتـرين منـاطق       از همـين . باشـد ميمنابع عظيم انرژي آن 

 ,Bakhtiari Asl(بوده و هستهاقدرتي ابرالمللبيناستراتژيكي جهان در صحنه برخوردهاي

1997: از سويي ديگر قرار گرفتن بين دو گسـتره ژئواسـتراتژيك غـرب و شـرق بـه آن      ،)57

:Ghasemi, 2010(اهميت زيادي در چرخه جهاني قدرت بخشيده است 66.(

هاي تحقيقيافته-4

ات زيست محيطي جنگ دوم خليج فارس تأثير- 1-4

عطفي بود كه حساسيت عمومي و جهاني در مورد محيط زيست وم خليج فارس نقطهجنگ د

شد رنج جانوران مصدوم ايجاد نمود، چرا كه جنگ دوم خليج فارس اولين جنگي بود كه مي

، درياييهزاران پرنده:تلفات اين جنگ عبارت بود از. را با چشم خود ديد و لمس كرد
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ها كه هيچ نقشي در يوانات اهلي، پستانداران آبزي و ساير آبزيپرندگان مهاجر، چهارپايان و ح

.اين درگيري نداشتند اما تلف و مصدوم شدند و يا در معرض خطر قرار گرفتند

ظرفيت پائين آلودگي خليج فارس پس از جنگ دوم خليج فارس، عالوه بر آنكه ناشي از

به آتش ازو ) 2شمارهنقشه(ه خودپااليي آن بود، به سبب نشت نفت و دودهاي متصاعد شد

ي اسيدي شد و اثرات هاي نفت كويت نيز بود كه در نهايت منجر به ريزش بارانهاكشيدن چاه

عالوه بر اينكه استنشاق دود حاصل . تخريبي فراواني در محيط زيست منطقه بر جاي گذاشت

ب ايجاد اخالل در سباز آتش سوزي چاههاي نفت براي انسان و جانوران سمي و مضر بود، به

منفي بر رشد گياهي و تأثيررسيدن نور خورشيد و اشعه ماوراء بنفش به سطح زمين موجب 

گرديد چرخه توليد مثل موجودات دريايي

)www.form.pacyrus.com/showthread.php .(توان جنگ مزبور را در ميرواز همين

ي طبيعي براي رفع نيازهاي جامعه اهتضاد با امنيت زيست محيطي، با مفهوم حفاظت از محيط

Kaviani(كه به ذخاير طبيعي آن آسيب نرسد، دانستايگونهبه Rad, 2011: 88(.

پراكنش دودهاي سياه متصاعد شده از آتش سوزي چاههاي نفت كويت در منطقه :2شمارهنقشه

1991خليج فارس در فوريه 

Source: Ettehad, 2007: 55
ي نفتي مستقر در كويت را باز نمود هادولت عراق شير تانكرها و چاه1991ژانويه 19در 
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ادامه پيدا نمود و از همان ابتدا 1991فوران نفت خام تا مي . و باعث بزرگترين آلودگي گرديد

و موجب ) مايل از سواحل كويت و عربستان گرديد400در حدود (باعث ايجاد آلودگي وسيع 

نيروهاي عراق چند ماه قبل . ودات و محيط زيست طبيعي آنها شداز بين رفتن بسياري از موج

حلقه چاه 6يك حوزه كوچك نفتي كويت را كه داراي 1990از بروز فاجعه يعني در دسامبر 

و هاآزمايشي به آتش كشيدند تا بهترين روش جهت از بين بردن پايانهطوربهنفتي بود 

بعد از آن عراق در هنگام بروز جنگ زميني . ايندآزمايشي تجربه نمطوربهي نفتي را هاچاه

ي نفتي نموده و بدين طريق از هاشروع به از بين بردن و آتش زدن چاهاي هگستردطوربه

حلقه چاه تخريب شده 732اين امر باعث شد .احسن استفاده نمودطوربهتجربيات قبلي خود 

در آتش هاحلقه از اين چاه650.دنكنترلي نفت خود را از دست بدهغيرقابلطوربهو 

حلقه باقي مانده كه از آتش در 82. سوختند و باعث بروز آلودگي وسيعي در اتمسفر شدند

كه آخرين 1991نوامبر 6تخليه كرده و تا فارسامان مانده بودند نفت خود را به داخل خليج

كارشناسان ).3ه ه شمارقشن(حلقه چاه مهار شد، باعث آلودگي نفتي وسيعي در منطقه گرديدند 

ميليون بشكه نفت 8تا 6ي نفتي در حدود هازدند كه در طول زمان فوران چاهميچنين تخمين

خام وارد آبهاي خليج فارس شده كه يا در مناطق ساحلي تجزيه و در بدنه آبي مخلوط شدند 

.اندكردهرسوب ) در مناطق ساحلي عربستان و كويتبويژه(و يا در بستر 
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1991ي نفتي در خليج فارس در مارس هاپراكنش لكه:3شمارهنقشه

Source: Ettehad, 2007: 47
متعلق به تر ات نفتي كوچكتأسيسكش و عالوه بر اينها تخريب و انهدام تعداد زيادي نفت

عراق و كويت در حين جنگ خليج فارس باعث آلودگي بيشتر منطقه در بهار و تابستان سال 

يهاحركت لكه. زنندميگرديد كه كارشناسان ميزان آن را چند صد هزار بشكه تخمين1990

نفتي سبب گرديد آلودگي در سطح آب افزايش يافته و باعث آلودگي وسيعي در سواحل منطقه 

شايان ذكر است كه مناطق ساحلي كويت اكثراً خود از اين آلودگي در امان ماندند، زيرا . شود

ي نفتي به مناطق دور از ساحل و بيشتر به سمت سواحل هاي و باد باعث انتقال لكهجريانات آب

. عربستان سعودي شدند

ي كنار ساحل هاي دريايي، ماندابهاات آلودگي بر روي منطقه زيستي علفتأثيربيشترين 

كه محل زيست الرو بسياري از موجودات آبزي مانند ميگوها و نيز منطقه زيست 

ي مرجاني واقع در جنوب خليج هاهمچنين صخره. ، بوده استباشندميدريايي يهاپشتالك

از نتيجه . اندشده، از متأثرترين مناطق برآورده باشدميفارس كه محل زيست بسياري از آبزيان 
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و آبزيان ديگر در مناطق هاآزمايشات چنين ارزيابي شد كه ميزان صدمات وارده بر الرو ميگو

اگرچه اثرات . اول شروع آلودگي بسيار بيشتر از روزهاي ديگر بوده استروز5آلوده در 

مستقيم اين آلودگي با گذشت زمان از بين رفت ولي ورود مواد سمي هيدروكربنه در زنجيره 

ات شديد بعدي در جوامع گياهي و جانوري خليج فارس و بعضاً تأثيرغذايي موجودات باعث 

.درياي عمان گرديد

برآورد ميزان خسارت وارده بر روي محيط زيست دريايي در اثر حادثه جهت تخمين و 

كار را به2NOAAيك فروند كشتي تحقيقاتي متعلق به ROPME1ي نفتي كويتهاچاه

بعد از . روز گشت دريايي در شش مرحله انجام شد100گرفت و مأموريت اين كشتي طي 

ر خليج فارس نشت نموده است، اكنون ميليون بشكه نفت د11تخمين اوليه مبني بر اينكه 

در نهايت نيز هيچگاه . رسد كه اين رقم نصف تا دو سوم مقدار اصلي بوده باشدمينظربه

با اين حال با توجه به وسعت سطح . اجماعي در خصوص ميزان نشت نفت صورت نپذيرفت

خليج مكزيك در آلودگي و تعدادي از عوامل ديگر شايد بتوان آن را بزرگتر از فاجعه نفتي 

چنانچه وسعت تقريبي اين لكه نفتي حدود ،)Ettehad, 2007: 47(آوردشماربه1979سال 

-www.aa(شودميكيلومتر عرض برآورد22كيلومتر طول و 160

mahmoodian.com/Papers/Persian_Gulf_pollution.htm, pp.2-3.(

در تبيين رابطه متقابل حقوق محيط زيست و المللبينمروري بر قواعد حقوق - 2-4

حقوق مخاصمات مسلحانه

ي هانظر از فعاليتيط زيست تنها كره مسكون انسان، صرفحشرايط ناپايدار اثرگذار بر م

و يا شرايطي نزديك به جنگ بوده در زمان صلح، بسيار متأثر از مخاصمات مسلحانه اي هتوسع

گرچه كم نيستند قواعد حقوقي كه ناظر بر حفاظت و حمايت از محيط زيست در زمان . است

آور و يا قواعد حقوقي صلح باشند و حتي برخي از اين قواعد اعم از قواعد حقوقي الزام

1- Reginal Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME)
2- National Oceanic  and  Atmospheric  Administration
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، ولي اندختهپرداي زيست محيطي در زمان جنگ هاآور به ضرورت اجتناب از آسيبغيرالزام

است، دستيابي به يك اجماع جهاني و همگرايي در جهت المللبينآنچه نياز مبرم جامعه 

از موارد قابل توجه و استناد در . باشدميحمايت از محيط زيست هنگام مخاصمات مسلحانه 

:توان به موارد ذيل اشاره نمودمياين رهگذر

1الملليالزامات بين-4- 1-2

در قالب توافق منعقده ) 1969(ي المللبينوجه به كنوانسيون حقوق معاهدات معاهدات با ت

عنوانبهالمللبينو منطبق بر مقررات حقوق المللبينكتبي ميان اشخاص يا تابعان حقوق 

:Moussazadeh, 2005(باشدميمورد توجه المللبينمهمترين منبع حقوق  اما ،)196 & 35

تنها براي كشورهاي عضو قابليت اجرايي دارد، ولو آنكه بخش قراردادي نظام حقوقي،

كنوانسيون جهاني باشد، مگر آنكه به سبب اهميت موضوع در قالب يك قاعده عرفي يا قاعده 

آمره در سطح جامعه جهاني مطرح باشد كه خوشبختانه امروزه مباحث جاري حفاظت از 

در اين زمره توانميعمدتا2ًدگستريالمللي داديوان بينرا بر اساس نظر قضاتمحيط زيست 

:Austin and Bruch, 2000(قرار داد  203 معاهدات زيست محيطي ناظر .)207 & 204-

بر شرايط صلح غالباً دربردارنده هنجارهاي پذيرفته شده مبتني بر قواعد آمره با اثرات ارگا

 Hulme(باشند ميآوراومنس است كه بدون شك براي كشورهاي درگير در جنگ نيز الزام

and York, 2004: در خصوص معاهداتي كه حفاظت محيط زيست در شرايط جنگ ). 141

موارد ذيل بهتوانمي، انددادهمستقيم و تلويحي مورد توجه قرار طوربهرا در مفاد خود 

:ترتيب زماني اشاره نمودبه

اشعار)1907(جنگ زميني يهاكنوانسيون چهارم الهه در رابطه با قوانين و عرف22ماده 

رسانـي بـه دشـمـن نامـحـدود ي آسيـبهااتخـاذ روشطرفيـن متخاصـم درحـق«:داردمي

ماده مذكور هرچند به صراحت حفاظت از محيط ). Convention IV Hague,1907(» نيست

1- Hard Low
2- International Court  of  Justice (I.C.J)
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اين زيست را در شرايط جنگ مد نظر قرار نداده كه به سبب سال تدوين آن نيز انتظاري جز 

توان آن را ميكلي با نامحدود دانستن اقدامات طرفين متخاصم،طوربهوجود ندارد، ولي 

در زمان وقوع جنگ دوم خليج فارس، . نوعي در راستاي حفاظت از محيط زيست دانستبه

متأسفانه اين ماده مورد توجه قرار نگرفت و دولت عراق از تمام توان خود براي تخريب 

. سنگ بناي حقوق مخاصمات مسلحانه نام بردعنوانبهتوان مياين مادهاز . استفاده كرد

ارتكاب جرائم جنگي، به به«،)1945(اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ 6ماده 2بند 

 Charter of the(» داردتخريب غير ضروري اموال، مناطق گوناگون شهري و غير آن اشاره 

Nuremberg, 1945(ز هم چون مورد قبل در زمان جنگ دوم خليج فارس ، كه اين مفهوم ني

توجهي قرار گرفت و دولت متخاصم دقيقاً در جهت مخالف مفاد اساسنامه نورنبرگ بيمورد

.حركت نمود

ي در زمان جنگ ـايت از افراد غيرنظامـارم ژنو مربوط به حمـون چهـكنوانسي53در ماده 

يا غيرمنقولي كه انفراداً يا اشتراكاً متعلق به انهدام اموال منقول«:نيز آمـده است)1949(

ي اجتماعي يا تعاوني باشد، توسط كشور هاي عمومي، سازمانهااشخاص، دولت، شركت

عمليات جنگي ضرورت واسطهاشغال كننده ممنوع است، مگر در مواردي كه انهدام آنها به

اين مطلب است كه شدباميآنچه محرز .)Convention IV Geneva, 1949(»حتمي يابد

دولت عراق در خالل جنگ دوم خليج فارس بدون آنكه ضرورت نظامي ايجاب نمايد در 

بايست به اين موضوع توجه نمود كه ميهمچنين. راستاي ايجاد تخريب و آلودگي اقدام نمود

كه متأسفانه شاهد آن باشدمياالشاره از قواعد اصلي مخاصمات مسلحانه كنوانسيون فوق

توجهي قرار گرفت و از سوي ساير دول نيز حركتي در بيديم كه از ناحيه دولت عراق موردبو

. راستاي تحقق مفاد آن صورت نپذيرفت

:به اين مهم چنين پرداخته است)1977(1949ي ژنو هاپروتكل اول الحاقي به كنوانسيون

كه هدف از آن وارد آوردن و ابزار جنگيهااستفاده از روش«:داردميبيان35ماده 3بند 

خسارات شديد، گسترده و دراز مدت بر محيط زيست طبيعي باشد يا احتمال برود چنين 

.»اثراتي داشته باشد، ممنوع است
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در هنگام جنگ بايد مراقبت شود كه از محيط زيست «:شودميتأكيد55ماده 1در بند 

.»آيدعملبهحفاظت هاي گسترده، درازمدت و شديدطبيعي در برابر آسيب

اقدام عنوانبهحمله به محيط زيست طبيعي «:گرددميمطرح55ماده 2در بند 

 ,Protocol Additional to the Geneva Conventions(» جويانه ممنوع استتالفي

1977.(

توان آخرين تدوين جامع حقوق مخاصمات مسلحانه دانست كه ميپروتكل الحاقي را

ت از محيط زيست را مد نظر قرار داده است، ولي متأسفانه در خالل جنگ دوم صراحتاً حفاظ

خليج فارس اين سند حقوقي نيز مورد توجه قرار نگرفت و دقيقاً در تضاد با مفاد آن، دولت 

و ابزارهاي مخرب محيط زيست با اثرات گسترده، شديد و دراز مدت استفاده هاعراق از روش

ي منطقه و كل محيط زيست خليج فارس را تحت هاكويت ساير دولتنمود كه عالوه بر دولت 

.  جامعه جهاني نيز در اين خصوص هيچ تالشي ننمود. قرار دادتأثير

ي هاانه از تكنيكــر نـوع استفاده خصمــاده نظامي يا هـون ممنوعيت استفــكنوانسيطبق 

:)ENMOD, 1997(ست ـزيط ـر دهنده محيـــتغيي

تا در هيچ كاربري نظامي يا خصمانه كه «:گردندميمتعهد1در ماده كشورهاي عضو 

ي تغيير دهنده محيط زيست باشد و موجب آسيب گسترده، پايدار هامستلزم استفاده از تكنيك

.»و شديد به آن گردد، شركت نكنند

تحريك رساني، تشويق يا شوند تا از كمكميالذكر، آنها همچنين ملزمدر بند دوم ماده فوق

.ي در انجام چنين اعمالي خودداري ورزندالمللبيني هاديگر كشورها يا سازمان

هرگونه :ي تغيير دهنده محيط چنين تعريف شده استهاكنوانسيون نيز تكنيك2در ماده 

تغيير در ساختار و تركيبات كره زمين اعم از زيست كره، سنگ كره، آب كره، هواكره و فضاي 

). ENMOD, 1977(خارج از جو

ي زيست محيطي دانست كه بر المللبينبايست تنها كنوانسيون ميراENMODكنوانسيون 

باشند، بر حفاظت محيط ميي زيست محيطي كه ناظر بر شرايط صلحهاخالف تمام كنوانسيون

يك كنوانسيون عنوانبهكه در نص خود هرچندنمايد، ميزيست در شرايط جنگ تأكيد
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اي ابهاماتي در مفاهيم آسيب گسترده، پايدار و شديد بوده و در خصوص زيست محيطي دار

ولي نكته جالب توجه اين است كه در زمان جنگ دوم خليج . باشدمياين مهم جامع و مانع ن

وقوع بسياري از توانست ازمي،گرفتميفارس همين قواعد نيز اگر مورد توجه قرار 

پايدار و شديد در خالل جنگ دوم جلوگيري مشكالت زيست محيطي با اثرات گسترده، 

.نمايد

)1998(1)اساسنامه رم(ي كيفريالمللبيناساسنامه ديوان 

انجام عمدي «:داردمياز اساسنامه رم در توصيف شخص مجرم بيان8ماده ) 2(از بند ) 4(پ 

خسارت به حمله با علم به اينكه اين حمله باعث تلفات جـاني يا آسيب به غير نظاميان يا 

امـوال غيرنظامـي يا آسيب گسترده، درازمـدت و شديد به محيـط زيست خـواهد شد و 

آشكـارا نسبت به مجموعه فايده نظامي ملموس و مستقيم مورد انتظار از آن، بيش از اندازه 

.»...است 

خود به معرفي جرائم تحت صالحيت ديوان پرداخته و 5همچنين اساسنامه مذكور در ماده 

ترين جرايم مربوط به جامعه صالحيت ديوان محدود و منحصر به جدي«:داردمييانب

كشتار جمـعي، جنايات عليه بشريت، جنـايات جنگي و جرم : و شاملباشدميالمللبين

).Rome Statute, 1998(» تجـاوز است

كه اين اوالً:ي كيفري، سه نكته حائز اهميت استالمللبيندر خصوص اساسنامه ديوان 

اساسنامه پس از جنگ دوم خليج فارس تدوين گرديده و لذا اگر مورد اشاره قرار گرفته از آن 

و اعمال هاتواند بر روشميروست كه در صورت وقوع جنگ سومي در منطقه تا چه ميزان

االشاره نقض جدي اساسنامه فوق8ثانياً ماده . گذار باشدتأثيري درگير در مخاصمه هادولت

جنايات جنگي شناخته كه يكي از مفاد عنوانبهرا ) 1949(وانسيونهاي چهارگانه ژنو كن

كنوانسيونهاي مذكور، تخريب گسترده و نابودي اموالي كه از نظر نظامي ضرورت آنها قابل 

، باشدمي، كه بسيار حائز اهميت باشدميقانوني صورت پذيرد، غيرتوجيه نبوده و خودسرانه و

1 - International Criminal Court (ICC)
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المللبينعدم اقدام به جنايات جنگي عالوه بر تعهدات معاهداتي و عرف چرا كه امروزه

و باشدمياومنس نيز، مورد پذيرش جامعه جهاني قاعده آمره دربردارنده اثرات ارگاعنوانبه

ثالثاً . تعهدات دولتها قابل قبول نبوده و واكنش جهاني را به همراه داردعنوانبهتخطي از آن 

آور مسئوليت افراد را ي و الزامالمللبينبراي اولين بار در قالب يك قاعده حقوقي مفاد اساسنامه 

ي كيفري را بايد المللبيناز همين رو وجود ديوان . در خالل جنگ مورد توجه قرار داده است

 Secretariat of the National(بيانگر ظهور كم سابقه تكليف و تعهد افراد دانست 

Committee for Humanitarian Law, 2004: 63( د در ممانعت از توانمي، كه خود

. سزايي داشته باشدرفتارهاي غير ضروري مخرب محيط زيست در شرايط جنگ نقش به

شود اگر جنگي احتمالي در منطقه خليج فارس روي دهد بر خالف جنگ ميبينيچنانچه پيش

سال را در قبال محيط 1991ر دوم خليج فارس، اين بار حاكمان و فرماندهان نظامي رفتا

و چه بسا اگر باشدميزيست منطقه تكرار ننمايند، چرا كه تبعات آن براي ايشان مطلوب ن

توانست از بروز مياساسنامه مزبور قبل از وقوع جنگ دوم خليج فارس تصويب شده بود

.آوردعملبهخسارات زيست محيطي تا حد زيادي ممانعت 

آورالزامغيرقواعد-4- 2-2

از آنجا كه گيرند،ميقرار1آورغيرالزامرا كه در زمره قواعد هاو قطعنامههابرخي بيانيهتوانمي

و با گذشت زمان باشدمياالختيار آنها مبين رويكرد دولتها و امضاء شده توسط نمايندگان تام

. شوند، حاكي از يك قاعده عرفي دانستميمورد اجماع جهاني واقع

اولين منبع تبيين مسئوليت عنوانبه، حقوق عرفي را المللبينا كه متخصصان حقوق از آنج

عنصر (و الزام دولتها به انجام آن ) عنصر مادي(دولتها به سبب رفتار و طرز عمل دولتها 

نقطه عنوانبهي المللبينرو فرض بر اين است كه عرف اند، از همينانتخاب نموده) معنوي

و در واقع پذيرش عملكردهاي خاص دولتها در يك نظام ضمني و غيرصريح آغازين حركت 

در خالل هاو قطعنامههااصول زيست محيطي برخي بيانيه).Habibi, 2004: 521(است

1- Soft Law
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ي شدند و بعضاً نيز در المللبينزماني نه چندان طوالني به سبب اهميت موضوع تبديل به عرف

از موارد ذيل در جهت توانميآور الزامغيرز اين ميان قواعدا. جايگاه قواعد آمره قرار گرفتند

:زيست در مخاصمات مسلحانه بهره بردضرورت حفاظت محيط

تنها هدف قانوني كه كشورها بايد براي نيل «:نمايدميتأكيد) 1868(اعالميه سن پترزبورگ 

 .Declaration of St(» استبه آن در طول جنگ تالش نمايند، تضعيف نيروي دشمن

Petersburg, 1868.(

تأثيرانسان و محيط زيست او بايد از «:كندميبيان) 1972(بيانيه استكهلم 26اصل 

دولتها بايد در خصوص اين مهم . و ديگر ابزار كشتار جمعي مصون باشداي هي هستهاسالح

).Stockholm Declaration, 1972(» بكوشند

طبيعت بايد در برابر تنزل و تخريب «:داردمياشعار)1982(جهاني طبيعت منشور5بند 

).World Charter for Nature, 1982(» متأثر از جنگ يا ديگر اعمال خصمانه ايمن گردد

ضرورت حفاظت از محيط زيست در ) 1992) (در مورد توسعه و محيط زيست(بيانيه ريو 

:زمان جنگ چنين مورد توجه قرار گرفته است

بايد هابنابراين، دولت. جنگ ذاتاً نابود كننده توسعه مستمر است«:داردميقررم24اصل -

ي مسلحانه رعايت كنند و به هاي حفاظت از محيط زيست را به هنگام درگيريالمللبينقوانين 

.»آنها احترام گذارند و در صورت لزوم براي ارتقاء و توسعه آن همكاري كنند

اند صلح، توسعه وحفاظت از محيط زيست به يكديگر وابسته«:شودميتأكيدنيز 25اصل در-

).Rio Declaration, 1992(» آنها را از يكديگر جدا نمودتوانميو ن

ي مجمع عمومي سازمان ملل از هاقطعنامه:ي مجمع عمومي سازمان ملل متحدهاقطعنامه

براي جامعه جهاني فارغ از باشند، اول آنكه تصميمات سازمان مللميدو منظر حائز اهميت

ي سازمان ملل منشاء هاو دوم آنكه قطعنامهباشدميبودن يا نبودن آنها معتبر االجراالزم

در ادامه به دو قطعنامه ).Ziaee Bigdeli, 2004: 163-165(باشندميقواعد آمرهگيريشكل

سلحانه مهم مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص حفاظت محيط در خالل مخاصمات م

:شودمياشاره
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اولين قطعنامه مجمع عمومي :)1992(مصوب مجمع عمومي 37/47قطعنامه شماره 

ويژه به مسئله حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانهطوربهسازمان ملل است كه 

جهت محيط زيست بدون بيتخريب«:داردميمقدمه قطعنامه مذكور بيان5بند . پردازدمي

 Resolution(» موضوعه در تعارض استالمللبينمي موجه، آشكارا با حقوق ضرورت نظا

47/37 of general assembly, 1992.(

عرف صورتبهبسياري از حقوقدانان معتقدند كه قطعنامه مذكور امروزه در ميان دولتها 

ه احتماالً در ي نظامي كهالذا اگر در درگيري. و بعضاً قاعده آمره پذيرفته شده استيالمللبين

وقوع خواهند پيوست تنها همين قاعده مورد توجه قرار گيرد ما شاهد بسياري از فجايع آينده به

الزم به ذكر است كه اين قطعنامه پس از جنگ دوم خليج فارس . زيست محيطي نخواهيم بود

زمان توسط دولت عراق به محيط با هدف ممانعت از خسارتي كه در آن) 1990-1991(

.ت منطقه تحميل گرديد، تدوين گرديده استزيس

خسارت به محيط زيست در زمان «:)2001(مصوب مجمع عمومي 4/56قطعنامه شماره 

به اكوسيستم و منابع طبيعي آسيبهامخاصمات مسلحانه تا مدتها پس از پايان درگيري

همچنين در .»دروميگاهي از حدود يك سرزمين و نسل حاضر فراترهارساند و اين آسيبمي

روز جهاني پيشگيري از استثمار محيط زيست در «سالنوامبر هر6اين قطعنامه روز 

,Resolution 56/4 of General Assembly(ناميده شده است»مخاصمات مسلحانه

2001.(

االشاره بايد گفت اعالم يك روز جهاني براي حمايت از محيط در خصوص قطعنامه فوق

رود ميگ، با برگزاري مراسم ساالنه آن در كشورهاي مختلف، انتظارزيست در خالل جن

نكته ديگر كه بايد به آن توجه ويژه شود، عدم . حساسيت كافي در مورد اين مهم ايجاد گردد

هابا توجه به اثرات بلندمدت آسيبهاضروري محيط زيست در خالل جنگغيرتخريب

ولي اثرات آنها تا سالها باقي است و اين مسئله در تضاد يابند ميپايانهاچرا كه جنگ. باشدمي

اي هقاعدعنوانبهمندي از محيط زيست سالم با الزام دولتها به حفاظت محيط زيست براي بهره

اين قاعده به اعتقاد بسياري از حقوقدانان، امروزه يك قاعده . باشدمياز نسل سوم حقوق بشر 
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.باشدمياومنس آمره با اثر ارگا

ما «:كندميبيان)2002) (مروري ده ساله بر تصميمات ريو(ژوهانسبورگ بيانيه19د بن

عنوانبهجهاني كه يكبار ديگر به تعهد خود در خصوص توجه ويژه به مبارزه با شرايط

تأكيدو مخاصمانه مسلحانه ... ، از جمله باشدميتهديدي عليه توسعه پايدار مردمانمان 

).Johannesburg Declaration, 2002(»كنيممي

آور به قواعد عرفي تبديل قواعد غيرالزامهرچند:گفتتوانميدر جمع بندي مطالب فوق 

كه اي هآور بودن آن نقطه قوت است، ولي از سويي ديگر ايراد عمدبه سبب فراگير و الزام

از آنجا كه قوانين عبارت ديگر،به. آنرا ناديده گرفت، مبهم بودن اين قواعد استتوانمين

تفسيرهاي متفاوتي از آنها نمود، مگر آنكه اين توانميو غيرمدون هستند، نانوشتهعرفي،

. اومنس مورد پذيرش جامعه جهاني قرار گيرندقواعد در قالب قواعد آمره با اثر ارگا

تجزيه و تحليل -5

رات مخرب طوالني با توجه به اينكه شدت و وسعت آلودگي و تخريب محيط زيست و اث

مدت عمليات جنگي بر محيط زيست، اعم از اينكه اكوسيستم و منابع طبيعي هدف عمليات 

جنگي باشند يا وسيله و طريقي براي برتري نظامي، موجبات نابودي بسياري از زيستگاهها و 

لذا اين ظرفيت حقوقي و پذيرش عمومي براي . منابع حياتي كره زمين را فراهم كرده است

چندان دور حفاظت از محيط زيست در نهاي همعه جهاني فراهم شده است كه دولتها در آيندجا

كنوانسيون وين 53برابر خسارات وارده ناشي از جنگ يا در زمان جنگ را در پرتو ماده 

:Moussazadeh, 2005(يك قاعده آمره بپذيرندصورتبه) 1969( قواعد آمره ).196 & 35

الشمول دولتها در قبال جامعه جهاني جهت تعهدات عاممعنايبهاومنس ارگادربردارنده اثرات 

و تخطي از آنها باشندميي اساسي و منافع مشترك جامعه جهاني هاارزشحمايت و ارتقاي 

الزم به ذكر است كه پذيرش قواعد آمره به اراده دولتها . اعتراض جامعه جهاني را در پي دارد

 ,Ziaee Bigdeli(ت آن بر رفتار حقوقي كليه دولتها حاكميت داردبستگي نداشته و الزاما

امروزه غالب حقوقدانان بر اين باور هستند كه ضرورت حفاظت از محيط ).165–163 :2004
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زيست در مخاصمات مسلحانه به سبب باور جامعه جهاني به لزوم آن و از آنجا كه تحقق آن

يك قاعده آمره و تعهدي عنوانبهكند، ميز طلباز اراده كشورها، همكاري آنها را نيغير 

هنجارهاي بسياري از معاهدات در بردارنده. باشدمياومنس مطرح ي با اثرات ارگاالمللبين

باشند كه بدون شك براي كليه كشورها اعم از مياومنسارگاتأثيركه داراي اندشدهپذيرفته 

از معاهداتي چون پروتكل توانميدر اين ميانباشند كهمياالجراالزمعضو غيردول عضو يا

و 1992ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سالهاي هاو نيز قطعنامهENMODاول ژنو،

.ي كيفري نام بردالمللبينو اساسنامه ديوان 2001

ي دادگستري در المللبينگيري ديوان گيرد كه در تصميممياين استدالل نيز از آنجا نشأت

ديوان به قواعد حفاظت از محيط زيست اشاره اومنس،سلون در خصوص تعهدات ارگابار

حدي مفسران نيز استدالل نمودند در مواردي كه تخريب و آلودگي در محيط زيست به. نمود

گسترده باشد كه جامعه جهاني را تهديد نمايد، تعهدات دولتها در خصوص ممنوعيت آسيب 

 :Austin and Bruch, 2000(باشدمياومنس آمره با اثر ارگاگسترده به محيط زيست قاعده 

203-204 & 207.(

و نيازهايي كه با گذشت زمان در جامعه جهاني هاالزم به ذكر است كه بر حسب ضرورت

آوري بيشتري يافته و از ميان آنها قواعد آمره گردد، قواعد قراردادي و عرفي الزامميايجاد

آنها نيز ، تخطي ازباشندميآوري بيشتري ن نسبت كه داراي الزامگيرند و به هماميشكل

العمل شديدتري را در پي داشته و ما شاهد واكنش جامعه جهاني و اقدامات عملي در عكس

. باشيمميبرابر نقض قواعد آمره

وقوع جنگ در مناطق مختلف جهان امري محتمل است و شايد بتوان آن را ناشي از 

كه محصول پيشرفت علم و تكنولوژي المللبينيان تحول فيزيكي جامعه شكافي دانست م

و عدم تكامل و ) از جمله دستيابي به جنگ افزارهاي مدرن با اثرات تخريبي شديدتر(است 

توجهي بعضي دولتها به مسائل انساني و بشردوستانه است كه خود توسعه معنوي كه معلول كم

كنندگان منشور سازمان ملل متحد ردد كه روياي تدوينگميمنجر به كاهش كارايي سيستمي

ي ايفا المللبينامنيت تأمينبايست نقشي اساسي را در استقرار صلح و مياست و
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چون خليج فارس كه به سبب شرايط اي هرو در منطقاز همين).Molaee, 1994: 107(نمايد

از چندگاه يك رار دارد وقوع هرژئوپليتيك در منطقه چالش برانگيز خاورميانه و قلب زمين ق

بويژه ).www.aftab.com/articles/view/politics/world(باشدميجنگ دور از ذهن ن

ي جهاني براي كنترل صدور نفت، درآمد سرانه باال، هاسياست: اگر شرايط ديگري از قبيل

و گرايي شديد كه بازار مناسبي براي جذب محصوالت توليدات صنعتي محدود، مصرف

و موجب بروز شرايط رقابتي بسيار فشرده باشدمييافته و صنعتي مصنوعات كشورهاي توسعه

ي انرژي در نظر هاگردد و باالخره بحرانميمتعارف ميان كشورهاي صادر كنندهغيرو بعضاً

.گرددميگرفته شود، چنين احتمالي بيشتر

ابعاد وسيع آلودگي و ن وداراي پيامدهاي گوناگو) 1991-1990(فارسخليجدومجنگ

بودند و اثراتش همچنان در منطقه غيرقابل جبرانكه بعضاً نيززيست محيطي بودخسارات

اي در جهان با توان گفت كمتر منطقهكه ميآن نيز به حدي وسيع بودگسترش.باشدميباقي 

-www.aa(چنين ابعادي در ويراني محيط زيست مواجه بوده است

mahmoodian.com/Papers/Persian_Gulf_pollution.htm, pp.2-3.(

آن است تا حقوق و وظايف متخاصمان را تنظيم و دنبالبهحقوق مخاصمات مسلحانه 

افتد، بنابراين مياره اتفاقاز دليل آن، همونظرصرفداند جنگ ميقانونمند كند و از آنجا كه

با اين هدف كه تا حد امكان از . يي را بر نحوه جنگيدن اعمال نمايدهاسعي دارد محدوديت

حقوق جنگ در تالش براي رسيدن به . اثرات جنگ از جمله در حوزه محيط زيست بكاهد

دوستانه بشراين مهم بايد ميان الزامات كشورها براي انجام عمليات نظامي مؤثر و حقوق

 Secretariat of the National Committee for Humanitarian(توازني ايجاد نمايد

Law, 2004: 45.(

زيربناي حقوق مخاصمات عنوانبهتوانمي)1907(كنوانسيون چهارم الهه 22از ماده 

ود زننده به دشمن نامحدكارگيري ابزارهاي آسيبهمسلحانه نام برد كه حق متخاصمين را در ب

و در قالب قاعده آمره ، )Center of Naval Warfare Studies , 2000: 46-119(داندنمي

با اثر جهانشمول به رعايت دو معيار تناسب و ضرورت آسيب به دشمن در زمان جنگ تأكيد 
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كنند در حقوق ميبيان22تري از ماده برخي در تفسير دقيق).Linderfalk, 2008: 865(دارد

Jus in(جنگ  bello ( و در زمان اقدام به جنگ)Jus ad bellum( بايد چهار اصل عرفي

اصل تشخيص تأكيد دارد . اصول تشخيص، تناسب، ضرورت و انسانيت:رعايت شود به قرار

نظامي، اصل تناسب نيز بر اساس ارزش غيري تشخيص ميان اهداف نظامي وهابر تاكتيك

، اصل ضرورت نيز بيانگر اين باشدميف نظامي فعاليت نظامي طرف متخاصم در تناسب با هد

بايستي ضرورتي وجود داشته باشد و منافعش مينظاميغيرمسئله است كه در آسيب به اهداف

ي وارده بيشتر باشد و نهايتاً بر اساس اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانههابر آسيب

ضروري به قربانيان و غيررنجيي بهره برد كه صدمات وهابايستي از تسليحات و تاكتيكمي

فراتر رفته المللبينالزم به ذكر است كه امروزه اين اصول از عرف . محيط زيست وارد نياورد

 Jus(قواعد آمره عنوانبهو با توجه به تجربيات تلخ بشر از مخاصمات مسلحانه و اثرات آن 

cogens (باشندميدر سطح جامعه جهاني مطرحاومنسبا اثر ارگا)Center of Naval 

Warfare Studies , 2000: 46-119.(

ي آن و هدف حقوق هاو آسيبهامبني بر وقوع ترديدناپذير جنگعالوه بر موارد باال

مخاصمات مسلحانه براي كاهش اين اثرات، اگر اين مسئله را مورد توجه قرار دهيم كه آسيب 

فرامرزي است، به فصل معموالًات آن نيز و تبعباشدميپايدار عمدتاًبه اجزاي محيط زيست 

محيط زيست و حقوق مخاصمات مسلحانه المللبينرسيم كه در آن حقوق ميمشتركي

ي ناشي از آن را در محيط هاتا در خالل وقوع جنگ، آسيبهستند آندنبالبهي المللبين

:ود، از جملهبه مواردي اشاره نمتوانميدر اين خصوص.زيست به حداقل ممكن رسانند

اساسنامه ،)1977(ENMOD، كنوانسيون )1977(ي ژنو هاپروتكل اول الحاقي به كنوانسيون

و 1992ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ها، قطعنامه)1998(ي كيفري المللبينديوان 

، كه همگي در پي )2002(و ژوهانسبورگ ) 1992(، ريو )1972(ي استكهلم هاو بيانيه2001

.د تا از ميزان خسارات وارده بر محيط زيست در زمان جنگ بكاهندآنن
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گيرينتيجه-6

ناظر بر زمان صلح در شرايط جنگ با توجه به اينكه معاهدات و قواعد حقوقي زيست محيطي

نيز كاربرد دارد، در نتيجه قواعد قراردادي و عرفي حفاظت محيط زيست كه متضمن قواعد 

باشند، دولتهاي متخاصم و درگير در مخاصمات مسلحانه را ميمنساوآمره با تعهدات ارگا

از آنجا كه دستيابي . سازندميي متعهدالمللبينفارغ از عضويت يا عدم عضويت در معاهدات 

به يك اجماع جهاني در قالب يك معاهده جهت حفاظت محيط زيست در زمان جنگ با 

مان جنگ به سمت و سوي قواعد چالش روبرو است، ضرورت حفاظت محيط زيست در ز

ي جهاني هاچرا كه طي سالهايي كه از جنگ. اومنس پيش رفته استآمره و تعهدات ارگا

ي از اثرات مخرب جنگ چه در شرايط جنگ و چه اثرات المللبينگذشته و تجربيات جامعه 

شوند، ميتماماهپايدار آنها در سالهاي پس از آن، بشر را به اين نتيجه و باور رسانده كه جنگ

بايست ميرودارد، از همينميباقي مانده و ما را هم چنان درگيرهاولي اثرات آن تا مدت

.تالش شود تا اين اثرات را به حداقل رساند

سو با فراگير شدن مباحث زيست محيطي و اهميت يافتن عدم در طي سالهاي اخير از يك

ثريت به اين مهم معطوف گشته است و از ورود خسارت به محيط زيست جهاني، توجه اك

) 1972بيانيه استكهلم1اصل (سويي ديگر ضرورت برخورداري از محيط زيست سالم و امن 

، باشدمييكي از اصول نسل سوم حقوق بشر تبيين شده و در قالب قاعده آمره مطرح عنوانبه

رواز همين. باشدميكه خود تأكيد ديگري بر ضرورت حفاظت محيط زيست در زمان جنگ 

نتيجه گرفت كه، در عصر حاضر به سبب آنكه وظيفه دولتها در حفاظت محيط زيست توانمي

اومنس در سطح ي ارگاالمللبيندر خالل مخاصمات مسلحانه در قالب يك قاعده آمره و تعهد 

اميد داشت در صورت وقوع جنگي احتمالي در توانميرسميت شناخته شده است،جهاني به

ء زيست محيطي نقطه ديگر از جهان با رعايت قواعد مذكور اثرات سوخليج فارس و يا در هر

غايت هدف جامعه هرچندجنگ را به حداقل رساند و شاهد تجربيات تلخ گذشته نباشيم، 

.باشدميجهاني زندگي در جهاني عاري از هر گونه جنگ 

شوراي ) 1991فوريه 28؛ 1990اوت 2(از آنجا كه در خالل جنگ دوم خليج فارس
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دولت عراق را در برابر انهدام اموال عمومي و 674تنها در قطعنامه امنيت سازمان ملل متحد

چنين استنباط نمود كه مسئوليت محيط زيست توان ميخصوصي در كويت مسئول شناخت،

در مورد آنچه. باشدميي منطقه خليج فارس نيز به عهده دولت عراق هاتخريب شده و آلودگي

90اين نكته است كه در اوايل دهه باشدميعملكرد شوراي امنيت در آن زمان قابل توجه 

هنوز جامعه جهاني به رويكردي مشترك در خصوص اهميت محيط زيست و حفاظت از آن 

برگزار ) 1972(چنانچه تا آن زمان تنها اجالس استكهلم . در شرايط جنگ و صلح نرسيده بود

و ) 1992(اجالس ريو پس از جنگ دوم خليج فارس تاكنون،كهليدر حاشده بود 

و ) 2001(56/4، ) 1992(37/ 47ي هاقطعنامهبرگزار شده و نيز) 2002(ژوهانسبورگ 

تدوين و تصويب شده، كه بيانگر رويكرد جامعه جهاني به سمت اين ) 1998(اساسنامه رم 

يج فارس اجماع جهاني براي برخورد با رو اگر چه در جنگ دوم خلاز همين. باشدميمهم 

ي زيست محيطي صورت نپذيرفت، ولي امروزه در هادولت عراق در قبال خسارات و آلودگي

صورت وقوع جنگي احتمالي با اثرات زيست محيطي گسترده در منطقه خليج فارس يا هر 

واجه خواهيم نقطه ديگر از جهان، ما با عملكردي متفاوت از جامعه جهاني و سازمان ملل م

و خسارات زيست هاچرا كه در كنار افزايش آگاهي جهاني در اين مورد كه آلودگي. شد

باشند، بسياري از قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در ميمحيطي داراي اثرات جهانشمول

تعهدي عنوانبهزعم اكثر حقوقدانان در زمره قواعد آمره قرار گرفته و حوزه محيط زيست به

سازد در شرايط جنگ و صلح از آن شانه خالي نكرده و آنرا ميومنس دولتها را مكلفاارگا

از آنجا كه با وجود تالش دولتها جهت كاهش اثرات جنگ بر محيط زيست، . ناديده نگيرند

بيند، تنها راه برخورداري از محيط زيست ميهمواره محيط زيست از اقدامات خصمانه آسيب

و دنيايي كه در زمان باشدميدرگيري و جنگ و يا با حداقل درگيري سالم وجود دنياي بدون

عالوه بر آنكه قواعد . صلح نيز مالحظات زيست محيطي را همواره مد نظر قرار داشته باشد

بايد دو داند، ميآمره دولتها را ملزم به حفاظت محيط زيست در شرايط مخاصمات مسلحانه

:ادرا مورد توجه قرار ديشنهاد زير پ

به اينكه دستيابي به يك اجماع جهاني در قالب يك معاهده فراگير با توجه: پيشنهاد اول
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نمايد، شايد ميقل در آينده نزديك دور از دسترسحداآور با مشكالتي روبرو است يا الزام

و احتمال ي سياسي روبروهاگزينه، براي كشورهاي واقع در مناطقي كه با چالشترين مناسب

مانند خليج فارس و درياي خزر كه عالوه بر (خاصمات در اين مناطق بيشتر است بروز م

، )باشندميپذير و شكنندهي ژئوپليتيكي داراي محيط زيست بسيار آسيبهاحساسيت

حفاظت محيط زيست يا كاهش خسارات زيست محيطي ناشي اي همعاهدات منطقگيريشكل

.از مخاصمات مسلحانه در اين مناطق باشد

با توجه به اهميت يافتن مسائل زيست محيطي و اينكه شرايط حساس جهاني : پيشنهاد دوم

تدريج اقدام در زمان جنگ را ندارد و بهتر ي جديهازيست ظرفيت آسيبدر زمينه محيط

عليه محيط زيست در حكم جنايت عليه بشريت مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته، بايد 

عمدي طوربهرد تا هنگام مخاصمات مسلحانه چنانچه محيط زيست معيارهايي را برقرار ك

ات آن بر انسان و محيط زيست او شديد، گسترده و دراز تأثيرهدف قرار گرفته و در عين حال 

. مدت باشد، موضوع در حكم جنايت جنگي تلقي شود

قدرداني -7

تقابل حقوق مخاصمات ات متأثيربررسي :حاضر مستخرج از رساله دكتري تحت عنوانمقاله 

ارائه الگو و چارچوب حقوقي نوين حفاظت از منظوربهمسلحانه و حقوق محيط زيست 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ، لذا نگارندگان از باشدميمحيط زيست در شرايط جنگ 

جناب آقاي دكتر فرهاد دبيري، مدير گروه حقوق محيط زيست به سبب تحقيقات و 

.نمايندميقدردانيشان زندهارهاي حمايت
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