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چکیده
ديپلماسي محیطزيست پديدهای است که نهادينه کردن آن در جامعه جهاني ،تدبیری بینالمللي
ميطلبد ،همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقي گوناگون وگامهای موثری در جهت صلح وامنیت
بینالمللي از جمله تصويب توافقات ،معاهدات،کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللي برداشته شده
است .در اين راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بینالملل در تقابل با مخاطرات زيستمحیطي
(اکوتروريسم) موسوم به «ضمانتهای مشترک» پديدارگشته و به نظر ميرسد تحرکات منسجمتری
نسبت به قبل در راه مبارزه با پديدههای نوظهور شکل گرفته است .اين روند همگام با همکاریهای
مستمر بینالمللي نتیجه بخش مي باشد ،اگرچه اين يک حرکت الزم در سطح بین المللي تلقي شده،
اما کافي به نظر نميرسد و بايستي قاعده اقدام در اين خصوص تا مرحله نهائي که همانا حذف
مخاطرات جهاني زيست محیطي است ،انجام پذيرد.
اين پژوهش با هدف تببین جايگاه ديپلماسي بینالمللي به منظور مقابله با اکوتروريسم انجام شده
خألهای حقوقي برای کاربست رهیافت ديپلماسي بینالمللي محیطزيست ميباشد .در پايان نیز

 ۱دانشآموخته حقوق بينالملل و دکتري حقوق محيطزیست ،دانشگاه علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ایران.
(مسئول مکاتبات) Email: sobhantayebi@yahoo.com
 2استادیار گروه حقوق محيط زیست واحد علوم وتحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
Email: ahashemy@yahoo.com
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راهکارهايي برای تقويت ابزارهای حقوقي و سیاسي موجود پیشنهاد گرديده است.
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است و با بهکارگیری روش مطالعه تحلیلي در صدد بررسي وضعیت حقوقي موجود و نشان دادن
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کلید واژهها
ديپلماسي و حقوق بین الملل محیط زيست ،ضمانتهای مشترک ،قواعدآمره ،تعهدات بینالمللي و
همکاریهای بینالمللي ،مقابله با مخاطرات زيست محیطي.
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مقدمه

38

اقدامات و ضمانتهاي مشترک در سطح بينالمللي براساس قواعد تضمينکننده ارزشهاي
جهاني ومنافع جامعه جهاني پدیدار گشتهاند،آنچنانکه این قواعد همانا تعهدات بينالمللي الزم
االجرا ۱براي کشورها ،افراد،گروهها وسازمان هاي بين المللي هستند .منشور سازمان ملل متحد
با تدوین ماده ) 4(2اقتدار نظام مند خود را به جامعه ملل نشان داد و چارچوب سيستم امنيت
جمعي را با مرکزیت شوراي امنيت و با تاکيد برحفظ صلح و امنيت بينالمللي در فصل هفتم
آشکار ساخت (Price & Zacher, 2004: 117).در این روند سایر قواعد ،حافظ منافع و
ارزشهاي جهاني همگام با صلح وامنيت بينالمللي ترویج وگسترش یافت آنچنانکه این قواعد
ماهيت عمومي داشته و در طول اصول قواعد جهاني قرار گرفته و جامعه جهاني این قواعد را
تحت عنوان قواعد سخت یا قواعد آمره 2پذیرفتند .این قواعد که حاکم بر افراد ،گروهها،
سازمانها ودولتها در سطح جامعه جهاني بوده ،جهت ممانعت تابعان حقوق بينالملل از
استعمار ،قتل عام،تبعيض نژادي ،عدم رعایت حقوق بشر ،جرائم سازمان یافته ،تجارت مواد
مخدر ،جنایات بينالمللي وتروریسم ميباشد .این قواعد به دليل ناقص بودن عملکرد سازمان
ملل متحد از بعد امنيتي تنها براي دولت ها کاربرد داشته وتنها جهت حفظ صلح وامنيت
بينالمللي کاربرد دارد .در این راستا دولتها اقداماتي یکجانبه در جهت منافع جهاني حتي
زماني که منافع آن دولتها مستقيما نقض نشده باشد انجام ميدهند(Rosenne, 2004: 287) .
این عملکرد دولتها بریک پایه مشترک واز جانب جامعه جهاني تحت نظارت سازمان ملل و
وراي سيستم منشور ملل متحد انجام ميپذیرد.توسعه این روش باعث ایجاد ضمانتهاي
مشترک بينالمللي و سازوکار ترکيبي در جهت اجراي قواعد آمره در سطح بينالمللي
ميشوند.این توسعه در بر گيرنده ارزشهاي بنيادي جهاني بوده که با حمایت قانون توسط
دولتها وسازمانهاي بين المللي مشترکا انجام مي پذیرد.در واقع سيستم منشور،دولتها را در
چهارچوب خود قرار ميدهد وعملکرد دولتها را بررسي ميکند واحيانا مجازاتهائي را در
Erga omnes
Jus cogens
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خصوص عملکرد منفي در نظر ميگيرد .اما این مدیریت مشترک جامعه جهاني در جهت
حمایت از منافع مشترک است که باعث توسعه قواعد متعارف وحمایت از ارزشهاي بنيادي در
چارچوب حقوق بينالملل عمومي با یک سيستم ضمانتي ميگردد (Allott, 2005: 197) .این
چارچوب نيز در فرآیند توسعه حقوق بينالملل محيطزیست اثر گذار بوده آنچنانکه مجموعه
قواعد بينالمللي زیستمحيطي بر تعهدات مشترک بين المللي تحت تدابير قواعد سخت و
قواعد نرم تاکيد داشته است.
۱
این روند تکاملي ،همانا سرمنشاء سيستم ترکيبي ضمانتهاي مشترک است که همگام با
حرک ت جامعه جهاني بر عليه تحرکات غيرقانوني نظير تروریسم در عرصه بينالمللي انجام
ميپذیرد .این تحرکات تا جایي گامهاي نابهنجار خود را بر ميدارد که تروریسم زیستمحيطي
رخ ميدهد( .پورهاشمي و همکاران)۱68 :۱3۹4،
 -1ضمانتهای مشترک

2
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سيستم ترکيبي ضمانتهاي مشترک وظيفهاي دوگانه دارد :یک وجه این موضوع جنبه
تنبيهي است که در جهت تضمين منافع جهاني به وسيله مجازات نقضکنندگان منافع عمومي
و افراد مسئول در رابطه با اقدامات نادرست بينالمللي مطابق فصل  2و  8منشور بوده و وجه
دیگر جنبه قيمومتي است که اقدامات سياستگزارانه جهت حفظ این منافع مطابق با فصل 6
منشور ميباشد .اقدامات یک طرفه دولتها جهت بکارگيري مجازات از جانب عموم در جهت
حفظ منافع عمومي و همچنين فعاليت موازي برخي سازمانهاي بينالمللي خارج از چارچوب
سازمان ملل متحد نشان دهنده دامنه مجازاتها و عملکرد در جهت منافع عمومي بوده و به
نظر مي رسد این همان تقویت جنبه تنبيهي ضمانت مشترک در جهت منافع واحد جهاني
ميباشد(Capaldo, 2008: 221) .
این اقدامات پيش رو همانند اقدامات در نظر گرفته شده در ماده 4۱و  42منشور ملل
متحد به عنوان یک پاسخ به دولتهاي ناقض شدید قواعدآمره بينالمللي 2هستند .اقدامات
تنبيهي در چارچوب سيستم ضمانتهاي مشترک که بر امنيت تاکيد دارد شامل مجازاتهاي
اقتصادي است که این مقوله نيازمند همکاري دولتها ،سازمان ملل و سایر سازمانهاي
بينالمللي است .این مجازاتها بایستي بر افراد ،گروهها و جریانهاي مسئول نقض شدید
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تعهدات ،هنجارهاي بينالمللي و اصول حقوق بينالملل عمومي تحميل گردد
.(2006: 178
ضمانت قيمومتي از منافع و ارزشهاي بنيادین مشترک بدون توجه به اقدامات تنبيهي
انجام شده برعليه افراد یا گروههاي مسئول در برابر نقض قواعد بينالمللي دفاع ميکند .این
جنبه از ضمانت با گسترش توانائي یا صالحيت قانوني دولتهاي عامل (بهعنوان نماینده جامعه
بين المللي) در جهت حفاظت از منافع جهاني و منافع عمومي به دست ميآید .دولتهاي عامل
با داشتن قدرت قضائي ،اداري و قدرت عمومي و اجباري گستردهتر از قدرت اعطائي مرسوم به
قدرت دولتها در قلمرو خود اقدام ميکنند .نکتهاي که نباید از نظر دور داشت یک نگاه ویژه به
مسئله حاکميت بينالمللي زیستمحيطي است .این عنوان شاید راهبرد مناسبي براي سر و
سامان دادن به رخدادهاي محيط زیست بينالمللي باشد اما نبایستي به آساني از کنار آن
گذشت ،چرا که مي بایست به این مسئله توجه نمود که کشورهاي جهان اول به دنبال قيمومت
زیست محيطي بين المللي هستند و بدینوسيله به دنبال تضعيف نقش یونپ ميباشند و در واقع
این دسته از کشورها مي خواهند اثبات کنند که کشورهاي در حال توسعه وتوسعه نيافته در
حفاظت از محيطزیست خود تعلل ميکنند و یا توانائي حفاظت را ندارند .موضوع مطرح شده به
صورت پنهان در حال شکل گرفتن است و این در حالي است که خود این کشورهاي مدعي،
ناقض مقررات زیست محيطي بودهاند .شایان ذکر است که آنها در چارچوب این ادعا مي
خواهند شوراي امنيت را داراي صالحيت در خصوص مسائل زیست محيطي بدانند و این مسئله
را تا جائي پيش ببرند که اهداف خود را پوشش دهند ،اما به نظر ميرسد در تقابل با این
اقدامات بایستي نقش یونپ را بيش از پيش پر رنگ ساخت و رخدادهاي زیستمحيطي را
کنترل کرد .نکته اي که ميتوان به آن اشاره کرد اینکه ميتوان مجرمان زیست محيطي را در
عرصه بين المللي مورد تعقيب قرار داد .این مسئله از آن نقطه نظر اهميت پيدا ميکند که
مجرمان زیست محيطي ،همانا مجرمان عليه بشریت بوده و صلح و امنيت بينالمللي را
خدشهدار مي سازند.
البته به کارگيري چنين قدرتي از جانب جامعه بينالمللي تابع کنترل قانوني است که با این
وصف با توجه به صالحيت جهاني و اصل قضاوت جهاني به دولتها اجازه ميدهد که اقداماتي
بر عليه مرتکبين جرائم ضد بشري ۱انجام گردد .به نظر ميرسد اصل جهانشمولي صالحيت
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کيفري باعث ميشود که جرائم برضد بشریت ،صرفنظر از مکان ارتکاب و مرتکبين به سيستم
ضمانت مشترک مرتبط شود (Ntoubandi, 2007: 213) .در این راستا اقدام به مبارزه گسترده
با جرائم بينالمللي توسط دولتهائي انجام ميپذیرد که این قدرت را وراي محدودیتهاي
تعيين شده توسط حقوق بينالملل برکشتيها یا هواپيماهاي پرواز کننده با پرچم کشور دیگر یا
در قلمرو دولت دیگر جهت پایان دادن به اقدامات خرابکارانه و تروریستي و مسئول نشان دادن
افراد تحت قواعد بين المللي به کار ميگيرند ۱.در این راستا تمرکز برشيوه سرکوب اقدامات
خرابکارانه بين المللي ،منعکس کننده دیدگاه دوگانه ضمانتهاي جمعي با توجه به قدرتهاي
عمومي 2بهکار گرفته شده توسط دولتها در نبرد با تروریسم در جهت منافع بينالمللي است.
هر چند براي مقابله با تروریسم بایستي توجه ویژهاي به این حقيقت داشت که تحرکات ممنوع
تروریستي انجام شده توسط افراد یا گروههاي سازمان یافته براي دستيابي به اهداف مشخص،
بدون حمایت دولتها اساسا حمله به ارزشها ومنافع جامعه بينالمللي است ،حتي اگر این
حمالت مستلزم نقض حقوق یک یا چند دولت باشد .بنابراین به نظر مي رسد ،منافع جامعه در
سرکوبي پدیده تروریسم ،ميتواند به عنوان یک چارچوب در جهت حفظ جامعتر صلح و امنيت
بين المللي به دليل فراواني وتشدید اقدامات تروریستي در نظر گرفته شودCapaldo, 2008: ) .
(224
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 ۱این شيوه بين المللي ميتواند در مورد جلوگيري وکاهش آلودگي در مقياس وسيع دریا و هوا کاربرد داشته باشد.
 2به کاربردن واژه قدرت عمومي به دليل تحرکات خارج از چارچوب نظام بينالملل به واسطه محدودیتهاي
موجود در رابطه باحقوق دولت ها بوده که توسط اهداف باالتر جامعه جهاني توجيه ميشود.
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در این راستا بایستي به چند نکته مهم توجه ویژه داشت :مـاده  22کنوانسيون چهارم الهه
در رابطه با قوانين و عرفهاي جنگ زميني ( )۱۹07اشعار ميدارد " :حق طرفين متخاصم در
اتخاذ روشهاي آسيبرساني به دشمن نامحدود نيست " .ماده مذکور هرچند به صراحت
حفاظت از محيط زیست را در شرایط جنگ مد نظر قرار نداده ولي به طور کلي با نامحدود
دانستن اقدامات طرفين متخاصم ،ميتوان آن را به نوعي در راستاي حفاظت از محيطزیست
دانست( .طيبي ،آزادبخت)۱57 :۱3۹4 ،
یکي نقض شدید قواعد بشر دوستانه بينالمللي که مسئوليت بينالمللي را برميانگيزد.
کنوانسيون چهارم ژنو نقض فاحش مقررات بشردوستانه را مجرمانه قلمداد کرده ودولتها را
مکلف نموده که این قواعد را در قوانين ملي خود اعمال ومجرمان را به مجازات برسانند.
(طيبي)64:۱388 ،
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در قواعد حقوق بشردوستانه بينالمللي بر کرامت انساني تاکيد گردیده آن چنان که ماده
 27کنوانسيون چهارم ژنو به آن اذعان دارد ،چراکه در طول جنگ ترورهاي غيرقانوني بسياري
اتفاق ميافتد و تروریسم در نوع خود فعاليت بيحد و حصري دارد که اینها همه ناشي از فقدان
امنيت است( .طيبي)28:۱3۹0 ،
در پروتکل اول الحاقي ژنو در بند  3ماده  35بيان ميدارد " :استفاده از روشها و ابزار
جنگي که هدف از آن وارد آوردن خسارات شدید ،گسترده و دراز مدت بر محيطزیست طبيعي
باشد یا احتمال بروز چنين اثراتي داشته باشد ،ممنوع است " .در همين راستا در بند  ۱ماده
 55تأکيد ميشود " :در هنگام جنگ باید مراقبت شود که از محيط زیست طبيعي در برابر
آسيبهاي گسترده ،دراز مدت و شدید حفاظت به عمل آید" .همچنين در بند  2ماده 55
مطرح ميگردد" :حمله به محيط زیست طبيعي به عنوان اقدام تالفي جویانه ممنوع است ".
بنابراین کنوانسيون  ۱۹4۹و پروتکلهاي ۱۹77ژنو از جمله قواعد الزم الرعایهاي هستند که
برخاسته از واقعيات تلخ حادث شده در جامعه بينالمللي است وتخطي از آن جایز نيست.
(طيبي)68:۱386 ،
نکته دیگر توجه به حقوق بشردر جنگ برضد تروریسم است .تروریسم به عنوان یک جرم
ضد بشري تلقي شده آنچنانکه بسياري از اقدامات تروریستي منجر به ارتکاب بعضي جرایم
خاص ميشوند که بر حسب ماده 7اساسنامه دیوان کيفري بينالمللي جنایت ضد بشري به
شمار ميآیند .مانند :قتل ،زنداني کردن یا محروميت شدید از آزادي جمعي در نقض قواعد
بنيادین حقوق بينالملل .بنابراین جرم انگاري تروریسم از طریق درج در اساسنامه دیوان
کيفري بينالمللي ميتواند تا حدودي از گسترش تروریسم ممانعت به عمل آورد ،هرچند تحقق
این امر در پرتو رعایت قواعد بنيادین حقوق بينالملل و همکاريهاي قاطع بينالمللي در
مواجهه با تروریسم ميسر است( .نماميان )7۱:۱3۹0 ،البته در مسير راهبرد جهاني مبارزه با
تروریسم نبایستي از مسئله تروریسم هستهاي غافل شد که هرگونه تحرکات نامشروع در این
زمينه به منزله نقض فاحش حقوق بشر است( .نماميان ۱45:۱388 ،و نماميان )7۹7:۱38۹ ،از
نقطه نظر زیست محيطي اهداف هستهاي تروریستها به صورت وسيع پيامد زیادي ندارند اما
در ابعاد کوچک یک بحران تلقي ميگردد و این ناشي از تأثيري است که هستهاي شدن بر روي
محيطزیست دارد .این در حالي است که عوامل موثر مقابله کنندهاي وجود دارد که یک اقدام
تروریسم هستهاي را غير ممکن سازند( .پورهاشمي و همکاران)۱72 :۱3۹4 ،
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 -2اقدامات نظامی دولت ها در نبرد با تروریسم

اقدامات دولت ها در نبرد با تروریسم منعکس کننده حمایت واقعي از منافع عمومي و
جهاني ونقش حقوق بينالملل در سرکوب تروریسم وگسترش نظریه ضمانتهاي مشترک و
امنيت جمعي است.این اقدامات بيشتر توسط دولتهاي معين در قلمرو سایر دولتها جهت
آزادي شهروندان خود یا سایر افراد گروگان انجام پذیرفته است .حمله نيروهاي امنيتي آلمان
در فرودگاه موگادیشو ۱در سال ۱۹77و حمله نيروهاي امنيتي مصر در فرودگاه مالتا 2در سال
 ۱۹85به تروریستها و ربایندگان هواپيما از جمله این اقدامات است.
در اقداماتي دیگر هرچند اقدام عليه تروریسم بينالمللي محسوب شده ویا براساس ماده 5۱
منشور ملل متحد در خصوص حق دفاع مشروع عملي انجام پذیرفته اما این اقدامات بطور کامل
مورد تائيد مجامع بينالمللي قرار نگرفت .در این راستا ميتوان به مواردي چون حمله مصر به
قبرس 3و حمله نيروهاي ویژه آمریکا به ایران 4که در صحراي طبس گرفتار شدند اشاره کرد.
جنبه دیگر این اقدامات حمالت نظامي به قلمرو سایر دولتها که باعث مرگ تروریستها و
شهروندان ميشود که بعضا این مسئله موجب عکسالعمل دولت آسيبدیده و مجامع
بينالمللي نشده است .مثال حمله هوائي آمریکا به روستاي دامادوال (پاکستان) در سال 2006
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 ۱حمله نيروهاي امنيتي آلمان در فرودگاه موگادیشو ،سومالي که در آن یک هواپيما متعلق به خطوط هواپيمائي
لوفت هانزا که توسط تروریستهاي عرب در ۱7اکتبر ۱۹77ربوده شده بود با آزاد شدن کليه گروگانها خاتمه
یافت(capaldo, 2008: 226) .
 2در 23نوامبر  ۱۹85یک گروه تروریستي هواپيماي متعلق به خطوط هوایي مصر را ربوده که نيروهاي امنيتي
مصر با ربایندگان درگير وآنه را کشتند و این اقدام با رضایت دولت مالتا انجام پذیرفت(capaldo, 2008: 226) .
 3در  ۱8فوریه ۱۹78دو عرب به هتل هيلتون در نيکوزیا که مجمع سازمان همبستگي با مردم درآن برگزار ميشد
حمله کرده و رئيس جمهور مصر یوسف الثابي که رابطه نزدیکي با انور سادات داشت را ترور کردند هرچند بسياري
از جنبههاي این واقعه نامشخص باقي ماند و هيچگاه مشخص نشد که آیا این اتفاق با هماهنگي مقامات قبرسي
انجام شده یا خير؟به هر حال مصر در این اقدام به حق مقابله با تروریسم استناد کرد.
 4در آوریل۱۹80نيروهاي نظامي آمریکا جهت نجات دیپلماتهاي آمریکائي که پس از اشغال النه جاسوسي در
اختيار دولت ایران بود تالشهائي را انجام دادند و آمریکا مستند به ماده  5۱منشور سازمان ملل با عنوان حق دفاع
از خود (دفاع مشروع) با هواپيما وارد خاک ایران شده که در صحراي طبس گرفتار آمدند .در این خصوص هيچ
عکس العملي از سوي سایر دولت ها و شوراي امنيت که خواهان آزادي گروگانها بودند صورت نپذیرفت.
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که منجر به کشته شدن تروریستهاي القاعده شد.
البته حمالت نظامي به سرزمين دولت دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم کماکان ادامه دارد
اما این حمالت به نظر ميرسد نتيجه بخش نبوده و عامالن حمله هدفي غير از مبارزه با
تروریسم را دنبال ميکنند و به موجب این اقدامات ما شاهد نقض مستمر قواعد آمره بينالمللي
بودهایم( 2.طيبي )۱30:۱387،در این راستا دولتها در مقابله با تروریسم موظف به رعایت
قواعد حفاظت از م حيط زیست بوده و این اقدامات نبایستي امنيت طبيعي زیست کره را مورد
خدشه قرار دهد .تکامل قدرت تخریب سالحهاي متعارف و توسعه تسليحات هستهاي ،شيميایي
و بيولوژیکي ،شواهد مشخص و زمينه نظري مستحکمي براي این استدالل فراهم کرده است
که ،محيطزیست نسبت به عوارض تجاوزات بشر آسيبپذیر است و واقعاً ممکن است تا بدان
حد صدمه ببيند که دیگر قادر نباشد حيات موجوداتي که از اثرات بالواسطه و مستقيم سالحها
جان به در بردهاند را ،دوام بخشد .نيروهاي نظامي در گوشه و کنار دنيا این قابليت تکنولوژیکي
تخریب محيط زیست را وارد استراتژيهاي جنگي خود کردهاند و فنون تخریب عمومي
محيطزیست را جهت تضعيف ظرفيتهاي دفاعي و تعرضي دشمن به خدمت گرفتهاند( .طيبي،
آزادبخت )۱44 :۱3۹4 ،در همين راستا قسمت پ ( )4از بند ( )2ماده  8از اساسنامه دیوان
کيفري بينالمللي روم در توصيف شخص مجرم بيان ميدارد " :انجام عمدي حمله با علم به
اینکه این حمله باعث تلفات جـاني یا آسيب به غير نظاميان یا خسارت به امـوال غير نظامـي
یا آسيب گسترده ،دراز مـدت و شدید به محيـطزیست خـواهد شد و آشکـارا نسبت به
مجموعه فایده نظامي ملموس و مستقيم مورد انتظار از آن ،بيش از اندازه است  ." ...این روند
نشانگر توسعه نظریه قرار گرفتن تروریسم و جرائم مربوطه در ليست جرایم خطرناک اساسنامه
دیوان کيفري بينالمللي است (طيبي ،آزادبخت )۱5۹ :۱3۹4 ،و تصميم سازان بينالمللي در
فرآیند دیپلماسي در عرصه بينالمللي تالش خواهند کرد تا این مساله ميسر گردد .از این رو با
وجود موضع گيري اساسنامه دیوان نسبت به جرم تروریسم ،طبيعتا جرایم زیست محيطي نيز
 ۱جامعه بينالمللي کش ته شدن رهبر نهضت آزادي بخش فلسطين ،ابوجهاد را در  ۱6آوریال  ۱۹88محکوم کرد و
تصميم شوراي امنيت سازمان ملل که مورد وتوي آمریکا قرار نگرفت ،ادعاي اسرائيل مبني بر آنکه اسرائيل حق
مبارزه با رهبران تروریست را در هرکجا و هر زمان دارد را رد کرد .هرچند که رژیم صهيونيستي خود کانون توجه
بينالمللي بوده چرا که موجب گسترش تروریسم شده است.
 2از جمله این موارد ميتوان به حمله آمریکا و نيروهاي ائتالف به عراق و حمله آمریکا به افغانستان و پاکستان
اشاره کرد.
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بنابراین هر حرکتي که حق دولتها را در حمله به تشکيالت تروریستي ،مستقر در دیگر
دولتها با نيروي نظامي تصدیق کند باید ضرورتا مطابق با ماده  )4(2منشور ملل متحد باشد و
به نظر ميرسد این ماده زماني ميتواند مستند قرار گيرد که درجه حمایت توسط دولت ميزبان
به حدي باشد که تروریستها به صورت موثر از طریق آنچه وسائل نيروهاي نظامي آن دولت
داشته استفاده کرده باشند .استفاده از زور تحت شرایطي که تروریستها بصورت غير مستقيم
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بسيار پر اهميت جلوه ميکند و هر گونه تخطي در امر حفاظت محيط زیست مسئوليت
بينالمللي را در پي خواهد داشت.
شایان ذکر است که در اینجا بایستي بين اقدامات غيرنظامي شامل فعاليتهاي قضائي،
فراملي و اقدامات نظامي که هردو هدف تنبيهي دارند تفاوت قائل شد .نکته دیگري که در اینجا
بایستي به آن اشاره شود ماده  )4(2منشور ملل متحد در خصوص ممنوعيت استفاده از زور
است( .احمدپور )3۹:۱380 ،تا سال  ۱۹45توسل جستن یک جانبه به زور ممنوعيت عرفي
نداشت ،اما پس از آن به واسطه منشور ملل متحد این مهم در یک چارچوب قاعدهمند قرار
گرفت .همه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهدید یا استفاده از زور خودداري کرده و این
ممنوعيت تنها به استفاده از زور محدود نشده بلکه به تهدید صرف نيز تعميم یافته است .امروزه
ماده  )4( 2اساس هر بحثي در مورد قانوني بودن استفاده از زور توسط هر دولتي ميباشد و
اهميتش آن وقت دوچندان جلوه مي نماید که دانشمندان حقوق بين الملل آن را اساس وقلب
منشور دانستهاند(Jakson, 2003: 8) .
امروزه این روند نميتواند در حقوق بين الملل به صرف این ماده تفسير گردد و شاید بتوان
ماده  )4(2را شرطي بر مواد  5۱-3۹و  53منشور ملل متحد دانست .در این راستا شوراي
امنيت صالحيت آن را دارد که قطع نامههائي را در رابطه با تهدید صلح و امنيت بين المللي
صادر کند و این قدرت را به دولتها ميدهد که هرگونه تجاوز و یا اقدامات تروریستي را با
تحریم اجباري و یا قواي نظامي پاسخ دهد(Simma,1994: 407-418) .
اما علي رغم تائيد و توبيخ معمول تروریسم بينالمللي و تهدیدي که نسبت به جامعه
بينالمللي وجود دارد ،استفاده از نيروهاي نظامي در امتداد مرزهاي بينالمللي براي مقابله با
تروریسم لزوما بر طبق قواعد حقوق بينالملل مجاز نيست.چراکه مبارزه با تروریسم وجنگ
کالسيک با هم متفاوت بوده و نبایستي هدف ومنطق این دو مقوله را یکسان تلقي کنيم.
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تعهدات مشترک بين المللي در سایه پيروي و تعهد به آیين اجراي نتایج تصميمات ناشي از
نشستها و اجالسهاي جهاني و بينالمللي در پرتو کنوانسيون ،پروتکل ،موافقتنامه و دیگر
اسناد ،ميسر ميگردد و شکل جدي به خود ميگيرد .وجود قواعد نرم و قواعد سخت یا همان
قواعد آمره خود نشان از وجود دیپلماسي موفق بوده که این مهم در سایر معاهدات
زیست محيطي جلوه خاصي داشته است .در واقع ،دیپلماسي محيط زیست یک چارچوب و یا
ساز کار موثري در جهت تحقق اهداف بينالمللي در خصوص حفاظت از محيط زیست است.
امروزه حفاظت از محيطزیست چه در سطح ملي و منطقهاي و چه در سطح بينالمللي یک
اقدام واجب در تمام سطوح و از اهميت بسيار باالئي برخوردار است .در این راستا حفظ محيط
زیست کره در پرتو حفظ امنيت زیستي نمود پيدا ميکند .با برشمردن ابعاد زیستي در جهان
پيرامون  ،بایستي به نقش مذاکرات و گفتمان هاي صلح آميز در نيل بسوي حفاظت از محيط
زیست جهاني اشاره نمود .این چارچوب مذاکراتي و گفتماني در واقع فرآیند شکلگيري
تعامالت چشم گير در سطح بينالمللي و در بستر روابط دیپلماتيک صورت ميپذیرد که از آن
به دیپلماسي محيط زیست یاد ميشود( .طيبي )۱ :)۱( ۱3۹2 ،وجود تعهدات بينالمللي و
درجه الزام و پایبندي به چارچوبهاي قانوني یکي از پراهميتترین مکانيسمهاي چارچوب
یافته در فرآیند دیپلماسي محيطزیست است .نگاهي دوسویه ما را به این سمت هدایت ميکند
که همين تعامالت و پایبندي به تعهدات است که چارچوب دیپلماسي محيطزیست را نظم و
نسق ميبخشد .به نظر مي رسد دیپلماسي محيط زیست کم نظير ترین فرآیند حفاظت از
محيط زیست با امعان نظر به ابعاد سياسي ،حقوقي و امنيتي است( .طيبي )۱ :)2( ۱3۹2 ،در
این راستا دیپلماسي محيط زیست متاثر از دیپلماسي بينالمللي و جهاني است و این روند به
طرز منش و روشهاي حکمراني نيز بستگي دارد .در این راستا جهت تحقق دیپلماسي

 ۱در اینجا ميتوان به قطعنامه  748سال ۱۹۹2در خصوص امتناع ليبي از استرداد دوتبعه خود در قضيه الکربي
(بمبگذاري در پرواز  ۱03پان آمریکن) که بيان داشت :هر دولتي وظيفه دارد تا از تشکيل ،تحریک ،دستياري یا
شرکت در عمليات تروریستي دولت دیگر یا فعاليتهائي در هدایت حاکميت در خصوص ارتکاب چنين عملياتي
خودداري کند.
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محيطزیست توجه به چارچوبهاي امنيتي و زیستي مطمح نظر قرار ميگيرد .این روند تبيين
کننده شاخصهاي پيوندگرا در دو محور دیپلماسي محيط زیست و دیپلماسي دفاعي است.
(طيبي و همکاران )6 :۱3۹4 ،این پيوند مشترک یکي از موثرترین ابزارها در بستر قواعد موثر
در جهت مقابله با تروریسم زیست محيطي است .این مهم در اثر همکاري و همگرایي بينالمللي
صورت ميپذیرد.
به این ترتيب جامعه بين الملل هر روز بيشتر از قبل به نياز به حفاظت از محيط زیست و
حقوق بينالملل که مطابق با آن توسعه یافته باشد پي بردهاند .در این راستا سير دیپلماسي
زیستمحيطي موید این دیدگاه است .در ابتدا حقوق بينالملل زیست محيطي شکل معاهدات
موضوعي را به خود گرفت .یکي از اولين معاهدات براي پرداختن به حفاظت از محيطزیست
معاهده سال  ۱۹5۹قطب جنوب بود .این معاهده دفع زائدات و انفجار هستهاي در قطب جنوب
را ممنوع کرد و این قاره را مکاني براي تحقيقات علمي نامگذاري کرده که فقط براي اهداف
صلحآميز مورد استفاده قرار ميگيرد .به همين صورت کنوانسيون سال  ۱۹72در خصوص
پيشگيري از آلودگي دریا در اثر دفع زباله و مواد دیگر با کنترل مقدار و ویژگي زبالههایي را که
در دریا دفن ميشوند به طور اختصاصي از اقيانوسها حفاظت ميکند .اما رویکرد بين المللي به
حفاظت از محيطزیست با کنفرانس سازمان ملل در خصوص محيطزیست بشر که در سال
 ۱۹72در استکهلم برگزار شد شروع به تغيير کرد .کنفرانس فوق که به طور مرسوم به
کنفرانس استکلهم معروف است برنامه محيط زیست سازمان ملل متحد را براي تسریع اقدام
زیستمحيطي دایر کرد .این کنفرانس بيانيهاي را هم منتشر کرد که اصول غير الزامي متمرکز
بر محيط زیست را بيان مي کند .اصل  ۱بيانيه مشخص کرده که انسان ها از حق اساسي
آزا دي ،تساوي و شرایط مناسب زندگي در محيطي با کيفيت برخوردارند که زندگي با رفاه و
شأن انساني را فراهم سازد ،و آنها مسئوليت خطير حفاظت و بهبود محيط زیست براي نسل
حاضر و نسل آینده را بر عهده دارند( .پورهاشمي و همکاران )۱78 :۱3۹4 ،اگرچه این روند
دیپلماسي زیستمحي طي در پرتو معاهدات بين المللي تا به حال ادامه داشته که آخرین بروز و
ظهور آن در اجالس جهاني ریو 20+در سال  20۱2بوده است .در همين راستا در انتظار نشست
جهاني سران کشورها در سال  20۱5هستيم تا شاهد تصميمات جدي در خصوص حفاظت از
زیست کره باشيم .با این توصيف دیپلماسي همواره راهگشاي بسياري از مشکالت بينالمللي از
جمله مخاطرات محيط زیستي است .هرچند این روند با امعان نظر به همکاريهاي بينالمللي
سازکارهاي مشخصي ميطلبد تا بروز و ظهور موثري داشته باشد .تعالي این روند بسته به
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الویتهاي منطقهاي و بينالمللي در خصوص همکاريهاي دو یا چند جانبه است .بنابراین مهار
تروریسم راهي جز همکاريهاي موثر بينالمللي و عمل به تعهدات بينالمللي و قواعد آمره
ندارد و این که دیپلماسي سبز و دیپلماسي زیستمحيطي تحقق یابد ،همه در سایه تحقق
همکاريهاي موثر در سطوح منطقهاي ،بينالمللي و جهاني است .به هر حال تروریسم
زیستمحيطي یک تهدید خزنده براي زیست بوم محسوب ميگردد که هر آن قابليت تحرکات
مخرب دارد .بنابراین مساله محيط زیست یک مساله فرامرزي است و توجه ویژه شمال و جنوب
را مي طلبد و این مساله در چارچوب فرم مفيدي از همگرایي و همبستگي بين المللي ميسر
ميگردد( .طيبي ،اسماعيلي فرد)۱6 : ۱3۹4 ،
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به نظر مي رسد جنایات تروریستي تا به کنون آنقدر وسعت داشته که این جرم را متناسب
با چارچوب صالحيت جهاني کرده است .فجيع بودن این جرم و عمق فاجعه به اندازهاي است
که اذهان را خدشهدار ميکند و اینجاست که هر دولتي به خود اجازه ميدهد که نسبت به آن
موضع بگيرد .در این راستا مفهوم صالحيت جهاني ۱همراه با قواعد آمره 2و تعهدات مشترک
بينالمللي 3کامل مي شود هرچند قرار گرفتن یک تخلف در حوزه صالحيت جهاني لزوما به
خاطر مرتبه شرارت نبوده ،بلکه به خاطر تخطي از قاعده آمره وزیر سوال بردن حقوق مردم و
تعهدات بينالمللي است(Adiss, 2009: 135) .
در باب تروریسم ميتوان مبناي الزام به پذیرش و اجراي صالحيت جهاني را مجموعه
کنوانسيونها وپروتکلهاي مبارزه عليه تروریسم قرار داد .به عنوان مثال کنوانسيونهاي
چهارگانه ژنو  ۱۹4۹و پروتکلهاي الحاقي  ۱۹77ژنو ،کنوانسيون بينالمللي سرکوب
بمبگذاريهاي تروریستي  ،۱۹77کنوانسيون سرکوب حمایت مالي از تروریسم  ۱۹۹۹و
کنوانسيون بينالمللي براي سرکوب اعمال تروریسم هستهاي .2005
در این راستا ترتيبات اتخاذ شده در سياق معاهدات بين المللي زیست محيطي در خصوص
حفاظت از محيط زیست و مخاطرات تروریسم زیست محيطي مطمح نظر قرار دارد .در این
گستره نبایستي تروریسم زیست محيطي را از اذهان دور نگاه داشت .با وجود پيشرفت علم و
1
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3
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2
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تکنولوژي ،سوءاستفادههاي مجرمانه روز به روز بيشتر ميشود .یکي از از این سوء استفادهها
استفاده از پرتوهاي اشعه اي است که در اختيار تروریسم سازمان یافته قرار داشته و تروریستها
با کمک ابزارهاي حاکميتي اقدامات خود را انجام ميدهند .این مهم از جمله جرایم زیست
محيطي است که شهروندان زیست کره را با مخاطرات جدي روربرو ميسازد .به هر ترتيب درراه
مقابله با این جرم قوانين نقش مهمي دارند و بایستي در یک چارچوب قانوني موثر براي مبارزه
با گونههاي تروریسم قدمهاي اساسي برداشت(Brown, 2008: 235) .
در این خصوص نبایستي از توافقنامهها و همکاريهاي بين المللي بخصوص زیست محيطي
غافل ماند که این مهم از جمله راهکارهاي مقابله با تروریسم سبز است وریشه در"تکليف دولت
در صيانت از جان ،آزادي و امنيت کليه اشخاص حاضر در سرزمين"دارد( .نماميان:۱388 ،
)۱48
با این وصف اهداف نهائي مبارزه با تروریسم زیست محيطي را ميتوان اینگونه برشمرد که
تروریسم زیست محيطي:
 -۱تهدیدي بر عليه صلح و تضعيف کننده امنيت بين الملي است.
 -2تهدیدي برامنيت دسته جمعي است( .کوشا ،نماميان)237:۱387 ،
 -3تهدیدي بر حقوق بشر ،ساقط کننده بستر گفتماني حقوق بشري و عامل تشدید کننده
جنایات بين المللي است.
 -4تهدیدي برحقوق بشردوستانه و نقض آشکار قواعد آمره است.
 -5تهدیدي براي بنيادهاي اساسي جامعه ملل و مختل کننده نظم عمومي است.
 -6تهدیدي جدي براي نقش تابعان حقوق بين الملل است.
 -7ناقض مستقيم اسناد بينالمللي از جمله توافق نامه ها،معاهدات،کنوانسيونها وپروتکلهاي
بين المللي برعليه خود است.
 -8تهدیدي بر تعهدات مشترک بين المللي است.
 -۹تهدیدي برتوسعه پایدار و روند بين المللي محيط زیست ،حق برمحيط زیست و همبستگي
ملتها است.
 -۱0تهدیدي براستفاده غيرقانوني از منابع مالي جهاني است( .گلدوزیان و نماميان: ۱38۹ ،
)۱82
 -۱۱تهدیدي براستفاده غيرقانوني از تسليحات نظامي ،تسليحات هستهاي ودستيابي به
فنآوريهاي هستهاي است.
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 -۱2تهدیدي عليه اشخاص در جامعه بين المللي و تضعيف کننده ابعاد جهاني سازمان ملل
متحد وسازمانهاي وابسته و نهادهاي بين المللي زیست محيطي است.
 -۱3تهدیدي بر بنيادهاي امنيت عمومي است( .عبدالهي)۹0:۱388 ،
 -۱4تهدیدي برحقوق اساسي بشر از جمله حق حيات و حق بر محيط زیست سالم است.
 -۱5تهدیدي برحق تعيين سرنوشت ملت ها وتماميت ارضي کشورها است.
 -۱6تهدید عليه حقوق بين الملل توسعه پایدار است .از این رو اشاره به این نکته ضروري
مي نماید که پایداري توسعه و توسعه پایدار در مسير توسعه و حفاظت بي چون و چراي
محيط زیست و منابع طبيعي در جهت حفظ ميراث مشترک بشري است .در راستاي درون
سازي یا جهاني شدن ،توسعه جایگاه ویژهاي داشته و این ویژگي از آنجایي پراهميت جلوه
ميکند که گزینه پایداري را با خود به همراه داشته باشد .اشاره به این نکته ضروري
مي نماید که توسعه بدون پایداري فرآیند جهاني شدن را دچار خلل ساخته و جهان را به
ورطه بحران ميکشاند .به زبان سادهتر ميگویيم اگر صرف توسعه باشد و پایداري وجود
نداشته باشد ،زیست بوم و زیست کره نابود ميگردد .این یک پيام تبليغاتي نيست و در
حال حاضر نيز جهان با وضعيت خوبي به لحاظ زیست محيطي روبرو نبوده و بحران ها و
مخاطرات زیست محيطي از جمله تغييرات آب و هوایي گریبانگير جهان امروز است .بنابراین
محيط زیست پایدار و جهاني شدن در راستاي هم هستند و شایسته تر آن است که در راه
جهان اندیشي ،زیست اندیش باشيم .بنابراین به نظر ميرسد مبارزه با تروریسم زیست
محيطي بایستي بيش از پيش مستحکم تر درچارچوب قواعد بينالمللي و همگام با
همکاري هاي مستمر در سطح جامعه ملل صورت پذیرد.
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نظام جهاني هر روز در سير تطور خود دچار تحول است و این تحول وگستردگي نيازمند
تعامل بشریت هست و این تعامل همانا روابط بينالمللي است که بر پایه دیپلماسي شکل
اساسي به خود ميگيرد .در این فرآیند دیپلماسي هدفمند ميتواند ضامن بقاي جامعه انساني و
حيات بشري با حفظ منافع مشترک با امعان نظر به پایبندي به تعهدات بينالمللي و رعایت
قواعد آمره باشد .با بررسي اهداف و راهکارهاي مقابله با تروریسم که تهدید کننده صلح و
امنيت بينالمللي در سطوح ملي ،منطقهاي ،بينالمللي و جهاني است ،چارچوب صالحيتي نظام
جهاني تحت حاکميت منشور ملل متحد بصورت مستمر در تالش است تا این مسئله را به
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سرانجامي رهنمون سازد .ساختار نظام بينالمللي در بردارنده ضمانتهاي مشترک در جهت
تنقيح قواعد بينالمللي و تقبيح تحرکات منفي در جامعه بين المللي ميباشد ،هرچند که این
چارچوب محدودیتهایي را براي تابعان بينالمللي از جمله دولتها را فراهم ساخته است .اما
هدف غائي در این مسير به دام انداختن تروریستها و توقيف اقدامات تروریستي و پيشگيري از
تروریسم است .در این راستا به نظر ميرسد جرم انگاري اعمال اکوسيستم کشي از اعمال
تروریست هاي زیست محيطي بازدارندگي کند اما این کار هم به الزامات عملي شاخص تروریسم
یعني جرم و هم به کارکرد گویاي حقوق کيفري خدمت ميکند .بنابر این ،اعمال تروریسم
زیست محيطي باید به خاطر آنچه هستند -جرم و جنایت ضد محيط زیست -شناخته شوند.
(پورهاشمي و همکاران )۱7۹ :۱3۹4 ،در فرآیند بحرانهاي ملي ،منطقهاي و بين المللي
تحرکات جنگجویانه و حرکات رعبآور همچون تحرکات تروریستي نتایج وخامت باري را بوجود
آورده است .این اقدامات یقينا سالمت بهداشت ،سالمت روان ،سالمت محيط زیست و سالمت
جامعه بشري را تهدید اساسي ميکند .در این راستا تعامالت بين المللي و اقدامات همه جانبه
بر عليه پدیده شوم خشونت به خصوص خشونت سبز و افراطيگري راهبرد اساسي براي مقابله
است .این تعامالت در چارچوب رسمي خود در قالب دیپلماسي محيط زیست شکل جدي به
خود مي گيرد .برآیند این حرکت تداوم همکاريهاي بين المللي ،ثبات امنيت با امعان نظر به
تعهدات مشترک بينالمللي و حفاظت از محيطزیست و حق بشر بر محيط زیست سالم
ميباشد( .طيبي ،ملکي اصل)۱0 :۱3۹4 ،
آن چنان که تروریسم اقدامي خانمانسوز و تحرکي عظيم در جهت خدشهدار نمودن اذهان
بشري است که بایستي به سمت پایان پيش برود و جامعه جهاني بایستي با همکاريهاي بين
المللي دول و ملل با اتحادي بينظير در راه اعتالي حقوق جهاني گامهاي مستحکم و
ارزشمندي بردارد( .طيبي ،باریک رو)8 : ۱3۹4 ،
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طيبي ،سبحان ،بيتا آزادبخت ()۱3۹4؛ حفاظت از محيطزیست در پرتو حقوق بين الملل
بشردوستانه؛ چشم اندازي براي توسعه پایدار،انتشارات مجد.
طيبي ،سبحان ( ،)۱3۹2( ،)۱دیپلماسي محيط زیست ،نگرشهاي موجود در مورد حفاظت از
محيط زیست و حقوق بشر ،وبالگ دانشمندان حقوق ایران فردا،به نشاني:

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -۹طيبي ،سبحان ( ،)۱3۹2(، )2دیپلماسي محيطزیست؛ فرایند موثر حفاظت از محيط زیست جهاني،
وبالگ دانشمندان حقوق ایران فردا،به نشانيhttp://ehsantohid.blogfa.com :
 -۱0طيبي ،سبحان ،مهناز ضرابي و محبوبه صفایي مهر ،)۱3۹4( ،دیپلماسي محيط زیست؛ بستر
تعامالت و تفاهمات سازنده زیست کره ،ارائه مقاله و سخنراني کنفرانس بينالمللي علوم محيط
زیست مهندسي و فناوري ،اردیبهشت ماه ،دانشگاه تهران.
 -۱۱طيبي ،سبحان و مریم اسماعيلي فرد ( ،)۱3۹4کاربست دیپلماسي دفاعي در مسير پيشبرد
دیپلماسي محيط زیستي،فصلنامه پژوهشي دیپلماسي دفاعي ،شماره  7بهار و تابستان.
 -۱2طيبي ،سبحان و بهنوش باریک رو ( ،)۱3۹4تروریسم؛ تهدیدي عليه صلح و امنيت بينالمللي و
راهکارهاي حقوقي تعامل با آن ،مجموعه مقاالت مقابله با خشونت گرائي مرکز ملي جهاني شدن
ریاست جمهوري.
 -۱3طيبي ،سبحان و پگاه ملکي اصل ( ،)۱3۹4مبارزه با تروریسم در پرتو تدابير بينالمللي و راهبرد
جهاني ،دومين همایش بين المللي شهداي ترور.

سبحان طیبي و سید عباس پورهاشمي

۱3۹6  تابستان، 32شماره

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

. انتشارات شهردانش، تهران،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،)؛ تروریسم۱388(  محسن، عبدالهي-۱4
)؛ «جایگاه اعمال تروریستي در پرتو حقوق بينالملل۱387(  پيمان، جعفر و نماميان، کوشا-۱5
.3  شماره،38  دوره، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،»کيفري
)؛ «راهبرد حقوق بينالملل کيفري در مواجهه با۱38۹(  پيمان، ایرج و نماميان، گلدوزیان-۱6
.7  شماره،40  دوره، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،»تروریسم
 فصلنامه،»)؛ «بررسي دالیل جرمانگاري تروریسم دراسناد بين المللي۱388(  پيمان، نماميان-۱7
.4  شماره،حقوق و مصلحت
)؛ «چارچوب جهاني نظام حقوق بينالملل کيفري در مواجهه با تروریسم۱38۹(  پيمان، نماميان-۱8
.3  شماره،24 سال، فصلنامه سياست خارجي،»هستهاي
،»)؛ «صالحيت قضائي دیوان کيفري بينالمللي در رسيدگي به تروریسم۱3۹0(  پيمان، نماميان-۱۹
.۱  شماره، سال چهاردهم،فصلنامه مطالعات راهبردي
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