مداخلـه بشردوسـتانه شـورای امنیـت در محیطزیسـت از منظـر
حقـوق بینالملـل
محمدرضا امینیان
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چکیده

بـا توجـه بـه وضعيـت نظـام بينالمللـي موجـود ،برخـي ابعـاد حقوقـي مداخلـه
بشردوسـتانه بـا توجـه بـه حاکمیت کشـورها بـر منابع طبیعیشـان و خصوصـ ًا مقوله
محیطزیسـت و نظریههای رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشـورها ،به نظر میرسـد
هرچقـدر قدرت سـازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشـر و بشردوسـتانهای همچون
سـازمان ملـل در رویـه عملی و تئوریشـان افزایش یابـد ،به همان میـزان از حاکمیت
کشـورها و مطلقه بودن آن در سـطح داخلی نسبت به اسـتاندارهای رفتاری بینالمللی،
کاهـش مییابـد .در ایـن مقالـه پژوهشـگر به این سـؤال پاسـخ میدهد که آیا شـورای
امنیت میتواند در مقوله محیطزیسـت نیز ،اقدام به مداخله بشردوسـتانه نماید و صلح
و امنیـت بینالمللـی را در خطـر ببینـد؟ همچنیـن با مـرور مطالب مرتبـط و گردآوری
اطالعات از منابع مختلف ،محقق به این نتیجه رس�یده اس�ت که شـوراي امنيت وجود
هرگونـه تهديـد عليه صلـح ،نقض صلح يا عمل تجاوز را احـراز و توصيههايي خواهد
نمـود يـا تصميـم خواهد گرفت که براي حفظ يا اعاده صلـح و امنيت بينالمللي به چه
اقداماتي طبق مواد  ۴۱و  ۴۲بايد مبادرت شـود .با احراز تهديد عليه صلح ،نقض صلح
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يا عمل تجاوز مصرح در ماده  ،۳۹شـوراي امنيت ميتواند بر اسـاس ماده  ۴۱به وضع
تحريمهاي گسـترده از جمله اقتصادي و تسـليحاتي بپردازد و يا بر اسـاس ماده  ۴۲به
اقدامات نظامي متوسـل شـود .از آنجا که تشـخيص و احراز وقوع تهديد صلح ،نقض
صلح و يا عمل تجاوز مذکور در ماده  ۳۹منشـور به خود شـوراي امنيت واگذار شـده
اسـت .بر اسـاس این ماده ،شـوراي امنيـت اين اختيار را دارد که وجـود هرگونه تهديد
عليـه صلـح و امنيـت بينالمللي را احـراز و از طرفين دعوا بخواهـد از اقدامات موقتي
کـه شـورا به صالحديد خود اعمـال ميدارد ،پيـروي نمايند و از اعضاي سـازمان ملل
بخواهـد اقدامـات الزم را بـراي حفظ صلح و امنيت بينالمللـي اتخاذ نمايد.
واژگان کلی�دی :صلح و امنيت بينالملل�ي ،اقدام علیه صلح ،نقض صلح ،عمل
تجاوز ،محیطزیست
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در طـول تاريـخ ،دولتهـا بنا به داليـل گوناگوني عليه ديگر بازیگـران دولتی اقدام
نظامي میکردند و با وجود پيشـرفتهايي که در نيمه دوم قرن بيسـتم در نظام حقوقي
بينالمللـي حاصل شـد ،پديده جنـگ همچنان از واقعيات موجود جامعه بشـریت بوده
اسـت .البتـه حقوق بينالملـل معاصر در برخي شـرايط اقدام نظامي را مجاز دانسـته و
حتـي آن را تجويـز ميکنـد( .ماننـد ماده  51منشـور سـازمان ملل) در حقيقت ،توسـل
بـه قـواي قهريـه از جملـه ابزارهاي تضمين قواعد هر نظام اسـت و بهسـختی ميتوان
تصـور کـرد که قواعـد حقوقي ،بـدون ابزارهاي کنترلـي و حمايتي توسـط همه تابعان
حقوق ب ه درسـتی اجرا شـوند و تا حدودی این ابزار در سـطح بینالمللی نیز باید حفظ
شود.
بـا وجـود این ،توسـل به نيروي مسـلح در روابط بينالمللی همـواره بايد با رعايت
شـرايط دقيقي صورت گيرد تا از آثار و تبعات سـوء آن تا حد امکان پيشـگيري شـود.
«مداخله بشردوسـتانه» از جمله داليلي اسـت که برخي دولتها ،بهویژه از اواسط قرن
نوزدهم به بعد ،براي توجيه اقدام مسـلحانه خود عليه دولتهای ديگر مطرح کردهاند.
مداخلـه بشردوسـتانه در مفهـوم مضيق و کالسـيک خـود به معناي هر اقدام مسـلحانه
دولتي عليه دولتي ديگر اسـت که براي صيانت از جان و آزاديهاي شـهروندان دولت
اخيـر کـه قـادر يا مايل نيسـت خـود چنين صيانتـي را بـراي آنها فراهـم کند صورت
ميگيرد؛ ولي مفهوم موسـع مداخله بشردوسـتانه اعم از اقدام مسلحانه و ساير اقدامات
غيرمسـلحانهاي اسـت که ممکن اسـت صورت گيرد ،از جمله بلوکه کردن داراييهاي
مقامـات کشـور مقصر يا خاطـي و منع صـدور رواديد براي آنها يـا وضع تحريمهاي
فراگيـر عليـه آن دولت .چنين اقداماتي ممکن اسـت ب ه صـورت يکجانبه يا چندجانبه

107

بش
ژپوهشانهم حقوق ری

باشـند يا توسـط سـازماني منطقهاي همچون ناتو صورت گيرند .بايد توجه داشـت که
ايـن مفهـوم متمايز از «كمكهاي بشردوسـتانه» اسـت کـه ناظر بر ارائـه كمكهايي به
صـورت آب و غـذا ،وسـايل پزشـکي و دارو ،امکانات بهداشـتي و ماننـد آن به دولتي
اسـت که به چنين كمكهايي نياز دارد و بيشـتر در موارد بحراني همچون سـيل و زلزله
ارائه ميشـوند .بديهي اسـت که كمكهاي بشردوسـتانه با رضايت دولت دريافتكننده
ی که هـدف مداخله بشردوسـتانه حمايت از مردم يـا گروهي از
همـراه اسـت ،در حالـ 
مـردم آن کشـور اسـت که اين امر عمومـ ًا در مقابله با دولـت صورت ميگيرد.
با توجه به ارتباط مفهوم مداخله بشردوستانه با برخي مفاهيم و اصول ديگر حقوقي،
بـهويـژه مفهـوم حاکميت و اصل ممنوعيـت مداخله در امـور داخلي دولتهـا ،مداخله
بشردوستانه جنبههاي پيچيده حقوقي بسياري را مطرح ميکند .در نتیجه ،ديدگاههايي که
در طـول زمان و به فراخور پيشـرفت نظـام حقوقي بينالمللي درباره جواز يا منع مداخله
بشردوسـتانه مطرحشـدهاند ،متفاوت بوده اسـت .البته برخي دکترينهاي مطرحشـده به
جوانـب غيرحقوقـي اینگونه مداخالت نيز توجه کردهاند و اين بيشـتر به دليل اسـتقرار
اصـل منـع تهديد يا توسـل بـ ه زور در نظام حقوقي بينالمللي پس از تأسـیس سـازمان
ملـل متحد اسـت ،ولي در اينجا هدف آن اسـت که با توجه بـه وضعيت نظام بينالمللي
موجود ،برخي ابعاد حقوقي مداخله بشردوسـتانه با توجه به حاکمیت کشـورها بر منابع
طبیعیشان و خصوص ًا مقوله محیطزیست و نظریههای رو به افول بودن حاکمیت مطلق
کشـورها ،ب ه اختصار بررسـي شـوند زیرا به نظر میرسـد هرچقدر قدرت سـازمانهای
بینالمللی و مدافع حقوق بشـر و بشردوسـتانهای همچون سـازمان ملل در رویه عملی و
تئوریشـان افزایش یابد ،به همان میزان از حاکمیت کشـورها و مطلقه بودن آن در سـطح
داخلی نسـبت به اسـتاندارهای رفتاری بینالمللی ،کاهش مییابد.
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سـؤال اصلـی مقالـه این اسـت آیـا شـورای امنیت که مسـئولیت اولیـه حفظ صلح
و امنیـت بینالمللـی به همراه تشـخیص مـوارد نقضکننـده صلح و امنیـت بینالمللی
به دوش آن گذاشـتهشـده اسـت ،میتوانـد در مقوله محیطزیسـت نیز بـه مانند مقوله
حقـوق بشـر و بشردوسـتانه ورود مؤثر کنـد و موجبات ایجاد رویـهای را برای مداخله
بشردوسـتانه در آینـده فراهـم آورد؟ همچنین مقدمات شناسـایی نقض شـدن تعهدات
زیسـتمحیطی کشـورها که غالب ًا مفهومی ارگاامنسی دارند ،چیست و چگونه موجبات
مسـلم شـدن مداخله بشردوسـتانه از سـوی شـورای امنیت را فراهم میآورند؟
فرضیه ما این اسـت که شـورای امنیت با توجه به مفاد منشـور ،میتواند خود عامل
نقضکننـده صلـح و امنیت جهانی را تشـخیص دهـد و مداخله بشردوسـتانه نماید که
از جمله آن موارد میتواند مقوله محیطزیسـت باشـد.آنچه مسـلم اسـت این اسـت که
نقض تعهدات محیطزیسـتی در یک کشـور باید به درجهای از تکرار و نقض رسـیده
باشـد کـه موجبات برهـم خوردن امنیـت جهانی را فراهـم آورد کـه از جمله مصادیق
آن را میتوان موضوعات اتمی ،رادیواکتیو ،تشعشـعات و ...دانسـت که موجبات جواز
مداخله بشردوسـتانه را فراهم میآورد.
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چارچوب نظری

 -1مفهومشناسی مداخله بشردوستانه و محیطزیست
اوبـرا دوريـک ،حقوقـدان آمريکايـي مداخله بشردوسـتانه را دخالتـي ميداند که با
ن حال،
اس�تفاده از زور ب�راي جلوگي�ري از نق�ض حقوق اف�راد صورت میگیرد .ب�ا ای 
همـا ن طـور کـه اجمـاع جهاني بـراي ضـرورت حفاظت از حقـوق بشـر در نيمه دوم
قـرن بيسـتم رشـد فزاينـدهاي داشـت ،مسـائل داخلي دولتهـا در مـورد نقض حقوق
بشـر موجبات نگراني جامعه جهاني را فراهم آورد .هنگامیکه شـوراي امنيت سـازمان
ملـل متحـد با مشـکل حـق وتو بـراي مداخله نظامـي در يـک دولت خارجـي مواجه
ميشـد ،اسـتفاده از حق وتو منجر به مداخالت بشردوسـتانه یکجانبه از سـوي برخي
از کشـورها ميگرديـد .اگرچـه در دو دهـه اخير تعـداد فراوانی مداخلات نظامي تحت
عنوان مداخالت بشردوسـتانه توسـط يک يا چند دولت در قلمرو حاکميت دولت ديگر
انجام شـده اسـت ،اما نتوانسـته يک حقوق بينالمللي عرفـي را ايجاد کنـد)Petra ،2013: 9( .

شـایانذکر اسـت تعريـف دقيقي از مداخله بشردوسـتانه در معاهـدات و ميثاقهاي
بينالمللـي بـه عمـل نيامده اسـت ،امـا ميتوان گفـت :مداخله قهـري در امـور داخلي
دولـت ديگـر بـا اسـتفاده از نيروي نظامي با هـدف جلوگيري از نقض گسـترده حقوق
بش�ر يا جلوگيري از رن�ج

انس�اني)Matejkova.2010 : 76( .

بـراي مشـروعيت يـک مداخلـه بشردوسـتانه پيـش از هر چيـز الزم اسـت ،بحران
انسـاني يا نقض حقوق بشـر يا بشردوسـتانه در حد گسترده بهوسیله مراجع بينالمللي
اثبات گردد .ارائه گزارش توسـط سـازمانهای بينالمللي غيردولتي مانند صليب سـرخ
يـا عفـو بينالملل و ،...نيز صدور قطعنامه ب ه وسـیله سـازمان ملل يا ديگر سـازمانهای
بينالمللـي را ميتوان از روشهای اثباتي دانسـت( .آقایـی)104 :1383 ،
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مداخلـه بشردوسـتانه ،در حقـوق بینالملـل یـک موضـوع مـورد مناقشـه از نظـر
عملـی و تئـوری اسـت .تعاریـف ارائهشـده به شـکل مرتبطی صریح میباشـند و بیان
ج.ل.هالزگریف ،در این خصوص کام ً
ال جامع و شـامل بسـیاری از این تعاریف اسـت.
(گالـی )101 :1372 ،ایـن اصطلاح ،مربـوط بـه تهدید یا اسـتفاده از نیـروی نظامی بر ضد
تمامیـت ارضـی یـک دولـت توسـط دولتی دیگـر (یـا گروهـی از دولتها) بـا هدف
ممانعت یا پایان بخشـیدن به نقضهای شـدید و گسـتردهی حقهای اساسـی انسـانی
افـرادی غیـر از شـهروندان خـود ،بدون رضایت کشـوری کـه نیروی نظامـی در داخل
سـرزمین آن اعمالشـده است.
با اینوجود مفهوم این تعریف در حقوق بینالملل ب ه شـدت محل اختالف اسـت.
تحـت چه شـرایطی چنیـن مداخالتـی قانون ًا مجاز اسـت؟ چه شـخصی بایـد آنها را
احـراز نماید ،بر اسـاس کـدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سـؤاالت
اساسـی میباشـند ،حقـوق بینالملل در حـال حاضر یک مبنای مسـتحکم برای فیصله
دادن بـه ایـن اختالفـات ارائـه نمینمایـد تا بر اسـاس آن پاسـخ این سـؤاالت را بدهد
یـا بگویـد چگونه در شـرایط خاص اعمال میشـود .مهمترین سـند حقـوق بینالملل،
منشـور سـازمان ملل متحد متضمن معیارهای معینی برای پاسـخ به این سؤاالت است.
با اینحال ،منشـور بهسـختی راهگشاسـت ،زیرا مسـتقیم ًا توضیحی در مورد مداخله
بشردوسـتانه ارائه نداده اسـت .جدا از این ،ممکن اسـت گروهی چنین ادعا نمایند که
این واقعیت خود ب ه تنهایی نشـاندهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی اسـتفاده از زور
با انگیزه مسـائل بشردوسـتانه (از منظر منشور) است .در واقع ،دولتهای عضو شورای
امنیت سـازمان ملل متحد که بر اسـاس منشـور ،رکن سیاسـی دارای صالحیت حقوقی
برای تجویز توسـل به نیروی نظامی به نفع جامعه بینالمللی میباشـند ،متمایل نبودهاند
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که مداخله بشردوسـتانه را بهسـادگی نامشـروع تفسـیر کنند .در راسـتای نقش اعطایی
منشـور بـه شـورای امنیـت ،این کشـورها در گفتـار و اعمالشـان نادیده گرفتن شـدید
حقهای بشـری را با حق توسـل بـهزور جهت حفظ صلح و امنیـت بینالمللی مرتبط
سـاختهاند .علاوه بـر ایـن ،تعالی جایـگاه حقوق بینالملل بشـر پس از ایجاد منشـور،
پذیـرش ممنوعیـت حقوقی مطلق مداخله بشردوسـتانه را دشـوار سـاخته اسـت (این
مطلب جدای از فقدان سـازوکارهای اجباری ،ب ه ویژه در زمینه معاهدات حقوق بشـری
است ).اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه ب ه ویژه در دوران جنگ سرد ،سؤاالتی را در
خصوص توجیه حقوقی مناسـب برای اسـتفاده از نیروی نظامی را که ظاهرا ً منشـور در
سـال  ۱۹۴۵بـه دنبال بیان آن بود ،مطرح نمود .بـرای دورهای در دهه  ،۱۹۹۰دولتهای
عضو شـورای امنیت توانسـتند تا مباحث و بررسـیها در خصوص مشروعیت مداخله
بشردوسـتانه را از طریق موافقت با موارد متعدد ،منحرف سـازند .قطعنامههای شـورای
امنیـت بـ ه سـادگی نمونههـای مشـخصی از توسـل بـ ه زور را در مـواردی کـه تنها با
منافـع سیاسـی و اخالقـی کشـورهای عضـو قریـن میگردید ،بـ ه حکم خود مشـروع
قلمداد نمود .برای نمونه میتوان عراق پس از نخسـتین جنگ خلیجفارس ،سـومالی،
یوگسلاوی و تیمور شـرقی را نام برد ،ولی در موارد اندکی ،مشـروعیت این اقدامات
و احـراز دالیـل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند .با ایـنحال ،بحثبرانگیزترین موارد
آنهایی هسـتند که بسـیاری آنهـا را مداخله بشردوسـتانه غیرمجـاز 1نامیدهاند .در این
مـوارد دولتهـا بدون وجود قطعنامهای از سـوی شـورای امنیـت در خصوص اهداف
بشردوسـتانه ،مبـادرت بـه اسـتفاده از نیروی نظامی نمودند .بمباران صربسـتان توسـط
دولتهـای عضـو ناتو جهت مقابله با نقض حقهای بشـری در کوزوو در سـال ۱۹۹۹
1. unauthorized humanitarian intervention
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نشـان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوسـتانه همچنان حلنشـده و منشـأ اختالفات
ی مانده اسـت .در این راسـتا ،عدم پاسخگویی (مناسـب) بشردوستانه توسط
شـدید باق 
شـورای امنیت به نسلکشـی در رواندا در سـال  ،۱۹۹۴هرگونه فرضیهای مبنی بر اینکه
دولتهـای قدرتمن�د مداخله را یک وظیف�ه کامل (دارای ضمانت اج�را) تحت حقوق
بینالملـل میداننـد ،منتفـی سـاخت .وقایـع جنگ سـرد نیز نهتنهـا این مسـئله را حل
ننمـود؛ بلکـه باعث بدتر شـدن ابهامـات حقوقـی و ماهیت اختالفبرانگیـز مداخالت
بشردوسـتانه گردید .در نظر گرفتن مداخله بشردوسـتانه ب ه عنوان یک توجیه مناسـب
بـرای بـه کاربـردن نیروی نظامی بهوسـیله عاملان آن ،ناکافی و محکومبه این اسـت
کـه در غیـاب یک مبنـای محکم برای چنین عملـی در حقوق بینالملل ،همواره منشـأ
اختلاف باشـد .نتیجه این امر آن اسـت که معضل مداخله بشردوسـتانه بـهطور بالقوه
ایـده برقـراری یـک نظم حقوقـی بینالمللی و امـکان آن را از بین میبـرد .این اتفاق از
طریق افزایش گرایش کشـورها در اسـتفاده از نیروی نظامی ب ه صرف اینکه آن را مفید
یـا ضـروری بیابند و بدون وجود محدودیتهای حقوقـی ،واقع میگردد .چنین تمایلی
قطعـ ًا بـه نفـع کشـورهای قدرتمنـد و در نهایت به ضرر مشـروعیت کل نظـام حقوقی
خواهد بود .بههر حال ،تمرکز صرف بر روی توجیهات اخالقی در اسـتفاده از نیروی
نظامـی ،مفهـوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشـکل
مواجه خواهد نمود ،وظیفهای که فراتر از منافع اخالقی یا شـخصی کشـورهای مداخله
کننـده اسـت .بـر همین اسـاس بود کـه حرکت به سـمت ترویـج دکترین «مسـئولیت
حمایـت» 1بر اسـاس عنـوان گزارش ( ۲۰۰۱سـازمان ملل) پدیدار گردیـد .این دکترین
عمدت ًا توسـط دبیرکل مجمع عمومی و کشـورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری
1 . responsibility to protect
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میشـود ،اسـتداللهای آن مبتنـی بر تنظیـم دوباره رابطـه میان مداخله بشردوسـتانه در
جهـت ادغـام مفهـوم اخالقـی کمک بـه دفـاع از قربانیان سوءاسـتفادههای گسـترده و
امتیازات ویژه حقوقی دولتها بر اسـاس منشـور سـازمان ملل ،هسـت .در نهایت ،به
هرحـال ایـن دکترین قادر نیسـت مشـکل مطروحه را حـل نماید ،زیرا اصـوالً متمرکز
بـر سـنت جنگ مشـروع 1ب ه عنوان دلیـل منطقی اعمال زور اسـت .در واقـع ،علیرغم
حمایت رسـمی از نظریه مسـئولیت حمایت در نشسـت جهانی سـازمان ملل متحد در
سـال  ،۲۰۰۵مبان�ی حقوقی مورد اختالف همچنان حلنش�ده باقیمانده اس�ت.
در خصـوص تعریف محیطزیسـت نیز باید گفت ،محیطزیسـت از لحاظ لغوي از
ب شـده اسـت .محیط واژهای عربی بوده و از ریشه
دو واژهی «محیط» و «زیسـت» ترکی 
«حـوط» و بـه معنای احاطهکننده اسـت .بنابراین محیطزیسـت دربرگیرنده کلیه عناصر
طبیع�ی و انسانس�اخت میش�ود که افراد انسـانی و حیوانات و یا گیاهـان و گونهها را
احاطـه نمـوده و یـا کلیـه عوامل ملموس و غیرملمـوس که چارچوب حیات را شـامل
میشـود( .مشـهدی )211-212 :1389 ،در مقدمـه بیانیه کنفرانس سـازمان ملـل متحد درباره
محیطزیس�ت انس�ان ،در س�ال  1972در اسـتکهلم بـه دولتهـا اعالم میدارد« :انسـان
مخلـوق و شـکلدهنده محیطزیسـت خـود اسـت .محیطی که بـه وي بقـاي فیزیکی،
فرص�ت رش�د معنوي (اخالقی ،اجتماعی و روحی) عط�ا میکند ».در واقع آنچه حقوق
محیطزیس�ت در پی آن اسـت ،این اسـت که انسـانها حقدارند که محیطزیست آنها
از ش�رایط مناس�ب برای زندگی سـعادتمندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار باشد.
(کیـس و دیگران)6 :1384 ،

1 . just war tradititon
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از دی�دگاه دی�وان بینالمللی دادگس�تري نیز ،محیطزیسـت فضایی اسـت که در آن
موج�ودات انس�انی زندگـی میکننـد و کیفیـت زندگی و سالمتیشـان از جملـه براي
نس�لهای آین�ده به آن فضا وابس�ته اس�ت .طبق مصوبـه  27ژوئن  1967شـوراي اروپا
ب و ه�وا ،خـاك ،عوام�ل درون�ی و بیرونی مربـوط به حیات
محیطزیس�ت را ش�امل آ 
هر موجود زنده میداند( .گلسـتانی؛ پهلوانی )204-205 :1391 ،در تعریفی دیگر محیطزیسـت
ش�امل همه یا بخش�ی از عناصر تشـکیلدهنده محیط طبیعی اعم از آب ،هوا ،خاك چه
در س�طح و چه در عمق در حالت طبیعی یا محیط انسانس�اخت است( .کیس و دیگران)6 :

حقـوق محیطزیسـت رشـتهای از حقـوق اسـت کـه بـا حفاظـت و حمایـت از
محیطزیس�ت مرتب�ط اس�ت و دربرگیرنده اقدامات پیشـگیرانه به همـراه اقداماتی براي
ایجاد مسئـولیت و پاکس�ازی حوادثی اس�ت که به محیطزیسـت آسـیب و خسـارت
میزند .این خس�ارات ،زیانهای زیس�تمحیطی اس�ت که بر اشخاص یا اشیا از طریق
محیطزیس�تی وارد میشـود ک�ه در آن زندگ�ی میکنن�د .در اینجـا محیطزیسـت ،منبع
خس�ارت اس�ت نـه زیاندیـده .برخی دیگـر در این باورند که این خسـارت ،ناشـی از
آلودگی اس�ت و مرتبط با همه خس�ارتی اسـت که در کاهش عناصر طبیعی (آب ،هوا،
خاك) دخیل اسـت.

(رجبـی)159 :1388 ،

در مجموع میتوان گفت ،محیطزیسـت سـالم موهبتی خداوندي اسـت که از کلیه
موج�ودات ،مناب�ع و عوامـل و عناصري کـه در اطراف هر موجود زنـده وجود دارد ،به
وج�ود میآیدـ و امکان زندگ�ی و حیات را براي تمام موجـودات زنده فراهم میکند و
از لحاظ مادي و معنوي باعث رس�یدن به کمال در انس�انها میشـود.
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 -2سیر تاریخی مداخله بشردوستانه
بعـد از جنـگ جهانـی دوم تنـش بین حاکمیت و حقوق بشـر در حقـوق بینالملل
نویـن در عبـارات آغازین منشـور سـازمان ملل متحـد متجلی گردید .جنـگ ب ه عنوان
ابزار سیاسـت ملی نفی و از اعضای سـازمان مصرانه خواسـته شـد که از جنگ اجتناب
و حقـوق بشـر را از طریـق راهکارهـای در نظر گرفت ه شـده مورد حمایت قـرار دهند.
بـر طبـق ماده  ۴منشـور تهدیـد با اسـتفاده از زور ممنوع شـده اسـت و در دو ماده ۵۵
ن وجود وضعیـت مداخله
و  ۵۶حمایـت از حقـوق بشـر صراحتـ ًا اعلام گردید .بـا ای 
بشردوسـتانه در سیسـتم حقوقی معاصر کمافیالسـابق در بین حقوقدانان بحثبرانگیز
اسـت .برخی از آنان بر مشـروعیت دکترین بهعنوان بخشـی از حقوق بینالملل مدرن
تردیـد داشـته و سـعی کردهاند ،آن را بهوسـیله راهکارهای قانونـی و اخالقی رد کنند.
بـرای مثـال والداک ،1در مشـروعیت دکتریـن در حقوق بینالملل تردید داشـته و اظهار
کـرد کـه« :اسـاس آن (احتماالً) قدرت صرف اسـت تا قانون 2».والـداک همچنین بحث
میکنـد کـه ایـن اصـل از سـوی بعضـی از نویسـندگان ب ه راحتـی حمایت میشـود تا
ضمان�ت اجرای�ی قدرتمندی باش�د در مقابل نقض حقوق بش�ر .به اعتقـاد وی این تنها
وسـیلهای اسـت که میتواند حداقل اسـتاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تأمین
کنـد .در ارتبـاط بـا وضعیـت و اهمیـت دکترین لوتر پاخـت 3چنین اظهـار عقیده کرد:
«عده زیادی پشـتیبان علمی و فکری این دیدگاه هسـتند که در مواقعی که دولتی اقدام
ی که اساسـیترین حقوق انسـانی آنها را
به ظلم و شـکنجه علیه ملتش میکند بهنحو 
نادیده میگیرد که وجدان بشـری دچار شـوک میشـود ،مداخله در جهت منافع بشری
از نظر حقوقی جایز اسـت( ».قاضـی)112 :1382 ،
1. Waldock
2. internationallaw.persianblog.ir
3. Lauterpacht
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بـا ایـنوجـود لوتـر پاخت اظهـار میدارد کـه این دکتریـن هرگز بهطـور کامل به
ص�ورت بخش�ی از قوانی�ن مثبت بینالملل�ی مورد تأیید ق�رار نگرفته اس�ت و از آن به
عنـوان یک دکترین ناپایـدار نام میبـرد( .کاتوزیـان)99 :1383 ،

حقـوق بينالملـل در آغاز قرن بيسـتويکم بـا چالشهاي فراواني روبهرو شـد که
يکـي از مهمترین آنها ،بحث مداخله در کشـوري اسـت که متهم بـه عدم رعايت و يا
نقـض فاحش حقوق بشـر اسـت .منشـور ملل متحـد در خصوص اسـتثنائات وارده بر
اصل عدم توسـل ب ه زور به دو مورد خاص توجه داشـته اسـت:
 -۱اقدامات سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور
 -۲دفاع مشروع
منشـور بههیچوجه بهاسـتثنا سـومي که همان مداخله بشردوسـتانه اسـت ،اشارهاي
ننموده اسـت( .موسـوی ،)160 :1386 ،اما در سالهای اخير مباحثي در باب مشروعيت
چنيـن مداخلههايـي توسـط حقوقدانان مطرحشـده اسـت که دکترين حمايـت يکي از
آنها است.
«نظریـهی مسـئوليت حمايـت» در برخورد با مشـکالت و موانع حفظ حقوق بشـر
در درون کشـورها که از نبود سـاختاري مدون و تحکيميافته در ميان اسـناد و رويههاي
بينالمللـي ناشـي ميشـد در آغـاز قـرن بيسـتويکم پـا بـه عرصـ ه حقـوق و روابـط
بينالمللـي نهاد .اين نظريه در اصل ،شـکلگيري خـود را پس از ناکارآمدي اصل عرفي
مداخالت بشردوسـتانه در ده ه نود شـروع کرده اسـت .کميسـيون بينالمللي مداخله و
حاکميت کشـور نخسـتين گام را در طرح ایده مسـئوليت حمايت برداشـته است .کانادا
ايـن کميسـيون را بـا هـدف کنـار گذاردن موانع سـنتي حفـظ حقوق بشـر ،يعني اصل
حاکميت کشـورها و اصل منع مداخله در امور داخلي کشـورها تأسیس کرد .پیشزمینه
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سياسـي دکترين حمايت مسـئوليت ،شکسـت جامعه بينالمللي در جلوگيري از فجايع
انسـاني در سـومالي در سـال  ،۱۹۹۳نسلکشـيهاي روانـدا در سـال  ۱۹۹۵و مداخلـه
نظامي در کوزوو در سـال  ۱۹۹۹بود .نشسـت سـران کشـورهاي جهان ،در شـصتمين
سـالگرد تأسـیس سازمان ملل متحد در سـال  ،۲۰۰۵يکي از بزرگترین گردهماییهای
طـول تاريـخ در حـوزه حقـوق و روابـط بينالملـل بود کـه در آن ،حدود  ۱۷۰کشـور
جهان ،بهمنظور به دسـت آوردن اجماع بر سـر موضوعات مختلف حقوقي و سياسـي،
از جملـه نظريـه مسـئوليت حمايت شـرکت کردند .سـند نهايـي نشسـت ،در بندهای
 ۱۳۸تـا  ،۱۴۰بـهطور کامل به مسـئله مسـئوليت حمايت ميپـردازد و تالش ميکند تا
ضمن ارائه شـالودهاي از گزارشـات قبلي با ايجاد اصالحاتي در نظرات پيشـين ،اجماع
بينالمللي را براي مسـئوليت حمايت به دسـت آورد .سـند نهايي ،چهار تعهد اصلي را
براي مسـئوليت حمايت پيشبيني ميکند :نخسـت ،تمام کشورها تصديق کردند که در
قبال شهروندانشـان در برابر چهار جرم نسـلزدايي ،جرائم جنگي ،پاکسـازيقومي و
جرائم عليه بشـريت ،مسـئوليت حمايت دارند؛ دوم ،کشورها موافقت کردند تا در تهيه
کمک براي ايجاد ظرفيتي که کشـورها براي برآمدن از عهده مسئوليتهايشـان به آنها
نيازمندنـد ،مسـاعدت نمايند؛ سـوم ،در وضعيتي که کشـور ميزبان ،به صورتی آشـکار
در انجـام مسـئوليتهايش نـاکام بماند ،کشـورها موافقت نمودند تـا از تمام روشهاي
صلحآميـز بـراي حمايـت از جمعيت آسـيبپذير ،اسـتفاده کنند؛ چهارم ،ايـن اقدامات
(اقدامات صلحآميز) بايد ناکام بمانند يا نامناسـب فرض شـوند تا شـوراي امنيت آماده
اسـتفاده از تمـام روشهاي ضروري ،ازجمله اسـتفاده از نيـروي قهري ،گردد.
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 -3تعامل محیطزیست و مداخله بشردوستانه
محیطزیسـت بـه معنـای امروزي آن مفهومی نو و تازه اسـت و بیش از سـه دهه از
عمر آن نمیگذرد .کنفرانس  1972در اسـتکهلم تحت عنوان «محیطزیسـت انسانی» را
سـرآغاز آگاهیهای بینالمللی در خصوص محیطزیسـت دانستهاند .بعد از آن اجالس
دیگر در شـهر ریودوژانیرو برزیل در سـال 1992میالدي معروف به «اجالس زمین» با
شـرکت هیئتهای نمایندگی از  80کشـور جهان با حضور رؤسـاي دولتها ،مقامات
بلندپایه ،محققان و کارشناسـان برجسته تشکیل شد.
اصـل  26کنفرانـس اسـتکهلم در خصـوص محیطزیسـت بیـان میدارد« :انسـان و
محیطزیسـت را باید از اثرات تسـلیحات هسـتهای و همه وسایل تخریب جمعی دیگر
مصون داشـت .دولتها باید کوشـش نمایند تا در کوتاهترین مدت در بطن ارگانهاي
بینالمللـی مناسـب ،دربـاره حـذف و نابـودي کامـل تسـلیحات مزبور توافـق حاصل
نمایند».
اصـل  23اعالمیـه ریـو اعالم مـیدارد « :محیطزیسـت و منابع طبیعـی تحت ظلم،
سـلطه و اشـغال باید حفاظت شـود و در اصل  24خود جنگ را مخرب توسـعه پایدار
میدانـد و از دولتهـا میخواهـد قواعـد حقوق بینالملـل را در ارتباط بـا حفاظت از
محیطزیسـت در زمـان مخاصمات مسـلحانه رعایت نموده و در صـورت ضرورت در
توسـعه آن مشـارکت نمایند( ».مشهدی)91،

جنگ جهانی اول و دوم باعث آلودگى و تخریب گسـترده محیطزیسـت میشود و
خسـارات زیـادي را به طبیعت و آبهای شـیرین وارد میکنـد .همچنین با بهکارگیری
جنگافزارهای کشتارجمعی و پیشرفته که قدرت تخریبى گسترده دارد و یا بهکارگیری
سالحهایی که داراى مواد آالینده و خطرناك هستند ،نظیر سالحها و گازهایى شیمیایى

119

بش
ژپوهشانهم حقوق ری

و حتـی مینهـای زمینی آلودگی بیشـتر خاك و هـوا را فراهم میآورند .بر این اسـاس
ایـن نکتـه شـکل گرفت که اصول بیانیههاي اسـتکهلم و ریو را میتـوان یا نمیتوان در
جریـان مخاصمـات مسـلحانه در مورد حفاظت از محیطزیسـت به کاربسـت .این امر
باعث توجه به قوانین حقوق بشردوسـتانه گردید.
حقوق بشردوسـتانه ،شکل توسعهیافته و تقویتشـده حقوق بینالملل سنتی جنگ
(حقـوق زمـان جنگ) به شـمار میآید .در این زمینه بیشـتر قواعد جنـگ ،امروزه حتی
آن دسـته از مخاصمـات مسـلحانه بینالمللـی را که طرفهـای درگیر ،آنهـا را جنگ
تلقـی نمیکننـد ،در برمیگیـرد .حقوق بشردوسـتانه منشـأ نسـبت ًا جدید دارد و شـامل
همـه قواعـد حقـوق بینالملل اسـت که بـ ه منظور رفتـار با افـراد اعـم از غیرنظامی یا
نظامـی ،مجـروح یا سـالم در مخاصمات بینالمللی تدوینشـدهاند .همچنیـن این واژه
بسـیاري از قواعد حقوق بینالملل عرفی را شـامل میشـود .اسـاس شکلگیری حقوق
بشردوسـتانه ،محـدود کـردن آزادي عمل دولتهـای حاکم و درگیر در جهت انسـانی
کـردن مخاصمات اسـت .در این راسـتا ،دولتها بـهطور کلی پذیرفتهاند که سلاحها
و تاکتیکهـای مورد اسـتفاده در جنگ میبایسـت ،تنهـا اهداف نظامی را نشـانه روند،
بایـد متناسـب بـا اهـداف نظامـی و ضرورتهـای معقـول و در جهت دسـتیابی به آن
اهـداف بـه کار گرفتـه شـوند و نبایـد باعث رنـج بیهـوده قربانیان و یـا موجب صدمه
بیـشاز حد بشـوند .کنوانسـیونهای چهارگانه ژنـو سـال  1949و دو پروتکل الحاقی
 1977دسـتمایههای اصلـی حقوق بشردوسـتانه هسـتند .مقررات بشردوسـتانه که از
محیطزیسـت در جنگهـا حمایـت میکنـد در کنوانسـیونهای بینالمللی به دو شـیوه
خاص و عام وجود دارد .به عبارتی روشـی محدود به زمان مخاصمات و روشـی بدون
محدودیت.
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قواعد خاص ،قوانینی اسـت که در دوران جنگ شـکلگرفته و جنبه زیستمحیطی
آن بیشـتر مورد توجه اسـت .اصول و قواعد خاصی که حفظ محیطزیسـت و مسـائل
مربـوط بـه آن را در دوران جنـگ و منازعـات مسـلحانه مـورد مالحظـه قـرار داده و
کشـورها را متعهـد به رعایت آن دانسـته ،عبارتانـد از :بند  3ماده  35پروتکل شـماره
 1ضمیمـه کنوانسـیونهای ژنـو مصـوب  1977م ،که بـ ه موجب آن اسـتفاده از ابزار و
وسـایل جنگی که به غرض خسـارت گسـترده و شـدید از سـوي متخاصمان یا یکی
از آنهـا بـه کار گرفتـه میشـود و بـ ه طـور طبیعـی محیطزیسـت را مواجه بـا خطر و
آسـیبدیدگی میکند و یا احتمال بروز تخریب محیطزیسـت برود ،ممنوع شـده است.
حـال ایـن سـؤال مطـرح میگردد کـه چنانچـه طرفهای درگیـر بدون غـرض ،باعث
ایـراد خسـارتی نـ ه چندان گسـترده به محیطزیسـت گردنـد ،کدام مرجع مسـئولیت و
آسـیبهای وارده را عهدهدار اسـت؟
همچنین ب ه موجب بند  1ماده  55این پروتکل اول سال  1977نیز استفاده از چنین
ابزار و ادوات جنگی ممنوع است .در این بند آمده است که« :در هنگام جنگ میبایست
مراقبـت شـود کـه از محیطزیسـت طبیعـی در برابر آسـیبهای گسـترده ،درازمدت و
شـدید ،حفاظـت بـه عمـل آید .ایـن حفاظت شـامل ممنوعیـت اسـتفاده از روشها یا
وسـایل جنگی میشـود که منظور از آن واردکردن چنین آسـیبی به محیطزیست طبیعی
بوده یا احتمال وارد آمدن چنین آسـیبی میرود و در نتیجه بهسلامتی یا بقاي سـکنه
لطمـه بزنـد ».در بنـد  2این ماده نیز آمده اسـت کـه« :حمله به محیطزیسـت طبیعی به
عنوان اقدام تالفیجویانه ممنوع اسـت ».البته باید خاطر نشـان کرد تفسـیر عکسـی که
از بند  2ماده  55اسـتنباط میگردد ،این نکته اسـت که چنانچه حمله به محیطزیسـت
طبیعـی بـهعنـوان اقدام تالفیجویانـه تلقی نگردد ،ممنوعیت نداشـته و دسـت طرفین
مخاصمـه را تا حدودی جهت تخریب محیطزیسـت بـاز نگه میدارد.
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علاوه بـر قواعد خاص مندرج در کنوانسـیون منع روشهای تغییر زیسـتمحیطی
رویههـای فراوانـی وجـود دارد که حمله عمدي به محیطزیسـت ب ه عنـوان یک روش
جنگـی را منـع میکنـد .قواعد عام ،اصول و مقرراتی اسـت که میتـوان از آنها به نفع
حمایت از محیطزیسـت چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ اسـتفاده کرد .اصول
عـام ناظر بر هدایت مخاصمات نسـبت به محیطزیسـت عبارتاند از:
ی باشد؛
 هیچ بخشی از محیطزیست نباید مورد حمله قرار گیرد ،مگر آنکه هدف نظام  انهـدام هـر بخش از محیطزیسـت طبیعی ممنوع اسـت ،مگر آنکه ضـرورت مبرمنظامـی ایجاب کند؛
 حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسـیب تصادفی به محیطزیسـتکه نسـبت به مزیت عینی و مسـتقیم نظامی پیشبینیشده بیشتر باشد ،ممنوع است.
همچنیـن میتـوان بـه آراي دیـوان بینالمللـی دادگسـتري کـه به نحـوي مرتبط به
جنگها اسـت ،اشـاره کرد .نظیر قضیه آزمایش هسـتهای فرانسـه در آبهای اقیانوس
آرام کـه اسـترالیا و نیوزیلنـد بـه سـبب نقـض حاکمیـت و نقـض حقوقبینالملـل
محیطزیسـت خواسـتار توقف آن شـدند و دیوان با بررسی استداللهای طرفین فرانسه
را از ادامه آزمایشها منع کرد .عالوه بر این ،رأي دیوان بینالملل دادگسـتري در قضیه
مشـروعیت اسـتفاده از سلاحهای هسـتهای در سـال  1996م ،مهمترین رأي دیوان در
زمینـه حفظ محیطزیسـت اسـت .دیـوان در صدور رأی بـا تأکید بر پرهیـز دولتها از
انجام اعمالی که به محیطزیسـت آسـیب میرسـاند ،نوشت« :اسـتفاده از هر نوع سالح
و از جملـه سلاحهای هسـتهای و روش جنگـی کـه باعـث ورود صدمههـای شـدید
گسـترده و طوالنیمدت به محیطزیسـت شـوند ،ممنوع اسـت .اسـتفاده از عبارت «هر
نـوع سلاح» در رأی مذکـور باعث میگـردد ،هر آلتی که در مخاصمات مورد اسـتفاده

122

لمل
بش
دماخله ردوستاهن شورای امنیت رد محیطزیست از منظر حقوق بینا ل

قـرار گیـرد را تحـت شـمول خـود قرار دهـد که ایـن امر یکقـدم مثبـت در حفظ و
حمایـت از محیطزیسـت ،بهخصـوص در زمان جنگ اسـت».
اسـتفاده بهینه از طبیعت به حفظ طبیعت بسـتگی دارد ،در صورتیکه بشـر کمر به
نابـودي طبیعت ببنـدد ،موجب محرومیت نسـلهای بعد از این مواهب الهی میشـود.
اسـتفاده و بهرهبـرداری بهینـه از طبیعـت و حق داشـتن نسـلهای بعدي بـه مواهب و
نعمـت گسـترده الهـی ،بشـر را ملزم بـه رعایت حفظ محیطزیسـت میکنـد .این نکته
اختصـاص بـه دوران صلح ندارد ،بلکه اصل اسـتفاده همه انسـانها از طبیعت ،بشـر را
ملـزم میکنـد کـه در جنگها طوري عمل کنـد که موجب محرومیت نسـلهای بعدي
از طبیعـت نگـردد؛ زیـرا منابع طبیعی براي عموم انسـانها اسـت .این اصلی اسـت که
اسلام قرنهـا پیـش بـه آن پرداخته بود و غـرب با عبـور از الیههای ظلمانـی قرون و
پشـت سـر گذاشـتن جنگهای وحشتناك قرونوسـطایی توانسـت در عصر شکوفایی
خـرد و انقلاب صنعتـی به آن برسـد که امـروز دانسـتن و درك آن براي روشـنفکران
شـرقی مایه مباهات است.
همیـن اصـل مورد توجـه دیـوان بینالمللـی دادگسـتري در صـدور رأي در قضیه
قلمـرو ماهیگیري انگلسـتان و آلمان علیه ایسـلند در  25جـوالي  1947م ،قرارگرفته و
چنیـن آمده اسـت« :این منابع تنها براي اسـتفاده نسـل حاضر نیسـتند ،بلکـه باید براي
نسـل آینـده نیـز حفظ شـوند و اینکـه هیچ دولتـی نمیتوانـد منحصـرا ً از منابع طبیعی
محیطزیسـت اسـتفاده کنـد و میراث مشـترك بشـر را نادیـده بگیرد؛ چراکـه این منابع
نعمتهایـی هسـتند کـه براي اسـتفاده نسـل حاضـر و نسـلهای آینده هسـتند .بر این
اسـاس ،بقـاي منابع طبیعی هماننـد اصل توجه به منافع سـایرین ،سـتونهای حیاتی و
اصلـی حقوق محیطزیسـت را تشـکیل میدهند».
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بـهطـور خالصه رویه کشـورها ب ه صورت گسـترده انهدام کلی محیطزیسـت را به
عنوان نوعی سلاح منع میکند .کنوانسـیون منع روشهای تغییر زیسـتمحیطی ایجاد
تغییـرات عمـدي در محیطزیسـت بـ ه منظور وارد سـاختن اثـرات گسـترده ،بلندمدت
یـا شـدید بـ ه عنوان وسـیله انهدام ،آسـیب یـا صدمه به یک کشـور دیگر عضـو را منع
میکند .تفاوت بین این مقررات و مقررات مندرج در پروتکل الحاقی اول آن اسـت که
مقررات اخیرالذکر عمدت ًا به اثرات چنین رویهای اشـاره میکند ،درحالیکه کنوانسـیون
منـع روشهـای تغییر زیسـتمحیطی به اسـتفاده عمدي از یک شـیوه بـهمنظور ایجاد
تغییرات در محیطزیسـت اشاره دارد.

 -4ارتباط محیطزیست با نسلهای حقوق بشر
حقـوق بشـر را نمیتـوان منحصـر بـه دو گـروه حقوق مدنـی  -سیاسـی و حقوق
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی نمـود .ایـن دو نسـل حداقلهایـی هسـتند کـه برای
حمایـت از حقـوق بشـر معرفیشـدهاند .بـهمنظور آنکـه مجموع ه مشـترکی از حقوق
بشـر را به دسـت دهیم ،میبایسـت میان نسـلهای حقوق بشـر یک رابطهی منطقی و
وابسـتگی متقابـل را برقـرار نماییم .این حقـوق برای حمایت از فـرد و حمایت از حق
ح شـده و باز هم تفکیک شـدنی نمیباشـند .میتوان
حیات در معنای وسـیع خود مطر 
گفـت تمـام این حقوق در یک سـطح قـرار دارند و هیچ حقی را بـر دیگری ارجحیتی
نیسـت.

(وکیل)85-86 :1383 ،

حقوق محیطزیسـت با بیشـتر حقوق نسـل اول و دوم حقوق بشـر پیوندی عمیق
دارد .بـه طوری که نقض حق بر محیطزیسـت سـالم ،موجب نقـض حقوق مذکور نیز
میشـود و در عینحال ،رعایت آنها به تحقق و اسـتیفای کامل حق بر محیطزیسـت
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سـالم منتهی میگردد؛ حتی در برخی موارد ،گسـترهی اعمال حقوق مذکور به مراعات
حـق بر محیطزیسـت منـوط و محدود میشـود .حق بر بهداشـت ،حـق مالکیت ،حق
کار در محیط مناسـب و بهداشـت ،احترام به حقوق فرهنگی اقلیتها از جمله حقوق
بشـری هسـتند که از ابعاد زیسـتمحیطی برخوردارند( .گروه صلح کرسـی حقوق بشـر:1389 ،
)259

حـق بشـر در داشـتن محیطزیسـتی سـالم و پاکیـزه کـه در آن بتوانـد قابلیتهـا و
اسـتعدادهای خویـش را به منصه ظهور برسـاند؛ یکی از نتایج قهـری غیرقابلاغماض
حقوقی اسـت که در تعلق آن به بشـریت بهعنوان حقوق اساسـی و بنیادین وی شـکی
وجـود ندارد .اگر حقوق اساسـی شـناختهشـده بشـر (نسـل اول و دوم) مـورد توفیق
قـرار گیـرد ،برخـی از آنهـا دارای ابعاد زیسـتمحیطی بـوده و در پرتـو همین حقوق
برخورداری کلیه انسـانها از محیطزیسـتی سـالم ،پاک ،بهداشـتی و امن ب ه عنوان یکی
از اجـزای تشـکیلدهنده یـا اثر اجتنابناپذیر آن حقوق خواهند بـود .در عمل وقتی در
خصـوص دفـاع از حقوق بشـر صحبت میشـود ،آنچه بیشـتر به ذهن خطـور میکند
حقوق مدنی و سیاسـی اسـت ولـی بهندرت بر حقوق اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی
اصـرار میورزیم .حق محیطزیسـت سـالم ،بهداشـت ،توسـعه ،غـذا و ...همانند سـایر
حقوق مدنی و سیاسـی برای تحقق و اجرای توسـعه پایدار اهمیت دارند .سیاسـتهای
ایجـاد شـده بـرای حمایت از انسـانها ممکن اسـت ،ب ه صـورت طبیعـی ،از گونههای
گیاهـی ،حیوانـی و فرآیندهـای زیسـتمحیطی حفاظـت نمایند بـ ه عنوانمثـال تدابیر
ایجاد شـده برای حفاظت از انسـان در برابر انتشـار این پرتوها حفاظت خواهد کرد و
بدیـن طریـق حمایتهایی را اگرچه ب ه طور غیرمسـتقیم برای گونههای غیرانسـانی که
بخش عظیمی از محیطزیسـت هسـتند ،پدیـد خواهند آورد( .همـان)267 ،
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 -5اسناد بینالمللی و توجیهکننده مداخله بشردوستانه
کميسـيون بينالمللـي در زمینـهی مداخله و حاکميت کشـور 1توسـط دولت کانادا
ضـرورت حمايـت از افـراد غيرنظامـي ،ابتـدا در گزارش سـال  ۱۹۹۸دبيرکل سـازمان
ملـل در مـورد وضيعـت آفريقا کـه در آن حمايت ب ه عنـوان «الزامـات غیرقابلاجتناب
بشردوسـتانه» نـا م بـرده شـده بود ،منتشـر گرديد .اين کميسـيون در گـزارش خود بيان
مـيدارد« :هـر روش جديـد براي مداخله در زمينه حمايت از بشـر نيازمند آن اسـت تا
حداقـل چهار هـدف زير در آن ديده شـود:
 ايجـاد قواعـد ،آيينهـا و معيارهـاي واضـح بـراي تعيين اينکـه آيـا مداخله بايدصـورت گيـرد و در صـورت مثبـت بـودن در چه زمانـي و به چه نحـوي بايد صورت
گيرد؛
 ايجـاد وجاهـت قانونـي بـراي مداخلـه نظامي ،هنگامـي ضـرورت دارد که تمامروشهـای ديگـر نـاکام ماندهاند؛
 ايجـاد اطمينـان از اينکه مداخله نظامي تنها براي اهداف بشردوسـتانه انجامشـدهو حداقل خسـارت انجام شود؛
در حين افزايش دورنماي صلح پايدار تا جايي که امکان دارد براي پايان بخشـيدن
به عوامل مخاصمه مساعدت گردد».

()International Development Research Center, 2001: 11

از مـوارد بـاال چنين اسـتنباط مي شـود که اين کميسـيون در پي ترويـج مداخالت
بشردوسـتانه و ايجاد يک اجماع سياسـي و اجرايي نمودن اين اجماع ،درباره چگونگي
تطبيق اصول مداخالت بشردوسـتانه با حاکميت کشـورها اسـت.

()L. Levitt, 2003: 156-157

در واقع کميسـيون درصدد ايجاد پلي بين دو اصل اساسـي يعني «مداخله بشردوسـتانه»
)1. International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS
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و «احتـرام بـه اصل حاکميـت دولتها» بود .نمونههای مداخله بشردوسـتانه در سـطح
بینالملل:

 1-5مداخله بشردوستانه در لیبریا
وضعیـت ایجـاد شـده در لیبریـا در اوایل دهـه  1990در بدو امر سـازمان ملل را به
گیـرودار نکشـاند ،بلکه سـازمانی منطقـهای را که همـان «جامعه اقتصـادی دولتهای
آفریقـای غربـی» اسـت ،درصحنه عملیـات وارد کـرد .در تاریخ  12ژوئیـه  ،1990این
جامعـه بـ ه منظور کمک به دسـتیابی بهنوعی راهحل ،آ ن هم در کشـوری که عم ً
ال فاقد
قـدرت حکومتی بود و در جنگی خونبار دسـتوپا مـیزد ،اعالم صالحیت کرد .در 6
اوت  ،1990نیـروی نظامـی بینالمللی (که قسـمت عمده سـهمیههای نظامی و مخارج
آن را نیجریـه ،غنـا ،گامبیا و سـیرالئون فراهم میکردند) ،بهمنظـور مداخله ترتیب داده
شـد کـه وظیفـهاش کمک به اقدامـات بشردوسـتانه ،دسـتیابی به آتشبس و سـرانجام
برقـراری صلـح بـود .این جامعه کـه از «سـازمان وحـدت آفریقا» جز پشـتیبانی لفظی
چیزی به دسـت نیاورد ،بهمنظور درخواسـت و کسـب کمک بشردوسـتانه به سـازمان
ملـل متحـد و «جامعـه اقتصـادی اروپـا» روی آورد .ب ه علاوه در عملیـات کوتاهمدتی
شـرکت کـرد کـه ایاالتمتحـده ترتیب داده بـود و محدود بـه خارج نمـودن اتباع این
دولـت و اتبـاع خارجی دیگر میشـد.

1

 2-5مداخله بشردوستانه در عراق
بـه دنبـال تصویـب قطعنامـه  688در  5آوریـل  ،1991طـرح ایجـاد مناطـق امن با
انگیزه جلوگیری از سـرکوب مردم به پاسـاخته عراق توسـط حکومت بعث و محکوم
سـاختن این رژیم صادر شـد تا دولت عراق را وادار سـازد که از اقدامات غیر بشـری
1. www.dbase.irandoc.ac.ir
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خـود هرچـه زودتر دسـت بـردارد و صلح و امنیت را بـه منطقه برگردانـد .در قطعنامه
 688کـه در مـورد قضیـه عـراق بـه تصویب شـورای امنیت رسـید ،صریحـ ًا حاکمیت
دولـت عراق محترم شـمرده شـد .شـورای امنیت ملـل متحد طی قطعنامـه  688اصرار
میورزد که« :عراق اجازه دهد سـازمانهای بینالمللی انسـانی بیدرنگ بتوانند به کلیه
کسـانی که در سراسـر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسـی یابند و کلیه وسـایلی را
که ب ه منظور فعالیتشـان الزم دارند در اختیارشـان بگذارند» .اعضای ائتالف متحد بدین
ترتیب صالحیت یافتند ب ه منظور آسـان سـاختن و حمایت فعالیتهای بشردوستانه در
محـل اقـدام کنند .در عمل ،اقدامات متحدیـن مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت
کاملا نقـض و مناطقـی از آن عم ً
ً
ال از سـلطه دولت عراق خارج شـد 1.با وجود
عـراق
خـودداری عـراق کـه در اول کار بهتندی علیه «مداخله غیرمجاز» ناسـزا میگفت ،ولی
سـرانجام به همکاری تن در داد گویای این واقعیت اسـت که پاسـخ مثبت عراق بدان
دولت تحمیلشـده بود( .توحیدیفـرد)163 :1381 ،

بـه اعتقـاد بسـیاری از صاحبنظـران ،قطعنامـه  688را بایـد نقطه عطفـی در بحث
حاکمیـت ملی و مداخله بشردوسـتانه دانسـت .بـا این قطعنامه ،شـورای امنیت تصمیم
میگیـرد بـرای اولیـن بار ،حق مداخله برای رفع تعدی یک کشـور علیـه مردم خودش
را تصویـب کنـد .ایـن موضـوع ،تحولی را ایجـاد کرد کـه در اقدامات دیگـر نیروهای
چندملیتـی تبلـور یافت .با تکیـهبر متن قطعنامـه  688میتوان معیارهـای اجرای اصل
«مداخله اضطراری بشردوسـتانه» را بر این اسـاس برشـمرد :سرازیر شدن سیل آوارگان
به خاک همسـایگان و اغتشـاش در مرزها؛ مالحظات صرف ًا بشردوسـتانه؛ خصوصیت
اضطراری اوضاع؛ درخواسـت کشـورهای منطقه یا ذینفـع در این مداخله؛ لزوم حفظ
1. www.ghavanin.com2013/2/6
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تمامیـت ارضـی دولـت مشـمول مداخله؛ خصوصیـت موقتی بـودن مداخلـه؛ نظارت
شـورای امنیت سـازمان ملل متحد.
در مجمـوع بـا توجه به اسـناد بینالمللی میتوان گفت شـرایطى که بـا تحقق آنها
مداخله ،داراى عنوان بشردوسـتانه میشـود و میتواند اخالق ًا توجیه شود عبارتاند از:
 -1نقض فاحش حقوق اساسى بشر یا وجود سبب مشروع و عادالنه

1

 -2وجود قصد و نیت صرف ًا انساندوستانه

2

 -3شکست کوششهای مسالمتآمیز و اقدام به مداخله ب ه عنوان آخرین راه چاره
 -4دورنماى مثبت اقدامات نظامی
 -5تناسب ابزار مورد استفاده با هدف

)1. gross violation of fundametal human rights :(Just cause
2 . Right intention
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حفـظ محیطزیسـت و توجـه بـه مسـائل زیسـتمحیطی بـه خصـوص یکـی از
موضوعهـای مهـم جهانی و دغدغهبرانگیز بشـر معاصر و مدافعان حقوق بشـر اسـت؛
زیـرا بهرهبـرداری از طبیعت ،حفظ کرامت انسـانی و تحقق امنیت و عدالت ،توسـعه و
رشـد نسـلهای آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیطزیست و مسائل زیستمحیطی
دارد و هرگونه آسـیب و تخریب طبیعت بر زندگی سـالم انسانی اثرگذار است .چنانکه
امروز ،همه شـاهد هسـتند که افت شدید مسائل زیسـتمحیطی ابعاد گوناگون زندگی
بشـر را بـه خطـر انداختـه اسـت .این خطر زمانی شـدت بیشـتری یافت کـه دو جنگ
ویرانگر جهانی در زندگی بشـر معاصر رخ داد و اسـتفاده از انواع سلاحهای مدرن با
قدرت تخریبی بسـیار باال با شـیوهها و تاکتیکهای غیر بشـری ،حیات طبیعی انسانها
را بـه مخاطـره افکنـد ،امـا دو نکته مهم شـرایط انجام قطعنامهها و حفظ محیطزیسـت
را با سـختی همراه میسـازد .اولین مسـئله تعهد دولتها در زمینه حفظ محیطزیسـت
اسـت و نکتـه مهـم بعـدی مداخلـه بشردوسـتانه در کشـورهای مختلف اسـت که در
دوران درگیـری مسـلحانه بـا حقوق محیطزیسـت ارتبـاط پیدا میکند .شـورای امنیت
بایـد تکلـف و تلزم دولتها در حفظ محیطزیسـت و همچنین جلوگیـری از اقدامات
تالفیجویانه در مداخالت بشردوسـتانه را مورد توجه داشـته باشـد.
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الف) کتابها
 .1توحیدیفـرد محمـد ( )1381ضمانت اجراهای کیفری منشـور ملل متحد ،تهران:
مرکز چاپ و انتشـارات وزارت امورخارجه.
 .2رجبی ،عبداهلل ( )1388بررسـی معیارهای ویژه در طراحی نظام مسـئولیت مدنی
خسـارات زیسـتمحیطی ،حقوق محیطزیسـت (نظریههـا و رویهها) ،چـاپ اول،
تهران :انتشـارات خرسندی.
 .3عسگری ،پوریا؛ وکیل ،امیرساعد ( )1383نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی،
تهران :انتشارات مجد ،چاپ اول.
 .4فیروزی ،مهدی ( )1384حق بر محیطزیست ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .5قاضـی ،سـید ابوالفضـل ( )1382بایسـتههای حقوق اساسـی ،نشـر میـزان ،چاپ
سیزدهم.
 .6کاتوزیان ،ناصر ( )1383مبانی حقوق عمومی ،نشر میزان ،چاپ دوم.
 .7کیس ،الکسـاندر چارلز و دیگران ( )1384حقوق محیطزیست ،ترجمه محمدحسن
حبیبی ،تهران :انتشـارات دانشگاه ،جلد اول ،چاپ دوم.
 .8گالی ( )1372فیلسوفان جنگ و صلح ،ترجمه :محسن حکیمی ،نشر مرکز.
 .9گـروه صلـح کرسـی حقـوق بشـر؛ صلـح و دموکراسـی یونسـکو ( )1389حقـوق
زیسـتمحیطی بشـر ،نشـر دادگسـتر ،چـاپ اول.
 .10مشـهدی ،علی ( )1389ترمینولوژی حقوق محیطزیست ،تهران :خرسندی ،چاپ
اول.
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ب) مقاالت
 مجله پژوهش،») «مداخله بشردوستانه از ممنوعيت تا ضرورت1383(  قاسـم، آقايي.1
.11  شماره،حقوق عمومی
) «درآمـدی بـر نگـرش اسلام و حقوق1391(  الهـام؛ محمـود گلسـتانی، پهلوانـی.2
، سال نهم، فصلنامه مطالعات بینالمللی،»بینالملل بشردوسـتانه بر حفظ محیطزیسـت
.3 شماره
) «مداخله بشردوسـتانه نقض قاعده1386(  مهدي؛ سـيد فضلاهلل موسـوي، حاتمـي.3
،۳۷  سال، مجله دانشـکده حقوق و علوم سياسـي، فصلنامه حقوق،»عام يا اسـتثنا سـوم
.۱ شماره
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