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  چکیده 

برداري نماید که ضمن تأمین اي بهره گونه است از منابع زمین به  لف، هر نسل بشري مکایدارپ  ۀبر مبناي آموزة توسع

درون (انصاف  خود  نسلنیازهاي  نیازهاي  تأمین  جهت  الزم  منابع  به  میاننسلی)،  (انصاف  آینده  آسیبی  هاي  نسلی) 

در جا توسعه  مطلوبِ  الگوي جهانی و  به  که  نوپیدا  آموزة  این  در پرتو  بیننرساند.  است، معۀ  تبدیل شده  نیز  المللی 

می پیدا  متفاوتی  گسترة  و  معنا  توسعه،  افزونمفهوم  که  صورت  این  به  ساحت  کند؛  دو  توسعه،  اقتصادي،  جنبۀ  بر 

  ؛ زیستی نیز دارد. در این چهارچوب تحلیلی، اکوساید را باید تهدید جدي علیه توسعۀ پایدار دانستمحیطاجتماعی و  

م اکوساید،  ملتحیطزیرا  طبیعیِ  منابع  و  بهزیست  را  افزونها  و  نموده  تخریب  امنیت  شدت  تهدید  زیستی،  محیطبر 

آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادي جوامع هاي امنیت اقتصادي و اجتماعی را نیز به لرزه درمیپایه

به امر  این  بحراناست که  یا گسترش  بروز  به  منجر  بیها نوبۀ خود  بیکاري،  فقر،  مانند  اجتماعی شدیدي  خانمانی، ي 

و   مسلحانه  مخاصمۀ  قومی،  درگیري  پناهندگی،  آوارگی،  می  غیرهبزهکاري،  ازایننیز  که گردد.  است  ضروري     رو، 

المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در  اي و بینهاي حقوقی داخلی، منطقهانگاري آن در کانون توجه نظامجرم 

ن آن پایان اکیفرمانی مرتکب مانی قربانیان و بیترمیمابر آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیري گردیده و به بیبر

  داده شود.
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  مقدمه 

در حا بشري  بیستم، جامعۀ  سدة  دوم  نیمۀ  زمینۀ محیطاز  در  متناقض  رویداد  دو  تجربۀ  زیست  ل 

هاي جدیدي دارد. بدین صورت که جهان ما بحران  ، جنبۀ منفی و ناامیدکنندهنخست است. رویداد  

از آنرا تجربه می شود. شدت و  کولوژیکی» یاد میاِ   زیستی/ هاي محیطها با عنوان «بحرانکند که 

که بقاي همۀ ساکنان زمین را در معرض خطر قرار داده و    اي استاندازهها به گستردگی این بحران

بین امنیت  و  میصلح  جدي  تهدید  را  بحران  المللی  این  اهمیت  و  حساسیت  بر  آنچه        نماید. 

که هیچ امیدي جهت مهار آن باقی نمانده است.    ايگونهبه   ؛روندة آن است پیشماهیت    ،افزایدمی

بحران   گسترش  با  ناامیدي  اقلیمیتغ«این  بحران افزون  »ییر  این  خطرناکیِ  درجۀ  است.  گشته         تر 

ه)، تغییرات اجتماعی عظیمی نیز یزیستی (تغییرات اولاي است که افزون بر تغییرات محیطاندازهبه

به بشر  زندگی  ثانویه).   در  (تغییرات  دارد  است.  اما    1دنبال  امیدوارکننده  و  مثبت  دوم،  رویداد 

دربدین که  «محیط  صورت  بشر،  اکولوژیکی  دانش  و  آگاهی  رشد  ارزش  اثر  و  جایگاه  زیست» 

یافته است؛ تا جایی که حق بر محیط سالم، پاك، ایمن و    زیستحقیقی خود را در جهان معاصر 

از این فراتر، بشر در حال  2شود.عنوان یکی از مصادیق نسل سومِ حقوق بشر شناخته میبه  زیبا،

زیستی  است. این بدان معنا است که تحوالت محیط  ت» و «حقوق طبیعت»«حقوق حیوانا  شناساییِ

با رویدادهاي منفی و ناامیدکننده و بهمثبت سبب شده  3ویژه جنایت اکوسایداند تا بشر به مبارزه 

  برخیزد. 

جرم دانش  راستا،  همین  (جرمدر  جرمشناسی  سبز،  جرمشناسی  اقلیمی،  تغییر  شناسی  شناسی 

جانوريگونه جرمهاي  جرم،  و  سبز  فرهنگی  جهانشناسی  (حقوق  شناسی  جنایی  حقوق  و  بوم) 

محیط «آسیب جنایی  مسئلۀ  نیز  اقلیمی)  جنایی  حقوق  و  از   4زیستی» محیطهاي  زیست  یکی  را 

آن   »اکولوژیک«یا    »علوم جنایی سبز« مشترك    اند. خواستۀمحورهاي اصلی مطالعاتی خود قرار داده

 
نائومی (  ر.ك:.  1 تغییر: سرمایه)،  1397کالین،  اقلیمیآخرین فرصت  تقابل با شرایط  امینی، چ  داري در   : ، تهران1، ترجمۀ مجید 

اقلیمی به ساحت دانش حقوق جنایی است  مسئلۀنکتۀ جالب، ورود    انتشارات الهیتا. توان در کنار «حقوق  که می   ايگونهبه  ؛تغییر 

 Climate Crimes or Climateزیستی»، از شاخۀ «حقوق جنایی اقلیمی» نیز سخن گفت که به مطالعۀ «جرائم اقلیمی» (جنایی محیط

Change Crimes = CCCپردازد. پدیدة تغییر اقلیمی، ما را به عصر «جنایات اقلیمی» یا «جنایات کربنی» ( ) میCarbonic Crimes (  

  سازد. ر.ك: وارد می

White, Rob (2018), Climate Change Criminology  (New Horizons in Criminology), Bristol University Press, 

Bristol, First publication. 
 :، تهران1نی، چ  ، ترجمۀ رضا امیزیست: دورنماي فلسفی، نظري و حقوقیو محیط   حقوق بشر)،  1396ار لیب، لیندا (جح  . ر.ك:2

 انتشارات سمت.

3. Ecocide 
4. Environmental Harms 
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آسیب  که  کمزی هاي محیطاست  نشونداهمیت  ستی،  و  ؛ زیرا آسیب پنداشته  بزرگ  اکولوژیکی  هاي 

 2گردیده و به حیات تمدن بشري نقطۀ پایانی نهند. 1توانند منجر به «فروپاشی اکولوژیکی» شدید می

دولت  برعهدة  جدیدي  تکلیف  باید  اکولوژیکی  فروپاشی  از خطر  حفاظت  همانا  که  دهد  قرار  ها 

ها به  توان از آنساز مداخالت حقوقی نوینی است که میسبز، زمینه  فزیست است. این تکلیمحیط

  ؛ اي یافته است تدریج ابعاد گستردهنمود. مداخالت حمایتی سبز بهتعبیر    »مداخالت حمایتی سبز«

مداخله  ايگونهبه از  مداخلهکه  تا  و  گردیده  آغاز  پیشگیرانه  غیرکیفري  و  هاي  شدید  کیفري  هاي 

  3دولت نیز پیش رفته است.  یت کیفريِحتی شناسایی مسئول

ویژه جایگاه  اکوساید،  با  مبارزه  و  پیشگیري  میان،  این  میدر  پیدا  جنایت  اي  این  چراکه  کند؛ 

می نابود  است،  جوامع  اقتصاد  پویایی  و  پایداري  عامل  که  را  زمین  حیاتی  منابع  سازد. ویرانگر، 

محیط بهنابودسازي  مقیاس،  این  در  آ  زیست  نقض  حقمعناي  گستردة  و  آزاديشکار  و  هاي  ها 

زیست  بنیادین بشر (مانند حق حیات، حق سالمت، حق مالکیت، حق کار، حق صلح، حق بر محیط

می اکوساید  جنایت  که  است  معنا  بدان  این  است.  نیز  و...)  آرمانِ سالم  با  آشکار  تقابل  در  تواند 

پایدار« پارادا   »توسعۀ  دقرار گیرد؛  اواخر  از  تأثیر   را تحت   »حقوق توسعه«م،1980هۀ  یم نوینی که 

المللی گشوده است؛ مسیري که موسوم  اي را جهت حرکت جامعۀ بینخود قرار داده و مسیر تازه

بین  »پایداري«به   جامعۀ  که  است  حالی  در  این  شایستهاست.  اقدام  هنوز  بهالمللی،  منظور  اي 

سیاست جرم و  نداده  انجام  اکوساید  و  انگاري  کیفري  اتخاذ هاي  اثربخشی  و  کارآمد  غیرکیفري 

محیط بزهکاري  تا  است  شده  سبب  امر  همین  است.  حوزهننموده  از  یکی  به  اصلی  زیستی  هاي 

سیاست  غیاب  در  و  شده  تبدیل  دولت بزهکاري  حفاظتی،  و  حمایتی  حقوقی  سازمانهاي  ها، ها، 

شدت آلوده نی را بهزیست جهاها و اشخاص حقیقی، منابع طبیعی را غارت نموده و محیطشرکت 

محیط ساختاري،  خأل  کنار  در  هنجاري  خأل  کند.  تخریب  بزهو  به  را  تبدیل زیست  ایدئالی  دیدة 

بی که  است  حقیقی ساخته  و  شرکتی  و...)،  ناتو  (مانند  سازمانی  دولتی،  بزهکاران  سوي  از  وقفه 

کیفرمانی، به رویۀ  نی و بیماجبرانمانی، بیپاسخشود. در اثر این غفلت حقوقی بزرگ، بیقربانی می

هاي  زیست تبدیل شده است؛ وضعیتی که تعارض آن با سیاست غالب در حوزة جنایات علیه محیط

  برد. ناپایداري پیش می ت سمتوسعۀ پایدار آشکار است و جهان را به

 
1. Ecological Collapse 

ر.ك:2 (پی  .  فِرِد  رودخانه)،  1393یِرس،  میوقتی  بحراها  آب:  بیست   ن خشکند،  چ  یکموقرن  دلیلی،  بهشید  ترجمۀ  تهران 1،   ، :  

  انتشارات بهجت. 

هاي نوین حقوق  ، فصلنامۀ پژوهش»مسئولیت کیفري دولت در حوزة اکوساید«)،  1399( ؛ واعظی، سیدمجتبی  . ر.ك: حیدري، آیدا3

  . 67- 37، تابستان، صص 3 شاداري، سال دوم، 
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پژوهش حاضر  اشاره شد،  آنچه  اساس  رویکرد    بر  با  و  پایدار  توسعۀ  گفتمان  در چهارچوب 

می  -توصیفی تالش  و  تحلیلی  پایدار  توسعۀ  روي  بر  اکوساید  ویرانگر  پیامدهاي  تا  اقتصاد «کند 

  هاي پژوهش این است که آیا اکوساید تهدیدي علیهپرسشراستا،    این  در  را بررسی نماید.  1»سبز

بودن  کند؟ در صورت مثبت رود؟ این تهدید به چه صورتی بروز پیدا میشمار می  توسعۀ پایدار به

گیري یک سیاست جنایی جهانی و  انگاري اکوساید و شکلخِ این دو پرسش، آیا نیازي به جرمپاس

یا خیر؟ این جنایت جهانی وجود دارد  برابر  در  که اکوساید،    مشترك  آن است  فرضیۀ نگارندگان 

ویژه اکوساید دولتی، سازمانی و شرکتی، تهدیدي جدي علیه توسعۀ پایدار است و در نتیجه، هر به

محیط  سه و  اجتماعی  (اقتصادي،  آن  میضلع  مواجه  جدي  چالش  با  را  ازاینزیستی)  رو،  سازد. 

بر    انگاري اکوساید و اتخاذ یک سیاست جهانی و مشترك در قبال آن ضرورت حیاتی دارد.جرم

پرسش این  فرضیهمبناي  و  سامانها  بها،  آغاز،  در  که  است  صورت  این  به  پژوهش  ه دهی 

). در  2شود (الگوهاي توسعه بررسی می  سپس، سیر تحول) و  1ید پرداخته ( شناسی اکوساتعریف

نهایت، از لزوم اتخاذ یک سیاست   ) و در3اید بر توسعۀ پایدار اشاره شده (ادامه، به پیامدهاي اکوس

  ). 4شود (میجنایی جهانی و مشترك در برابر اکوساید دفاع  

  محورهاي بومحور تا تعریف مهاي انسانشناسی اکوساید: از تعریفتعریف. 1

» یونانیِ  واژة  ترکیب  حاصل  اکوساید،  التینِ   به  »،Oikosاصطالح  واژة  با  منزل»  و  «خانه  معناي 

»Caedere ،«  اي آن عبارت است از:  وارهرو، معناي لفظمعناي «نابودکردن یا کشتن» است. ازاین  به

نیز اکوساید   2مارك اِي. درومبل زدایی».  یا «خانه  ،)Kalkandelen et al., 2017: 334(  «نابودسازي خانه»

 4زدایی جنایت نسل  زیستیِداند که قرین محیطمی  3معناي «کشتن زمین»   را از نظر لفظی یا ادبی، به

نیز  واژهاین معانی را در فرهنگ  به. مشا)Drumbl, 1998: 142(است   هاي عمومی و حقوقی موجود 

یافت می فره  ؛توان  این  در  به واژهنگهرچند  «طبیعت»،  ها  مانند  مفاهیمی  از  «خانه»،  واژة  جاي 

«زیست «محیط «زمین»،  بر  زیست»،  مستقیمی  داللت  که  است  شده  استفاده  طبیعی»  «منابع  و  بوم» 

می را  اکوساید  مفاهیم،  این  پرتو  در  دارد.  آن  حقیقی  معناي  و  به موضوع   توان 

طبیعت طبیعت  زیست کشی،  زیستبومزدایی،  محیطبومزدایی،  کشی،  زیستکشی، 

اما در رابطه با تعریف حقوقی اکوساید باید    5، زدایی ترجمه کردکشی و بومزدایی، بومزیست محیط

 
1. Green Economy 
2. Mark A. Drumbl 
3. Killing of the earth 
4. Environmental counterpart of genocide 

نسرین  پور، غالمرضا . ر.ك: قلی5 اکوساید؛ گذشته، حال و آینده«)،  1399(؛ مهرا،  ، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفري، سال  »جنایت 

  . 81- 43، بهار، صص 30 شهشتم، 
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تاریخ،   این  تا  که  شود  است اشاره  نشده  ارائه  مفهوم  این  از  رسمی  حقوق  ؛ تعریف  دانان  هرچند 

برآمده مفهوم  این  از  تعریفی  ارائۀ  بهدرصدد  ادامه  در  که  اشا  اند  نمونه  میچند  این  ره  شود. 

و  تعریف فلسفی  رهیافت  اساس  بر  تعریفها،  به  نویسندگان،  انساناخالقی  و   1محورهاي 

  شوند.تقسیم می 3محوریا زیست  2محور هاي بومتعریف

 محورهاي حقوقی انسانتعریف. 1-1

ل ایراد آسیب به انسان و دلیهایی هستند که اکوساید را بهمحور، تعریفهاي انسانمنظور از تعریف

ها بسیارند، ولی در اند. اگرچه این تعریفانگاري نمودهها) جرمبومجوامع بشري (و نه خود زیست

 شود. این قسمت، فقط به دو مورد اشاره می

 تعریف ریچارد اي. فالک. 1-1-1

استکهلمِ سوئد  » در  زیست انسانسازمان ملل متحد در زمینۀ محیط  سکنفرانزمان با برگزاري «هم

 4،مریکا در پخش عامل نارنجی بر روي سرزمین ویتنامآکارانۀ ) و در واکنش به اقدامِ جنایت 1972(

  al., Higgins et( .6 2013: 9(تدوین گردید    5ریچارد اي. فالک   » به ابتکاراکوساید  نویس معاهدةپیش«

  بود: نویس، اکوساید را چنین تعریف کرده) این پیش2در مادة ( فالک

معناي هریک از اعمال زیر است که با قصد اخالل یا ویرانی کلی    به  اکوسایددر این معاهده،  «

  بوم انسانی ارتکاب یابد: یا جزئی یک زیست 

به هستهالف)  از  اعم  انبوه،  تخریب  تسلیحات  دیگر  کارگیري  و  شیمیایی  باکتریولوژیکی،  اي، 

  موارد؛ 

به علفب)  ج کشکارگیري  شیمیایی  برگهاي  جنگلهت  یا  طبیعی  جنگل  زداییِزدایی  هاي 

  منظور اهداف نظامی؛به

 
1. Anthropocentric 
2. Ecocentric 
3. Biocentric 

  . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: 4

 Zierler, David (2011), The invention of ecocide: agent orange, Vietnam, and the scientists who changed 
the way we think about the environment, The University of Georgia Press, First publication. 
5. Richard A. Falk 

  . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: 6

Falk, Richard A. (1974), “Ecocide, Genocide, and the Nuremberg Tradition of Individual Responsibility”, In: 
Philosophy, Morality, and International Affairs: Essays Edited for the Society for Philosophy and Public 
Affairs, edited by Virginia Held, New York, Oxford University Press, pp: 123–137. 
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به بمب پ)  توپکارگیري  و  بهها  اندازه  خانه  یا  شدت  آسیب  میزان،  خاك  کیفیت  به  که  اي 

ابتال احتمال  یا  بیماري  يرسانده  به  محصوالت  یا  جانوران  انسانی،  را  موجودهاي  خطرناك  هاي 

  افزایش دهد؛

تجهیزات تخریبگر جهت تخریب قطعات بزرگی از جنگل یا زمین کشاورزي  کارگیري  ت) به

  منظور اهداف نظامی؛به

به طراحیث)  باران  بارش  کاهش  یا  افزایش  جهت  که  فنونی  این    کارگیري  غیر  در  یا  شده 

  دهند؛عنوان یک سالح جنگی تغییر میهوا را بهوصورت، آب

جابه یاج)  انسانی  موجودات  اجباريِ  مکان   جایی  از  همیشگی جانوران  سکونت  شان  هاي 

  . )Falk, 1973: 21(» بخشی به پیشبرد اهداف نظامی یا صنعتیمنظور سرعت به

)» الگوبرداري  1948زدایی («معاهدة پیشگیري و کیفر جنایت نسل  2تعریف فالک، از متن مادة  

ب  ؛شده است  یافته و  هرچند تفاوت سرشتیِ این دو جنایت ایجاب کرده است که مفاد  ندها تغییر 

توان گفت که ارتکاب هریک از بندهاي  حتی بر شمار بندها افزوده شود. بر اساس این تعریف می

بهشش رفتار  نیست که چندین  است و الزم  کافی  اکوساید  براي وقوع  ارتکاب  طور همگانه  زمان 

یادآور قصد خاص    » مرتکب اکوساید است کهقصد خاصِیابند. نکتۀ مهم تعریف فالک، اشاره به «

نسل جنایت  بر  در  است.  ششزدایی  رفتارهاي  تعریف،  این  بهاساس  اکوساید  زمانی  شمار    گانه، 

  بوم انسانی» ارتکاب یابند.خواهند رفت که «با قصد اخالل یا ویرانی کلی یا جزئی یک زیست 

  تعریف بنیامین ویتِیکِر. 2-1-1

تا از رهگذر  1بنیامین ویتِیکِر  بود  آن، زمینۀ  زاندیشی در تعریف نسلبا  درصدد  بازتعریف  زدایی و 

)» را فراهم سازد، با این هدف که از این طریق،  1948زدایی (اصالح «معاهدة پیشگیري و کیفر نسل

اقلیت  از حقوق  حفاظت  و  حمایت  و  معاهده  این  به  اثربخشی  راستاي  در  مهم  برداشته  گامی  ها 

- بار، اغلب جبران«[اِعمال] تغییرات زیانن تعریف نمود:  راستا، وي اکوساید را چنی  این  شود. در

محیط به  نسبت  هسته–زیست  ناپذیر،  انفجارهاي  از  ناشی  نمونه  شیمیایی،  براي  تسلیحات  اي، 

یا جنگل اسیدي،  باران  و  بارانیآلودگی شدید  کل جمعیت   –زدایی جنگل  تهدید که هستی  را  ها 

»، زیست تغییر در محیطدادن به «تعریف، افزون بر محوریت  . در این)Schabas, 2000: 201( »نمایدمی

«زیان یعنی  اکوساید  ویژگی  دو  «جبرانبه  و  سطح  باري»  بیانگر  که  است  شده  اشاره  ناپذیري» 

بر محیط اکوساید  ماندگار  پیامدهاي  و  اینکه،  گسترده و سرشت شدید  دیگر  است. مطلب  زیست 

رفتارهاي بوم از  نمونه  که عبارتویتِیکِر به چند  است  نموده  انفجار هستهزدایانه اشاره  از:  اي،  اند 

 
1.  Benjamin Whitaker 
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باشد (اکوساید هسته یا یک جمعیت  و  یک دولت  یا علیه  آزمایشی  اینکه  از  از اعم  استفاده  اي)، 

اسیدي  سالح باران  آلودگی)،  (اکوساید  شدید  آلودگی  ایجاد  شیمیایی)،  (اکوساید  شیمیایی  هاي 

تعریف  نکتۀ دیگر اینکه  هاي بارانی (اکوساید جنگلی).  در جنگلزدایی  (اکوساید اسیدي) و جنگل

ها» اشاره نموده است.  مدار است؛ زیرا به «تهدید هستی کل جمعیت مدار یا جمعیت ویتِیکِر انسان

 هاي گیاهی و جانوري است. دیگر گونهها»، جمعیت گونۀ انسان و نه منظور از «جمعیت 

 محورهاي حقوقی بومتعریف. 2-1

تعریف حقوقیدر  «زیست بوم  هاي  مفهوم  بهمحور،  گرانیگاهبوم»  و    عنوان  شده  انتخاب  تعریف 

تعریف از  برخی  نیست.  انسانی  جامعۀ  یا  انسان  به  آسیب  ورود  به  مشروط  اکوساید،   هاي تحقق 

 اند از:مدار عبارتبوم

  تعاریف کامیل طَبَري. 1-2-1

جاي دو  به  ،یکرد بسیار متفاوتی دارد. وي از یک سو رواکوساید  تعریف  ، در تعبیر و  1کامیل طبري 

کند و از  استفاده می  2زیستی» طرفِ «جنایات محیط، از عنوان جامع و بیعنوان اکوساید و ژئوساید

مدار  مدار) و دیگري انسانمدار (زیست سوي دیگر، اقدام به ارائۀ دو تعریف از این مفهوم، یکی بوم

نهایت،    ؛نمایدمی در  بومهرچند  انسانتعریف  تعریف  بر  را  میمدار  ترجیح  برمدار  اساس    دهد. 

مدار، اکوساید عبارت است از: «ارتکاب عمدي یک عمل، خواه در زمان صلح یا جنگ،  تعریف بوم

بر رفتار  آن  وضعیت  به  توجه  به   بدون  گسترده  و  شدید  آسیب  به  منجر  که  ملی  قانون  اساس 

انحصمحیط نه  و  (عمدتاً  طبیعی  خاكزیست  دریاها،  شامل  و  اراً  گیاهان  آبی،  منابع  جّو،  ها، 

مدار، اساس تعریف انسان  در برابر، بر  .)Tabary, 2015-2016: 10(شود) گردد»  موجودهاي زنده می

زیستی (اکوساید) عبارت است از: «ارتکاب یک عمل، خواه در زمان صلح یا جنگ،  جنایت محیط

ی است که منجر به آسیب اکولوژیکی گسترده و شدید که بدون توجه به وضعیت آن در قوانین مل

  . )Ibid: 11(شود، گردد» هاي انسانی می سبب ایراد جراحت یا مرگ جمعیت 

مدار یا اکولوژیک بر رهیافت اخالقی  ترین موضوع در تعریف طَبَري، ترجیح رهیافت بوماصلی

سبزِانسان و  سبز  تفسیر  و  تعریف  میان  وي  حقیقت،  در  است.  را  مدار  تیره  سبزِ  اکوساید،  تیرة   

مداري رهایی یافته است. مطلب دیگر، اشاره به دو زمان صلح و جنگ  ترجیح داده و از تلۀ انسان

انگاري نموده است. نکتۀ دیگر، ، هر دو را جرماست که بدون ایجاد تمایز میان این دو برهۀ زمانی

این بدان معنا است که شیوة برخورد    توجه به وضعیت رفتار در حقوق داخلی کشورها است.  عدم

 
1. Camille Tabary 
2. Environmental Crimes 
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المللی  المللی موضوعیت داشته باشد، بلکه جامعۀ بینیک نظام حقوقی داخلی نباید براي جامعۀ بین

هرچند برخی از کشورها با    ؛انگاري کندگیري نموده و اکوساید را جرمطور مستقل تصمیمباید به

       به دو قیدِ «شدت» و «گستردگی» است که  انگاري آن مخالف باشند. نکتۀ دیگر، اشاره  جرم

به به اشاره  طَبَري،  تعریف  در  مهم  نکتۀ  است.  شده  واقع  نویسنده  توجه  مورد  مجموعی  صورت 

تعریف دوم ظاهراً سهوي رخ داده و این وصف ذکر نشده  در    هرچند؛  بودن اکوساید است عمدي

  است. 

 1تعریف پالی هیگینز . 1-2-2

پالی  2010سال  در   حقوقهیگینزم،  محیط،  فعال  و  وکیل  اندیشۀ  دان،  اسکاتلندي،  زیست 

هاي خود، طرح  کردن تالشدر راستاي اثربخشانگاري اکوساید را از نو زنده ساخت. ایشان  جرم

آماده  جرم نیز  را  اکوساید  اصالح انگاري  رهگذر  از  تا  کرد  ارائه  متحد  ملل  سازمان  به  و  نموده 

این جن1998اساسنامۀ رم ( بین)،  کیفري  دادگاه  در صالحیت  نیز  بهایت  گیرد.  قرار  موجب  المللی 

بوم (هاي)  رسانی گسترده به زیست «تخریب، آسیب یا زیانطرح هیگینز، اکوساید عبارت است از:  

به یا دیگر عوامل،  بهرهاندازهیک منطقۀ معیّن، خواه توسط عامل انسانی  آمیز  مندي مسالمت اي که 

  . )Higgins et al., 2012: 4( »طور شدید مختل سازدبه ساکنان آن قلمرو را

تعریف در  که  تخریب،  مفهوم  به  اشاره  بر  افزون  هیگینز  رایج  محیطهاي جرم  تعریف  زیستی 

بر   آسیب   مفهومِاست،  مفهوم  است.  گشته  استوار  گسترده  ،«آسیب»  بسیار  شامل  ابعاد  و  دارد  اي 

آلوده تغییر،  بهره تخریب،  تصاحب،  و  بسازي،  آزار  غیرقانونی،  دیگر،  می  غیرهرداري  نکتۀ  گردد. 

شود. نکتۀ  هاي خرد میاشاره به وصفِ «گستردگی» است که موجب تمایز اکوساید از دیگر آسیب 

بر که  مناسب است  موضوعِ جرم  انتخاب  طبیعت    سوم،  به  و سیستمی  اکولوژیک  رویکرد  اساس 

«زیست ایشان  اینکه،  توضیح  است.  گرفته  بهبومصورت  را  معیّن»  منطقۀ  یک  موضوع  هاي  عنوان 

می تعیین  آن  قربانی  و  برهمجرم  است  مهم  آنچه  است.  دقیقی  رویکرد  که  در  کند  اخالل  و  زدن 

بومی  بومی است. بدون این تعادل، امنیت و ایمنی اکولوژیکیِ عناصر زیست تعادل و توازن زیست 

می مفهوم  مختل  اکولوژیکی«شود.  ب  نیز  »عدالت  در  دقیقاً  توازن  و  تعادل  حفظ  موضوع  همین  ه 

هاي مناطق گوناگون زمین اشاره دارد. نکتۀ دیگر، اشاره به عوامل ایجاد اکوساید است  بومزیست 

اساس همین مالك، اکوساید   شود که برساخت میساخت و انسانکه شامل دو دسته عوامل طبیعت

. از نظر هیگینز، هر دو گونۀ اکوساید شودساخت تقسیم میساخت و انساننیز به دو گونۀ طبیعت 

  را باید در این تعریف گنجاند.

 
1. Polly Higgins 
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ها و عناصر زیستی،  بار شدید و گسترده علیه تمامی گونهاساس طرحِ هیگینز، رفتارهاي زیان  بر

 تواند تحت می  غیرهها، فضاي زمین و  هاي گیاهی و جانوري، انسانها، دریاها، گونهاز جمله خاك 

منطق و دلیل عقالنیِ پشتوانۀ این پیشنهاد، آن است که نابودي  وساید تعقیب شود.  عنوان جنایت اک 

هاي گیاهی و جانوري و دیگر  سازي آن، افزون بر نابودي گونه بوم و آلوده زیست و زیستمحیط

منجر به بروز   ،نهایت  زیست، منجر به نابودي منابع حیاتیِ بشر گردیده و همین امر در عناصر محیط

و   آنتنش  میان  میدرگیري  باشدها  دیرپا  یا  گسترده  شدید،  عمدي،  باید  نابودي  این  البته    ؛شود. 

نابودي  و  تخریب  هرگونه  نمیوگرنه  را  بیناي  جنایتی  دادگاه  توان  در صالحیت  و  دانسته  المللی 

چنین دلیل، فرضیۀ اصلیِ این نوشتار آن است که جنایتی با    همین  به  1المللی قرار داد. کیفري بین

گستردگی، شدت و پیامدهاي ویرانگر، قطعاً تهدیدي علیه توسعۀ پایدار است. پرسش این است که  

  کند؟توسعۀ پایدار چیست و اکوساید چگونه آن را تهدید می

  چیستی توسعۀ پایدار: از توسعۀ رشدمدار تا توسعۀ پایدار .2

از نیمۀ دوم المللی طرح  للی و سپس حقوق بینالمسدة بیستم در عرصۀ بین  مفهوم توسعه عمدتاً 

که   کرد  ظهور  اقتصادي  توسعۀ  زمینۀ  در  اصلی  فکري  کل، سه جریان  در  دوران،  این  در  گردید. 

سیاست  و  هریک،  ویژهبرنامهها  به هاي  جوامع  حرکت  براي  تحاي  و  توسعه  بر   ققِسوي  «حق 

ارائه   عبارتتوسعه»  فکري  جریان  سه  این  از:نمودند.  «صفرگرایی «رشدگرایی    اند  اقتصادي»، 

 اقتصادي» و «توسعۀ پایدار».

  زمان بشریت و طبیعتهم سازيِدیدهاقتصادي: بزه رشدگرایی . 2- 1

نظریه این  نخستین  شدند.  طرح  دوم  جهانی  جنگ  پایان  فرداي  از  توسعه،  رسمی  و  مدون  هاي 

یاي  وز سوي دیگر، رزده را بازسازي نمایند و اها، از یک سو تالش داشتند تا اروپاي جنگنظریه

نیل به پیشرفت اقتصادي، صنعتی و نوسازي را  آفریقایی، آسیایی و  آکشورهاي   مریکاي التین در 

. چنین نگرشی به توسعه، بسیار کمی و مضیق بود. در این  )19و    13  :1389(زرشناس،  برآورده سازند  

ناي رشد اقتصادي، افزایش  معخوانده شد، توسعه در    »توسعۀ ناپایدار«بعدها  نگرش مضیق یا آنچه  

داخلی، صنعتی ناخالص  تولید  افزایش  یا درآمد سرانه،  و  انباشت سرمایه  فناورانه،  پیشرفت  شدن، 

سلیم،  13  : 1381(سِن،  رفت  کار می  نوسازي اجتماعی به قول مایکل  و به  )202  :1377؛ شیوا،  39  :1391؛ 

 
 هاي خود را در سه کتاب زیر بیان نموده است: هیگینز اندیشه .1

- Higgins, Polly (2016), I Dare to be Great, London, Clink Street Publishing, Third Edition. 
- Higgins, Polly (2015), Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent Destruction of our 
Planet, London, Shepheard Walwyn Publishers Ltd, Second Edition. 
- Higgins, Polly (2012), Earth is our business: Changing the Rules of play, London, Shepheard Walwyn 
Publishers Ltd. 
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اقت  1،تودارو کمی  توسعۀ  یا  رشدساالري  دوران،  این  بود  در  زندگی شده  طریقۀ  (زرشناس،  صادي، 

بندي اقتصادي کشورها  . در این چهارچوب فکري، توسعۀ رشدمدار، مبنایی براي دسته)102  پیشین:

شدند.  نیافته تقسیم مییافته، در حال توسعه و توسعهنیز قرار گرفته و کشورها به سه دستۀ توسعه

ویژه کشورهاي نو و  ساخت تا کشورها و بهفراهم میمدار، خود انگیزة باالیی  بندي توسعهدسته  این

استعمار، براي ارتقاي جایگاه خود از سطح سوم به سطح دوم و از سطح دوم به    گشده از چن رها

 عمل آورند. و کسب رضایت و حمایت شهروندان تالش بسیاري به  ،یکم سطح

به  وجود  با توسعه،  سنتی  رویکرد  که  این،  نمود  ثابت  زمان  جوامع  پاسخمرور  نیازهاي  گوي 

اي  داد که اگرچه پاره شناسی) نشان میمطالعات توسعه (توسعهزیرا  ؛  )40:  پیشین(سلیم،  بشري نیست  

ها نیز افزایش ناخالص داخلی و درآمد سرانۀ آن  دو تولی  از کشورها به رشد اقتصادي دست یافته

، خشونت، بزهکاري، جنگ، تبعیض،  سواديگیر داشته است، ولی فقر، نابرابري، بیماري، بی چشم

و   کارگران  و  کودکان  زنان،  دیگريمؤلفهنقض حقوق  وضعیت    هاي  همین جوامع،  از  برخی  در 

عقب  براي  کشورها  این  دارد. وانگهی،  رقیبانبسیار دردناکی  از  منابع    نماندن  اقتصادي،  سیاسی و 

به را  موجود  ناخردمندانهطبیعی  آسیب طور  و  نموده  مصرف  گستردههاي  اي  و  به  شدید  اي 

اي رو، چنین توسعهاینسازند. اززیست خود، کشورهاي همسایه و گاه سراسر جهان وارد میمحیط

مطلوبِنمی «ح  تواند  قالِب  در  و  بوده  که    قجوامع  است  دشوار  آن حمایت شود.  از  توسعه»  بر 

  بیان دایی از بشر است. بهزاي را لباسِ «حق» پوشانید؛ چراکه ذات و پیامد آن، کرامت چنین توسعه

توسعه چنین  اساساً  حقدیگر،  با  تعارض  در  واي  است  بشري  بنیادین  این «گم  هاي  بزرگ  شدة 

یا    3نیز توسعۀ غیرانسانی   2. به باور کارمِن راینهارت)128  :1379(نصیري،  معرکۀ عظیم، انسان» است  

انسان افزایش کیفیت    زیرا  ؛)137:  همان(نیست  الیق وصف توسعه    4زدا توسعۀ  هدف نهایی توسعه، 

،  بیکاريباري همچون فقر، هاي زیانداد که پدیدهها نشان میکه بررسی  حالی زندگی بشر است؛ در

نابرابري، بیماري، بی بی قوت خود باقی مانده و گاه  به  غیره نشینی، جنگ و  سوادي، زاغهخانمانی، 

زیست نیز چنان افزایش یافته که بحران محیط  اند. در سوي دیگر، آلودگی و تخریب افزایش یافته

فهرست   به  دربحرانجدیدي  است.  افزوده شده  پیشین  دو    هاي  رشدمدار،  توسعۀ  الگوي  نتیجه، 

است:   گذاشته  بر جاي  بزرگ  بزرگ    »طبیعت «و    »بشریت «قربانی  بزهکار  قربانی سه  دو،  این  که 

م از جانب نهضت حقوق بشر و هم جنبش  دلیل، ه  همین  . به»شرکت «و    »سازمان«،  »دولت «بودند:  

بهمحیط و  زیستی  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  برونشدت  و  براي  ویرانگر  توسعۀ  الگوي  این  از  رفت 

سازي  توسعه، بر کیفی  سازيجاي کمیبه  نابرابرساز، الگوهاي جایگزینی ارائه گردید؛ الگوهایی که
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آن پرتو  در  و  داشتند  تمرکز  حقآن  و  انسان  آزادي  هاي ها،  و  همچنین،  بشر  و  او  بنیادین  هاي 

  شد.محافظت از طبیعت به ترمز یا گرانیگاه توسعه تبدیل می

  بهانۀ حفاظت از طبیعت  صفرگرایی اقتصادي: خطر نابودي بشریت به. 2-2

جاي تأکید بر رشد اقتصادي، بر  تدریج جنبشی ظهور کرد که به در برابر الگوي توسعۀ رشدمدار، به

چرخگراحفاظت  توقّف  و  طبیعت  از  حمایت  و  خاموشیی  و  رشد  توسعۀ    ماشین  کردنهاي 

پافشاري می  افراطی  (اقتصاديِ  بومکرد  توسعۀ  بهالگوي  این جریان فکري،  از  مدار).  دلیل حمایت 

صفر» «صفرگرایان»  1، «رشد  «رشدزدایی»   2به  در   3یا  شد.  صفر    این  معروف  رشد  از  آنان  راستا، 

اقتص صفر  رشد  انرژيجمعیت،  صفر  رشد  آلودگی،  صفر  رشد  و  ادي،  تجدیدناپذیر    غیره هاي 

 همان:(شد  رشد درمان می  زیستی، تنها با توقف خطِمحیطکردند. به باور ایشان، بحران  حمایت می

این نگرش  در .)141  درفکري بود.    نتیجه، «صفرسازي رشدها»، راهکار و سیاست نهایی و اصلیِ 

نومالتوسی پردازنظریهراستا،    همین کتابِ    4ان  نویسندگان  رشد» محدودیت «و  سوي    5هاي  از  که 

یافته بخواهد منابع طبیعی براي بقا و  تهیه شد، بر این باور بودند که اگر جهان توسعه  6باشگاه رم

 .)120 :همان(رشد داشته باشد، باید روند رشد خود را متوقف کند 

آشکار است که این الگوي توسعه، به از دیگر  گرایانه و بومطبیعت  شدتکامالً  محور است و 

دنبال برچیدن   آن نیز سرشتی رادیکال داشته و به   ورزد. فلسفۀ زیربناییهاي توسعه غفلت می جنبه

ضدمحیط اقتصادي  و  سیاسی  درساختارهاي  است.  جامعه  بر  حاکم  سیاست   زیستیِ  هاي  نتیجه، 

(بهارائه آن  از سوي  نویژه سیاست شده  حقوقی)  شرایط  هاي  با  ناسازگار  و  ساختارشکن  بسیار  یز 

مرز   به  را  بشري  که جامعۀ  بسا  است و چه  تعارض جدي  در  توسعه»  بر  با «حق  و  بوده  جوامع 

خردمندانه از طبیعت، به پیکار با فقر،   برداريتوان بدون بهرهچگونه می  نابودي و فروپاشی بکشاند.

هاي رفاه و عدالت اجتماعی را به  رفت و سیاست   غیرهخانمانی و  ها، گرسنگی، تشنگی، بیبیماري

دلیل، این نگرش بدبینانه نیز از سوي جامعۀ بشري پذیرفته نشد و جاي    همین  اجرا گذاشت؟! به

  گرا داد.خود را به نگرشی نوین و اعتدال

  

  زمان از بشریت و طبیعتتوسعۀ پایدار: حفاظتِ هم . 2- 3

دگرایان افراطی از سوي دیگر، یک راه بینابین وجود داشت  با صفرگرایان از یک سو و رش در تقابل
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زیست را «مانعی» در برابر  پنداشت و نه محفاظت از محیطکه نه رشد اقتصادي را «بد» و «شرّ» می

ملزوم یکدیگر می  ،انگاشت توسعه می امرِ «خوب» را الزم و  این دو  که بدون یکی، بلکه  دانست 

جر این  ندارد.  وجود  نیز  بهدیگري  فکري،  متعادل  یان  و  مفهوم  دو  این  سازش  دو  دنبال  سازي 

در  جریان دورگه  یا  تلفیقی  رویکرد  این  بود.  پیشین  تفریطی  و  «آموزة   افراطی  قالبِ  در  نهایت، 

آن را «رابطۀ متقابل انسان و زمین» دانسته و آن    1اي که رِنه دوبو یافت؛ آموزه  توسعۀ پایدار» تجلی

اساس سنت کالسیک، توسعه را بدون    . مبارزه با آنان که بر1«  :کند تلقی می زمان  را دو مبارزة هم

کارانه، هرگونه  اساس دیدگاه محافظه  . مبارزه با کسانی که بر2کنند؛  مداري دنبال میتوجه به بوم

. در پرتو این گفتمان نوپیدا، این باور سبز  )143  :همان(دانند»  ف در طبیعت را ممنوع میردخل و تص

است»    ،زیست گرفت که «حفاظت محیط  شکل پایدار  توسعۀ  فرایندِ  الینفک   :1388(محمودي،  جزء 

در)19 «مهم  .  نامحقیقت،  این  در  نیت  براي  ترین  که  بود  توسعه  براي  الگویی  طرح  گذاري، 

 .)124-123 پیشین:(نصیري، آور نباشد» زیست جهانی، زیانمحیط

 2لندخانم گرو هارلِم برونت ش  نخستین بار در گزار  طور رسمی و برايتوسعۀ پایدار، بهآموزة  

موجب این گزارش، توسعۀ پایدار، تصریح و تعریف شد. به  3مشترك ما»آیندة  «) با عنوان  1987(

  ن کردهاي آینده براي برآورده زدن به توان نسلاي [است] که نیازهاي موجود را بدون لطمه«توسعه

مرتفع می قوام(رمضاسازد»  نیازهاي خویش  و  نی  یا  )272  :1395،  فردشفیق آبادي   4، تعبیر مونا سالین  به؛ 

مان که  کنند  به روشی زندگی  نباید  نسل  و نسلبهره  ع «افرادِ یک  فرزندان خود  از  مندي  آتی  هاي 

معناي آن بود که    توسعۀ پایدار بهحقیقت،    . در)27  :1391(سالین،  هاي مناسب زندگی شوند»  شاخص

هاي اقتصادي آن توجه نمایند، بلکه باید ابی به هدف توسعه نباید صرفاً به جنبهیجوامع براي دست

سیاست  که  دارد  نیز  دیگر  هستۀ  دو  توسعه،  که  کنند  در گذاتوجه  باید  همواره  جوامع  ران 

عبارتسیاست  هسته  دو  این  نمایند.  توجه  موضوع  این  به  توسعه  اجتماعی  گذاري  هستۀ  از:  اند 

در پرتو همین رویکرد نوپیدا بود  زیستی).  زیستی (توسعۀ محیطمحیط  ستۀتوسعۀ اجتماعی) و ه(

چهارمِ   اصل  در  محیطکه  («اعالمیۀ  ریو  توسعۀ  و  به1992زیست  نیز  که: )»  شد  مقرر   صراحت 

ناپذیر توسعه خواهد بود  زیست جزء جدایییابی به توسعۀ پایدار، حفاظت از محیطمنظور دست «به

» بروز 21اتی این آموزه نیز در قالِب «دستور کار  یجلوة عملن پنداشته شود».  تواند جدا از آو نمی

  یافت. 

گردیده    این  به مرسوم  توسعه  حقوق  و  توسعه  ادبیات  در  توسعه  از  موسعی  تعریف  ترتیب، 

است که محور آن «توسعۀ انسانی» و مقصد آن، تأمین «امنیت اقتصادي»، «امنیت انسانی» و «امنیت  
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المللی گشوده شده  دنبال ظهور این آموزه، مسیر جدیدي فراروي جامعۀ بین» است. بهزیستیمحیط

شود. در این نظم  » تعبیر میپایدارياقتصادي نوینی بر آن حاکم گردیده است که از آن به «  مو نظ

مبناي شاخص بر  را صرفاً  اقتصادي محض (درآم نوین، دیگر توسعه  تولید ناخالص   دهاي  سرانه، 

زیستیِ توسعه نیز هاي محیطهاي اجتماعی و شاخصکنند، بلکه شاخص) ارزیابی نمی ...و  داخلی  

سمت توسعۀ  سیر جوامع به  یشوند تا مبنایی جامع براي ارزیابهاي اقتصادي افزوده میبه شاخص

فراخ را  توسعه  دایرة  توسعه،  اندیشمندان  نگرش،  این  در  گیرد.  شکل  مسائلی پایدار  و  ساخته  تر 

فقر،  همچو  بیبیکارين  نابرابري،  بی ،  محیطسوادي،  آلودگی  بیماري،  کمخانمانی،  رفاهی،  زیست، 

ساالري، بهداشت و سالمت، آب سالم، هواي پاك، پلیس خوب، نهادهاي قضایی و حقوقی و  مردم

حقیقت، در پرتو این آموزه، هنجارهاي حقوق بشر    گنجانند. دررا نیز در ذیل این مفهوم می  غیره

شمار   دهنده و سازندة توسعه» بهتشکیل  يبه درون مفهوم توسعه تزریق شده و «از جمله اجزا  نیز

  . )15 پیشین:(سِن، آیند می

هستهآنکه  سخنحاصلِ   به  توجه  با  سه،  بههاي  باید  توسعه  (الف)  پایدار؛  توسعۀ  لحاظ گانۀ 

- ها باید بهداري شده و تولید و مصرف آنبراي بهره گونهیعنی منابع طبیعی به .اقتصادي پایدار باشد

نسلگونه متعارف  نیازهاي  هم  که  باشد  نسلاي  نیازهاي  هم  و  کنونی  برآورده  هاي  را  آینده  هاي 

  غیره ، تورم و  بیکاريسازد و منجر به تباهی و اتالف منابع زمین نگردد. همچنین، فقر، نابرابري،  

افزایش افراد  یافته و درآمد سرانۀ  باید به  باید کاهش  پایدار  پیدا کند؛ (ب) توسعه  لحاظ اجتماعی 

سیاست   .باشد بی یعنی  همچون  مسائلی  به  باید  توسعه  تشنگی،  هاي  گرسنگی،  بیماري،  سوادي، 

- کارگران، مهاجرت، آوارگی، بی  و  کودکانو    بهداشت، امید به زندگی، تبعیض، نقض حقوق زنان

  غیره ساالري و  هاي سیاسی، مردمهندگی، آزاديخانمانی، رفاه عمومی، شادي عمومی، خشونت، پنا

آن و  نموده  بهتوجه  باید  توسعه  (پ)  و  دهد  قرار  کار  دستور  در  را  پایدار  محیطلحاظ  ها  زیستی 

بهره  .باشد در  محیطیعنی  و  طبیعی  منابع  از  بهرهبرداري  بر  انسان  حق  به  باید  از  زیست  مندي 

گونهمحیط حق  و  پاك  و  سالم  زیزیست  بر  زیست ها  در  و  بومستن  گردیده  توجه  مناسب  هاي 

محیطمحیطاستانداردهاي   تخریب  و  آلودگی  تا  شوند  رعایت  و  وضع  به  زیستی،  منجر  زیست، 

گونه گرمایشنابودي  جانوري،  و  گیاهی  اُز  هاي  الیۀ  شدن  سوراخ  بارانجهانی،  اسیدي، ن،  هاي 

معناي حقیقی خود را    گاههیچ، توسعه  نگردد. در غیر این صورت  غیرهدزدي و  زدایی، زیست جنگل

یافت. توسعۀ    به  نخواهد  با  آشکار  تقابل  در  را  اکوساید  جنایت  نگارندگان،  که  است  دلیل  همین 

پرسش سوي توسعۀ پایدار دارد.  دانند؛ زیرا پیامدهاي بسیار منفی بر روند سیر جوامع بهپایدار می

  ؟ این است که این پیامدهاي منفی و ویرانگر چیست 
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 پیامدهاي ویرانگر اکوساید بر توسعۀ پایدار. 3

اکوساید بر هریک از   بارگانۀ توسعۀ پایدار، در این قسمت پیامدهاي زیانهاي سهبه هسته  با توجه

  شود. گانه بررسی میهاي سههسته

 اکوساید و تهدید توسعۀ اقتصادي پایدار. 1-3

تأکید می «اقتصادشناسی»،  دانش  اقتصادر  که یک  اصلی  شود  عنصر  بر سه  پایدار مبتنی  و  کامل  د 

م انسانی،  نیروي  عناصراست:  این  به  اگر  سرمایه.  و  مشخص سه   نابع  شود،  نگریسته  نیک  گانه 

مرتبۀ نخست، عاملِ «می در  اکوساید،  که  نابود میمنابعشود  را  عاملِ  »  مرتبۀ دوم، دو  در  سازد و 

قرار   را در معرض خطر جدي  انسانی و سرمایه  اکوساید چنان مینیروي  گاه  فراتر،  این  از  دهد. 

دهد. در اینجا تمرکز شدید است که از همان آغاز، نیروي انسانی را نیز در معرض نابودي قرار می

ها، بر روي منابع است. نیازي به گفتن نیست که اقتصاد جوامع، متکی بر منابع طبیعی آن یعنی آب 

است. حال، اگر این منابع حیاتی در اثر   غیرهها و  ، دامها، کشتزارهاها، جنگلها، معدنخاك، کوه

نتیجه، جامعه با   خود نظم اقتصادي جامعه نیز از هم فروپاشیده و دراکوساید از بین روند، خودبه

اقتصاديبحران افت    هاي  صنایع،  تعطیلی  رکود،  تورم،  (قحطی)،  عرضه  کمبود  همچون  شدیدي 

بیک انرژي،  بحران  کشاورزي،  بی  يارتولیدات  فرابورس،  گسترده،  و  بورس  بازارهاي  در  نظمی 

  شود. مواجه می غیرهها، فقر فراگیر و  خروج سرمایه

به شکل  اساس  بر اکوساید  که  زمانی  تا  (هسته این،  گوناگون  معدنی، جنگلی، هاي  نفتی،  اي، 

می رخ   (... و  اسیدي  ژنتیکی،  اقلیمی،  دریایی،  بی آبی،  نیز  پایدار  توسعۀ  است معندهد،  زیرا    ؛ا 

تنها با توسعۀ پایدار، بلکه حتی با توسعۀ اقتصادي محض (رشدمدار) نیز منافات داشته  اکوساید نه

نیاز جوامع را از بین برده و    محصول همان الگوي توسعه است) و منابع طبیعی مورد  ،(گرچه خود

می خارجی  کشورهاي  به  وابسته  را  (حتی    نماید.آنان  اقتصادي  رویکرد  هر  رشدگرایی  از  الگوي 

(حتی نولیبرالیسم) به اکوساید نگریسته شود، باید آن را    ايمحض) و در پرتو هر نظریۀ اقتصادي

همین   محکوم ساخته و از وقوع آن پیشگیري نمود؛ چراکه اکوساید، سراسر زیان اقتصادي است. به

صفر و یا مداخلۀ کمینۀ    ترین اندیشمندان علوم اقتصادي که با مداخلۀدلیل است که حتی نولیبرال

هستن موافق  بازار  و  اقتصاد  تنظیم  در  نمیددولت  نیز  اکوساید  ،  با  مقابله  و  پیشگیري  با  توانند 

مخالفت نمایند؛ چراکه در صورت تکرار و استمرار اکوسایدها، نشانی از نظام اقتصادي سالم و پویا  

بر   اقتصادي  آزادي  ازبی   جايو  با  که  است  روشن  ماند.  بهننخواهد  طبیعی،  منابع  تدریج  رفتن 

نهایت، بازارها از هم   روند و تولید و عرضه و تقاضا و در«سرمایه» و «منابع انسانی» نیز از بین می

نفتی  پاشدفرومی انفجار سکوي  حادثۀ  (مانند  نفتی  اکوساید  یک  وقوع  پیامدهاي  که  است  کافی   .
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 زیستی تعبیر  سپتامبرِ محیط  11از آن به    م که 2010در خلیج مکزیک در سال    1واتِر هُرایزِن دیپ 

هستهمی اکوساید  یا  هستهشود)  بمباران  (مانند  یورش اي  (مانند  نظامی  اکوساید  یا  هیروشیما)  اي 

عراق به کویت) بر شاخص بازار بورس و پیامدهاي منفی آن در معامالت اقتصادي ارزیابی شود تا  

آگاهی    صورت کمی و عینی نشان داده شود.جهانی بهپیامد وقوع اکوساید در یک منطقه بر اقتصاد  

گذاران جهانی را ملزم خواهد ساخت تا در راستاي از پیامدهاي اقتصادي این خطر بزرگ، سیاست

تدابیر سنجیده که یکی از   کار بندنداتخاذ نموده و به اي  پیشگیري و مبارزه با این پدیدة ویرانگر، 

  2رگذاري اکوساید است. انگاري و کیف جرم ،هاآن ترینمهم

  اکوساید و تهدید توسعۀ اجتماعی پایدار . 2-3

- بحران   أمنشزیستی بزرگ است (بحران اولیه یا مادر)، بلکه  محیطتنها خود یک بحران  اکوساید، نه

و   فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادي،  سیاسی،  به(بحران  است نیز    غیرههاي  ثانویه).  دیگر،    بیانهاي 

ب جنایتی  بحرانحراناکوساید،  خاصیت  همین  و  است  و  زا  پیشگیري  ضرورت  که  است  آن  زایی 

که، اکوساید با تولید مستمر و گستردة فقر، بیکاري،    معنا  این  سازد. بهمبارزه با آن را دوچندان می

قومی، آوارگی، بیمخاصمات مسلحانه، تنشبیماري، بزهکاري،   خانمانی، فقر زمین (خاك)،  هاي 

سوادي، فساد مالی و  لودگی خاك، آلودگی آب، تشنگی، گرسنگی، قحطی فراگیر، بی آلودگی هوا، آ

آرمان    غیره، و  انسانی  توسعۀ  اجتماعی،  اجتماعی «توسعۀ  یأس  3»عدالت  سرابی  به  تبدیلرا   آور 

برد و  ترین تحلیل، اکوساید، منابع حیاتی الزم براي بقاي نوع بشر را از بین مینماید. در سادهمی

  4مانده آغاز شود. منابع حیاتی، نزاع بر سر منابع باقی  داست که با زوال یا کمبو بدیهی 

توسعه (کشورهاي  میان جوامع جنوب  ویرانگر، شکاف  جنایت  این  در  همچنین،  نیافتۀ مستقر 

یافتۀ مستقر در باالي خط استوا) را افزایش داده و رفاه  زیر خط استوا) و شمال (کشورهاي توسعه

 
1. Deepwater Horizon explosion 

صادي هاي اقتزیرا در «حقوق جنایی اقتصادي»، بزه  ؛راستا، بازاندیشی در تعریف «بزه اقتصادي» نیز یک ضرورت است  این  در.  2

«بودجه» تعریف شده - توان گفت که حقوق جنایی اقتصادي (برخالف جرماند و میمعموالً بر پایۀ سه مؤلفۀ «سرمایه»، «پول» و 

ربایی)»  زدایی)» و یا «جرائم علیه بودجه (بودجههاي اقتصادي)، معموالً به مطالعۀ حقوقی «جرائم علیه سرمایه (سرمایهشناسی جرم

منابع طبیعی آن متکی است و حتی  حالی است که اقتصاد هر جامعه  پردازد. این درمی اي، بیش و پیش از عاملِ سرمایه، به عاملِ 

بهره از  ناشی  سرمایه،  ازخود  است.  کاالها  و  اعتبار  و  پول  به  منابع  تبدیل  و  می  این  گیري  بزهمنظر،  از  نوینی  گونۀ  از  هاي  توان 

تحت مناب  اقتصادي،  علیه  «جرائم  «عنوان  ناقض  اکوساید،  نگرشی،  چنین  در  آورد.  میان  به  سخن  اقتصاديع»  بزهی  عدالت  و   «

  رود. شمار میاقتصادي نیز است و تهدیدي آشکار علیه توسعۀ پایدار به

3. Social Justice 

زمین منجر به مرگ    برداري ازم، مناقشات بر سر مالکیت و بهره2010دسامبر    31تا    1985ژانویۀ    1براي نمونه، در کلمبیا، از  .  4

  ).20 :1397(درویش و دیگران،  میلیون نفر گردید 7/5نفر و آوارگی  220000
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شم را  ثروت  (شمالیالو  جنوبنشین  را  آلودگی  و  فقر  و  ثروت)  و  رفاه  میسازي  نماید  نشین 

 1زیستی»عدالتی محیط نتیجه، اکوساید، گاه مصداق بارزي از «بی  سازي فقر و آلودگی). در(جنوبی

  است.  2زیستی» محیطو در مواردي حتی «نژادپرستی 

توسعۀ پایدار نداشته و دشمن بزرگ و مان  گفتزدایانه هیچ جایی در  منظر، رفتارهاي بوم  این  از 

ترین عوامل افزایش و یکی از مهم  این، اکوساید  بر  افزون  4روند.شمار می  به  3«امنیت انسانی»   اصلی

بیماري مرگگسترش  و  واگیردار  است هاي  گرو   ؛بار  در  جامعه  یک  سالمتی  و   يزیرا  پاکیزگی 

محیط جدسالمت  تهدید  با  اکوساید  است.  آن  گسترش  ي  زیست  موجب  عمومی،  بهداشت 

هاي اقتصادي هاي بیمار، توانایی الزم براي انجام فعالیت نیک واقفیم که انسان  5شود. ها میبیماري

از ندارند.  ازکارافتاده و بخش عمدهرو، بخش عمدهاینرا  از درآمدهاي  اي از نیروهاي جامعه،  اي 

  شود. هاي بیمار مینسل نعمومی نیز هزینۀ درما

تنگاتنگ داشته و    در پیوندي  نیز  با قحطی، گرسنگی و تشنگی  اکوساید،  سوي دیگر، جنایت 

به معیشتیِگاه حتی  ایجاد شرایط  براي  ابزاري  و مرگ  عنوان  بهدشوار  پیوند حق  کار می  بار  رود. 

زیست بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا غذاي بشر وابسته به  دسترسی به غذاي مناسب و کافی با محیط

ها از خیزي آنها فرسایش یابند و حاصل زیست آلوده شود و یا خاك ع زمین است و اگر محیطمناب

به یا  و  گردند  آلوده  غذایی  مواد  و  گیاهان  یا  و  رود  و سالمت  بین  حیات  دریایی،  اکوساید  دلیل 

  شود و ماهیان و دیگر غذاهاي دریایی به خطر افتد، حیات، سالمتی و امنیت تمامی بشر تهدید می

  دلیل قحطی، شمار زیادي از مردم و دیگر موجودات نیز نابود شوند.چه بسا که به

پیامدهاي  افزون اکوساید  موارد،  این  بر  بر  حق  نیز  »کودکان«ویرانگري  و  بنیادین  داشته  هاي 

آموزش، حق بر رفاه و بهزیستی،    کودکان (حق حیات، حق سالمتی، حق بر شادي و بازي، حق بر

هاي بسیار  دلیل سالدلیل سرشت ذاتی خود و هم بههم به  ،نماید. کودکاندت نقض میش...) را بهو

پذیرند. ر از دیگران در برابر اکوساید آسیب تزیست آلوده زندگی کنند، بیش زیادي که باید در محیط

نمایند. این  لحاظ کمی، آسیب و خسارت بیشتري را تحمل میلحاظ کیفی و چه بهنتیجه، چه به  در

 
1. Environmental Injustice 
2. Environmental Racism 
3. Human Security 

توان آن را  که می   زیست دلتاي نیجر داشته استبر محیط  ویرانگريبراي نمونه، در کشور نیجریه، استخراج نفت پیامدهاي بسیار  .  4

نموده مهاجرت  به  اقدام  مردم  از  گروهی  اقدام،  این  پی  در  دانست.  نفتی)  (اکوساید  اکوساید  از  آوارگان مصداقی  آنان،  به  که  اند 

  ). Donatus, 2016گویند ( ) میeconomic refugeesاقتصادي (

دلیل آلودگی شدید و بیشترین نرخ مرگِ ناشی از سرطان، به اي وجود دارد که بهمریکا، محلهآبراي نمونه، در ایالت لوییزیاناي    .5

 ,Katzها است (سواد و اقلیت) معروف شده است. این منطقه عمدتاً محل سکونت افراد فقیر، کمCancer alley«منطقۀ سرطان» (

2012: 5-6 .(  



 
  

  153                                 زدایی): جنایتی علیه توسعۀ پایدار                                                              اِکوساید (بوم

 

قربان و  نداشته  فجایع  این  وقوع  در  نقشی  هیچ  آنان  که  است  حالی  سیاست تمام  یدر  و  عیار  ها 

 زدایانه هستند.هاي بومرویه

نیز است. تاریخ  شماري  المللی بیهاي داخلی و بینساز خشونت ناگفته نماند که اکوساید، زمینه

می شهادت  جنگبشر  عوامل  از  یکی  همیشه  منابع،  کمبود  که  حقوق  دهد  به  تجاوز  و  افروزي 

دلیل،    همین  دیگران بوده است. متأسفانه پیامد اصلی اکوساید، تقلیل و تضییع منابع حیاتی است. به

می بزرگ  اکوساید  مادر جنگیک  تنشتواند  زمینۀ  و  باشد  بزرگ  قومی  هاي  درگیريهاي  هاي  و 

  1المللی را فراهم سازد.مسلحانۀ داخلی و بین

  جهانی زیست اکوساید و تهدید محیط. 3-3

زیستی آن است؛ چراکه اکوساید ترین پیامد منفی اکوساید بر توسعۀ پایدار، پیامدهاي محیطملموس

اکوساید، امنیت    رو،ها است. ازاینبومزیست و نابودگر زیست در مرتبۀ نخست، جنایتی علیه محیط

می  زیستی/محیط جدي  تهدید  را  جهان  از اکولوژیکی  آسیب   این   نماید.  زیستی  محیطهاي  منظر، 

آلودگی   خاکی،  آلودگی  آبی،  آلودگی  جهانی،  گرمایش  اقلیمی،  تغییر  همچون  خطرناکی  و  بزرگ 

مدیری جانوري،  و  گیاهی  زیستی  تنوع  کاهش  به  ت هوایی،  پسماندها،  پسنامناسب  ماندهاي ویژه 

و   بویایی  آلودگی  خطرناك،  و  پیامدهاي    غیرهسمی  از  و  محیطجملگی  اکوساید    تعبیر بهزیستی 

از کر«حاصل بهرهدیگر،   با    اساس  بر.  )422  :1383دانا،  (رئیس زمین» هستند    ةبرداري ستمگرانه  این، 

گ  شدید،  آسیب  را  آن  که  اکوساید  مرسومِ  تعریف  به  متوجه  به  بلندمدت  و  زیست  حیطسترده 

میمی محیطداند،  از  میزان  چه  اکوساید،  وقوع  صورت  در  که  نمود  برآورد  و  زیس توان  ت 

جنگلبومزیست  (نابودي  شد  نابود خواهد  بهها  ویتنام  ذهن    لدلیهاي  در  را  نارنجی  عامل  انتشار 

  م نمایید).سمج

که به این نکته دقت شود که اماهمیت این مسئله از آن جهت بیشتر می روزه گرایش و  شود 

بهجهت بزهکاري،  سازمانگیري  بزهکاري  به ویژه  محیطیافته،  بزهکاري    2زیستیسمت 

 
م،  1990زدایی رواندا در دهۀ  هستند که نسل، بر این باور  )Tony Ward(و تونی وارد  )  Penny Green(. براي نمونه، پِنی گِرین  1

و   (گرین  است  داشته  افزایش جمعیت  و  منابع  تخریب  و  کمبود  در  ریشه  دیگر عوامل،  کنار  ). همین  242- 240  :1398،  وارددر 

تواند  ی). وقتی کمبود منابع م405- 385  :1397نیز پذیرفته شده است (دایموند،    )Jared Diamond(دیدگاه از سوي جَرِد دایموند  

  داشته باشد، پیامدهاي وقوع اکوساید، باورنکردنی خواهد بود. ر.ك:  ویرانگريچنین پیامد 

Mason, Simon A. et al. (2008), Linking Environment and Conflict Prevention: The Role of The United 
Nations, Full Report, Center for Security Studies (CSS) & Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich; 
Short, Damien (2016), Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide, Zed Books, 
London, First publication, pp. 38-67; and Crook, Martin et al. (2014), “Marx, Lemkin and the genocide – 
ecocide nexus”, The International Journal of Human Rights, June, Vol. 18, No. 3, pp: 298-319. 
2. Environmental Crimes/Offences 
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میپژوهش  1است.  نشان  جرمها  که  سال محیطهاي  دهد  در  گذشتهزیستی  افزایش به  ،هاي  شدت 

شده تبدیل  حیاتی  مسئلۀ  یک  به  و  می  2اند.یافته  زده  اَشکال  تخمین  تمام  مادي  ارزش  که  شود 

محیطجن بین  سازمان  زیستیِایات  ساالنه  از   70-213یافته،  یکی  به  را  آن  که  باشد  دالر  میلیارد 

اَشکال فعال گفته می ت ی سودآورترین  تا جایی که  است؛  نموده  تبدیل  - هاي  شود جرمهاي جنایی 

تبدیلمحیط حال  در  بزرگزیستی،  به  است شدن  جهان  تاریخی  جنایت  هیچ    ايگونهبه  .ترین  که 

 :1397(درویش و دیگران،  ایت دیگري در سراسر سیارة زمین به این میزان تهدیدکننده نبوده است  جن

53-54(.  

یک زیرا    ؛کندرسد، چهرة دیگري پیدا میزیستی آنگاه که به مرز اکوساید میمحیطبزهکاري  

هاي  است و همین پیامد  4ولی سوي دیگر آن، جنایت علیه بشریت  3، آن جنایت علیه طبیعت   سوي

سازد. نمونۀ بارز این امر،  دوگانۀ اکوساید بر «بشریت» و «طبیعت» است که خطر آن را مضاعف می

-هاي بارانی رخ می زدایی است که بیشتر در مناطق استوایی و جنگل«اکوساید جنگلی» یا جنگل

موجود در    بهاي گراناستوایی، خاك نسبتاً ارزان، مواد معدنی و فلزات    بهايگرانهاي  چوب  5دهد. 

کند تا از این منابع طبیعی،  هاي چندملیتی را تحریک میها، بازرگانان و شرکت دولت   غیرهخاك و  

هاي اقتصادي، اجتماعی  که پیامدها و آسیب   )80  :همان(برداري غیرقانونی یا غیراستاندارد نمایند  بهره

نماید (مانند  ها را تهدید مینزیرا هم حیات و سالمتی انسا  ؛دنبال دارد  زیستی بسیاري بهمحیطو  

قدیمی ا ناپدیدشدن  جوامع  وترین  مایا  آناسازي،  ایستر،  در  تخریب  نسانی  به  منجر  هم  و   (...

گونهمحیط انقراض  و  طبیعی  منابع  تدریجی  نابودي  می هاي  زیست،  گیاهی  و  همان: ( شود  حیوانی 

یر اقلیمی نیز دارد؛ بحرانی که  گرمایش جهانی و تغی نبحرا دی در تشدیممه شزدایی، نق. جنگل)83

«جدي را  آن  سالین،  زیست مونا  است  ترین خطر  دانسته  ما»  زمان  جیم   .)29  پیشین:(سالین،  محیطی 

ترین تهدید براي بقاي نسل انسان در طول  نیز بر این باور است که تغییر اقلیمی، «بزرگ  6نیل مک

تواند منجر به نابودي برخی از کشورهاي جهان  . این تهدید بزرگ می)36  :1391نیل،  (مَکتاریخ است»  

هاي قطبی و افزایش سطح آب دریاها، مناطقی همچون  شدن یخذوب دنبالبهنیز گردد. براي نمونه، 

 
  . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: 1

Lawson, Katherine et al (2014), “Global Impacts of the Illegal Wildlife Trade: The Costs of Crime, Insecurity 
and Institutional Erosion”, Chatham House, February, pp: 3-18. 

2  .) عرفان  باباخانی،  زیست«)،  1398ر.ك:  سازمانجرائم  سیزدهم،  »یافتهمحیطی  سال  کارآگاه،  علمی  فصلنامۀ  زمستان،  49  ش،   ،

  . 50- 28صص 

3. Crime against Nature 
4. Crime against Humanity 

درصد از    70ها و  درصد از فیل  84ها،  درصد از جنگل  65وپنج سال گذشته  و در اندونزي، طی بیستبراي نمونه، در استان ری.  5

  ).70 پیشین:اند (درویش و دیگران، بذرها از بین رفته

6. Jim MacNeill 
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اند که این امر باعث آوارگی  معرض خطرات جدي قرار گرفته  جزایر پاسیفیک و جزایر مارشال، در

می مردمی  به  فصلی  بارانی  فصول  در  که  امنشود  میجزایر  پناه  نمونۀ  )42  :1391(سلیم،  برند  تر   .

تر قرار دارد. در صورت  دیگر، کشور پرجمعیت و فقیر بنگالدش است که از سطح دریا نیز پایین

جا نمود و خسارات مالی دریا، معلوم نیست که چه تعداد از مردم را باید جابه  بباالآمدن سطح آ

 . جبران کرد باید ها و طبیعت را چگونهواردشده به آن

پیامدهاي   از  ناچیزي  بخش  تنها  شد،  گفته  آنچه  اجتماعی  محیطتمامی  و  اقتصادي  زیستی، 

است؛   پایدار  توسعۀ  علیه  جدي  تهدیدي  اکوساید  که  بود  نکته  این  تبیین  هدف،  است.  اکوساید 

جامعه نزدیک،  آیندة  در  و  ساخته  تهی  را  پایدار  توسعۀ  درون،  از  که  ویرانگري  هم    ار  پدیدة  از 

دردانپاش فرومی سیاست  .  بهنتیجه،  باید  توسعه  فعالیت گونهگذاري  انجام  ضمن  که  باشد  هاي  اي 

زیست وارد شود تا حیات اقتصادي جوامع، پایدار بماند. اقتصادي، کمترین آسیب ممکن به محیط

محیطازاین از  محفاظت  رهگذر  از  توسعه  پایداري  که  است  این  بر  قرار  اگر  تضمین  زیست  رو، 

ویرانگر  ی  الملل بینشود، ضروري است که سیاست جنایی جهانی و مشترکی در برابر این جنایت  

  اتخاذ گردد.

  سوي یک سیاست جنایی جهانی و مشترك در برابر اکوسایدبه. 4

دلیل اینکه در یک سیاره به سر درستی اشاره نموده است: «ما بهبه   1که وُلفگانگ زاکس  طور  همان

هستیم»  بریم،  می محکوم  واحدي  سرنوشت  واحد» )104  :1377،  (الف)   (زاکسبه  «سیارة  این   .  

می  سبب  واحد»،  «سرنوشت  دولت و  تا  بهشود  همها  رفته سمت  پیش  سبز  همکاري  و    گرایی 

تهدیدهاي   علیه  را  مشترکی  جنایی  سیاست  به  محیطو  تا  که  نمایند  اتخاذ    در   امروز زیستی 

  ولی با وجود تصویبِ   ،اي در همین راستا گام برداشته شده است قهالمللی یا منطچندین سند بین

بزهکاري   زمینۀ  در  متعدد  اجمالی  2زیستی محیطاسناد  اشارة  حتی  جنایت    و  به  رم  اساسنامۀ 

 
1. Wolfgang Sachs 

انگاري  یک داللت بر جرماند، ولی هیچشده  انگاري زیستی جرماي از رفتارهاي ضدمحیطاي زیر، پارهالمللی یا منطقهدر اسناد بین.  2

  :اکوساید ندارند

  ؛1972دسامبر  29معاهدة پیشگیري از آلودگی دریایی ناشی از ریختن پسماندها و دیگر مواد، مصوب  7) مادة 2بند ( - 

 (معاهدة مارپُل)؛  1973ها، مصوب معاهدة راجع به پیشگیري از آلودگی دریایی ناشی از کشتی 4مادة  - 

نابودي، المللیِ گونهمعاهدة تجارت بین  8ند (الف) بند (یک) مادة  زیرب -  در معرض خطر  هاي حیوانی و گیاهی وحشیِ 

 (معاهدة سایتس)؛ 1973مصوب 

 - ) مادة  5بند  آن  9)  دفع  و  پسماندهاي خطرناك  فرامرزيِ  انتقاالت  کنترل  زمینۀ  در  بازل  مصوب  معاهدة  مارس   22ها، 

 (معاهدة بازل)؛ 1989
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شدت  انگاري اکوساید بهرو، نیاز به جرمها را کافی دانست. ازاینتوان این سیاست نمی  1،اکوساید

شناختی موجود و همچنین، برخی  هاي حقوقی و جرمبا الهام از دکترین  شود. بنابراین،احساس می 

توان  ، می)42-41  :1396(بابایی،  اند  انگاري نموده که اکوساید را جرم  ییهاي داخلی کشورهااز قانون

بین جنایت  جرمیک  نیز  را  نوین  راستاي  المللی  در  استوار  گامی  آن،  رهگذر  از  و  نموده  انگاري 

نیاز به سیاست جنایی جهانی و مشترك را    زیست جهانی برداشت. از محیطحمایت کیفري   دلیل 

جست  اکوساید  خود  جهانیِ  سرشت  در  علیه    ؛باید  جهانی  و  مشترك  تهدیدي  اکوساید،  چراکه 

نوع بشر است. چنین سیاست جنایی مشترکی،    ها و منافع مشترك و جهانی و خانۀ مشترِكارزش

داري، شکنجه،  زدایی، بردهتوان به نسلها میشده است که از جملۀ آن  هاي دیگر نیز اتخاذدر حوزه

بین تروریسم  جنگی،  جنایات  (آپارتاید)،  نژادي  روانتبعیض  و  مخدر  مواد  قاچاق  گردان،  المللی، 

انسان و   بدون  غیرهقاچاق  کرد.  در حوزه  اشاره  فلسفۀ ظهور سیاست جنایی مشترك  هاي  تردید، 

شمول و تأمین صلح و امنیت  هاي جهانارزشجمعی و ضرورت حمایت از    یادشده، تهدید منافع

 26جهت نیست که در مادة  نیز وجود دارد. بی  در اکوسایداي  المللی بوده است. چنین فلسفهبین

قانون«پیش (نویس  بشري  امنیت  و  علیه صلح  کمیسیون حقوق    )»1991نامۀ جنایات  از سوي  که 

 بر   2انگاري شده بود. زیست» نیز جرم«جنایات علیه محیط  ،تدوین شد  سازمان ملل متحد  المللِبین

انگاري و اتخاذ یک سیاست جنایی نوین در این حوزه، دفاع قاطع  این، باید از ضرورت جرم اساس

  نمود.

با  راستا،    این  در باید  از جرمحقوق جنایی  کیفري  به حمایت  اکوساید،  کیفرگذاري  و  انگاري 

س و  پایدار  تحتوسعۀ  که  نوپیدا،  جنایی  قاعدة  این  برخیزد.  زمین  جنایت  ت  یارة  «قاعدة  عنوان 

 
  1991فریقا، مصوب  آآور در  معاهدة باماکو در زمینۀ کنترل انتقاالت فرامرزي و مدیریت پسماندهاي زیان  9مادة    )2بند ( - 

 (معاهدة باماکو)؛

از محیط  4و    3،  2مواد   -  با عنوان حمایت  از طریق حقوق جنایی، مصوب  معاهدة شوراي اروپا  (معاهدة    1998زیست 

 استراسبورگ) و 

پسماندها  28مواد   -  و  (قاچاق  (بهره  28ي خطرناك)  ماالبو  مکرر  پروتکل  طبیعی)  منابع  از  غیرقانونی  اتحادیۀ   - برداري 

  . 2014فریقا، مصوب آ

طور اتفاقی منجر به مرگ، جراحت غیرنظامیان، خسارت به این حمله به اینکه): «هدایت عامدانۀ حمله با علم به 4)(ب)(2(8. مادة 1

زیست طبیعی خواهد شد که آشکارا از مزیت کلی، مستقیم و معیّنِ  مدت و گسترده به محیطاموال غیرنظامی یا خسارات شدید، بلند

میبینیپیش تجاوز  نظامی  (شدة  عبدالهی، محسن  ر.ك:  است.  جنایت جنگی  یک  بر1388کند»،  «جنایت  محیط  )،  در  ضد  زیست 

بین و راهکارهاحقوق کیفري محیط الملل»،  حقوق  مالحظات  تهران1، چ  زیست:  اسالمی    : ،  روزنامۀ رسمی جمهوري  انتشارات 

 .ایران

چنین    زیست طبیعی گردد یا دستور به ایرادهاي گسترده، دیرپا و شدید به محیطهر کس عامداً موجب ورود خسارات و آسیب«.  2

  » .صدماتی بدهد، در صورت اثبات (به ...) محکوم خواهد شد
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اکوساید»   1اکوساید» منع  «قاعدة  از   2یا  کیفري  حمایت  جلوة  شدیدترین  است،  شده  ارائه 

زیست تا به امروز است. بر اساس این قاعدة جنایی، هر شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی،  محیط

رفتارِ «زیستی و اکولوژیکی  محیطپروایی نسبت به پیامدهاي  و یا با بیطور عامدانه، آگاهانه  که به

ترك  یا  فعل  از  (اعم  زیست  خود  از  بخشی  یا  تمام  به  آسیبی فعل)،  آن،  سازندة  عناصر  یا  و  بوم 

بومی و نظم اکولوژیکی حاکم  که چرخۀ زیست   ايگونهبه  ؛شدید یا گسترده و یا ماندگار وارد سازد

باید در  ر بر آن بر هم یخته و آسایش ساکنان آن مختل شود، مرتکب جنایت اکوساید گردیده و 

گو بوده و در صورت ناتوانی از توجیه عقالنی و قانونیِ رفتار خود، برابر رفتار مجرمانۀ خود پاسخ

در برخی از    امروزتا به  قاعدة جنایی،    این  »ول شناخته شده و کیفر قانونی آن را تحمل نماید.ئمس

بیننظام اسناد  از  برخی  در  و  شده،  شناسایی  داخلی  حقوقی  بههاي  نیز  به المللی  ناقص    صورت 

با است.  شده  شناخته  تمامی   وجود  رسمیت  سو  یک  از  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون  این، 

برابر  کشورهاي جهان و از سوي دیگر جامعۀ بین المللی، سیاست جنایی مشترك و هماهنگی در 

و    اتخاذ نمایند تا آموزة توسعۀ پایدار از این طریق مورد حمایت کیفري قرار گیرداین رفتار جنایی  

 3،هاي ویتنامزیست ارتکابی در سرزمینباري همچون جنایات علیه محیطجنایات ویرانگر و زیان

 تکرار نشوند. غیرهو  5دلتاي نیجر 4، عراق، کویت، اکوادور

ضداکوساید» جنایی  «سیاست  سی  6،محتواي  از است شامل  محافظت  زمینۀ  در  نوپیدایی  هاي 

از  محیط پیشگیري  (حقوق  پیشگیرانه  آن  از  بخشی  دارد:  اصلی  هستۀ  چهار  که  است  زیست 

ترمیمی   (حقوق  ترمیمی  سوم،  بخش  اکوساید)،  اداري  (حقوق  اداري  دیگر  بخشی  اکوساید)، 

است. اکوساید)  جنایی  (حقوق  کیفري  چهارم،  بخش  و  س اکوساید)  الگوي  جناییِ مطابق  یاست 

اکوسایدسیاست «اي،  چهارهسته از  پیشگیري  جامعه»هاي  پیشگیرانۀ  تدابیر  مجموعه  به  مدار ، 

اي، ترویج مسئولیت اجتماعی، فقرزدایی، توسعۀ زیستی، توسعۀ اخالق حرفه(آموزش اخالق محیط

 
1. Crime of Ecocide Rule 
2. Prohibition of Ecocide Rule 

  . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: 3

Zierler, David (2011), The invention of ecocide: agent orange, Vietnam, and the scientists who changed 
the way we think about the environment, The University of Georgia Press, First publication; Falk, Richard 
A. (2018), Revisiting the Vietnam War and International Law: Views and Interpretations of Richard 
Falk, Edited by Stefan Anderson, Cambridge University Press, First Publication. 

  براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: . 4

Crasson,  Audrey (2017), “The case of Chevron in Ecuador: The Need for an International Crime against the 
Environment”, Amsterdam Law Forum, Vol. 9: 3, pp: 29-48. 

  براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: . 5

 Donatus, Peter (2016), “Ecocide in the Niger delta,” Apr 21, available at: https://www.pambazuka.org/global-
south/ecocide-niger-delta, last visited: 17 January 2019. 
6. Anti-Ecocide Criminal Policy 
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مردمانرژي توسعۀ  مصرف،  الگوي  اصالح  پسماندها،  مدیریت  سبز،  جهاي  تقویت  امعۀ ساالري، 

موقعیت  و   (... و  سازمانمدنی  در  طبیعت  پاسدار  نیروي  تشکیل  سبز،  پلیس  (استخدام  هاي  مدار 

اي زدایی، خلع سالح جهانی، نظارت ماهوارهسالح، ارتشالمللی، ایجاد مناطق غیرنظامی و بیبین

وري و ...)  هاي گیاهی و جانگذاري گونهگذاري و شماره شده، نشانهبر زمین، ایجاد مناطق حفاظت 

المللی  اي و بیناشاره دارد که جهت پیشگیري از وقوع اکوساید در چهار سطح محلی، ملی، منطقه

اتخاذ شوند.   اکوسایدسیاست «باید  اداري  از سوي    به مجموعه   »هاي  باید  که  دارد  اشاره  تدابیري 

نظارتی   و  اداري  محیطنهادهاي  حفاظت  سازمان  و(مانند  صدزیست  راستاي  در  مجوزها، ...)  ور 

اخراج  آالینده،  واحدهاي  تعطیلی  متخلف،  نهادهاي  مجوز  ابطال  اداري،  بازرسی  و   نظارت 

و  شرکت  میزبان  کشور  از  متخلف  شوند.    غیرههاي  اکوسایدسیاست «اتخاذ  ترمیمی   به  »هاي 

که   دارد  اشاره  ترمیمی  و  احیایی  تدابیر  انسان  وقوع   دنبالبهمجموعه  یا  اکوسایدهاي  ساخت 

باید بهطبیعت  ترمیم بخشبومسازي زیست منظور پاكساخت  آلوده،    شده، درمانهاي تخریب هاي 

و  آسیب   جانوران انساندیده  خسارت  بجبران  زیانزههاي  و  شوند.دیده  اتخاذ  نهایت،    در  دیده 

کیفري اکوسایدسیاست « بر جرمبه  ،»هاي  ناظر  تدابیر  به مجموعه  انگاري،  عنوان آخرین راه چاره، 

فرگذاري، کیفرگزینی و کیفردهیِ جنایت اکوساید و همچنین، کشف، تحقیق، تعقیب و رسیدگی  کی

منطقه ملی،  در چهار سطح محلی،  این جنایت  بینبه  و  بهاي  پلیس المللی،  ایجاد  رهگذر  از  ویژه 

در یک   و  پیراقضایی سبز  کنشگران قضایی و  استخدام  و  دادگاه سبز  دادسراي سبز،  قضایی سبز، 

هاي چهارسطحی (محلی،  سیاست کیفري افتراقی سبز اشاره دارد. با اجراي دقیق این سیاست   کالم،

  و چهاربخشی (پیشگیري، مدیریت، ترمیم و سرکوب)، جامعۀ جهانی المللی)  اي و بینملی، منطقه

تواند گفتمان توسعۀ پایدار را در متن حقوق جنایی ادغام نموده و یک «سیاست جنایی توسعۀ  می

 1ریزي نماید. پایه ارمحور» راپاید

  گیرينتیجه 

(توسعه اقتصادي  رویکرد  از  بیان شد، چه  آنچه  به  توجه  بشري  با  حقوق  رویکرد  از  محور)، چه 

محور) و چه از محور)، چه از رویکرد ارزشی (اخالقمحور)، چه از رویکرد سیاسی (امنیت (کرامت 

شود که  د نگریسته شود، این نتیجه حاصل میمحور) به جنایت اکوسایشناختی (طبیعترویکرد بوم

اخالق   جهانی،  سیاست  انسانی،  امنیت  جهانی،  اقتصاد  که  است  مشترکی  جهانی  خطر  اکوساید 

 
  . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: 1

Blaustein, Jarrett et al. (2018), “Criminology and the UN Sustainable Development Goals: The Need for 
Support and Critique”, The British Journal of Criminology, Vol. 58, Issue 4, July, pp: 767–786, Available 
at: https://doi.org/10.1093/bjc/azx061. 
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امنیت   و  میمحیطجهانی  جدي  تهدید  را  بهزیستی  جنایت،  این  شدت نماید.  و  گستردگی  دلیل 

خود،   چشمگیرِ  تمامویرانگري  پایداجنایتی  توسعۀ  علیه  نهعیار  اکوساید،  است.  هستۀ  ر  تنها 

نیز تهدید میمحیط (اقتصادي و اجتماعی) را  پایدار  از  زیستی، بلکه دو هستۀ دیگرِ توسعۀ  نماید. 

هاي  هاي اقتصادي شدیدي به نسل، اکوساید، منابع طبیعی را اتالف نموده و ضربه»اقتصادي«جنبۀ  

می وارد  آینده  و  از  کنونی  اکوس این  سازد.  اقتصادي جوامع  رویکرد،  امنیت  علیه  تهدید جدي  اید 

می به منابع طبیعی دارند و  ئنیاز دا  ،است؛ چراکه تمامی اقتصادهاي جهان براي رشد و بقاي خود

، اکوساید، »اجتماعی«معناي نابودي اقتصادي هر کشور است. از جنبۀ    تباهی و نابودي این منابع، به

انسان و  اجتماعی  امنیت  منابع،  نابودي  اجتماعی  با  و  انسانی  توسعۀ  مانع  و  انداخته  خطر  به  را  ی 

بیمی پناهندگی،  بزهکاري،  آوارگی،  مهاجرت،  نابرابري،  بیکاري،  فقر،  درگیري گردد.    خانمانی، 

و   مسلحانه  مخاصمۀ  جنبۀ    غیره،قومی،  از  است.  جوامع  بر  اکوساید  غیرمستقیم  و  مستقیم  پیامد 

زیست   نیز  »زیستیمحیط« میبوماکوساید،  ویران  را  درها  که  تهدید   این  سازد  به  منجر  صورت، 

می محیطامنیت   جوامع  به  درگردد.  زیستیِ  آرمان  نتیجه،  تحقق  و  پایدار  توسعۀ  به  رسیدن  منظور 

جرم اکوساید  جنایت  کشورها،  از  برخی  همانند  که  است  ضروري  پاك،  و  سبز  انگاري  اقتصاد 

ها و  انگاري آن گام برداشته شود تا دولت سوي جرمنیز به المللی  اي و بینگردیده و در سطح منطقه

جنایتشرکت  محیطهاي  علیه  خود  جناییِ  رفتارهاي  برابر  در  پاسخکار،  مسزیست،  و  ول ئ گو 

  شناخته شوند. 

اي و  نکتۀ مهم آن است که سیاست جنایی ضداکوساید باید در چهار سطح محلی، ملی، منطقه

شگیري، مدیریت (اداره)، ترمیم و سرکوب تجلی یابد که حاصل آن، المللی و در چهار حوزة پیبین

سیاست  شانزدهظهور  در هاي  که  بود  خواهد  چهار حوزه)  در  (حاصل ضرب چهار سطح  بخشی 

ساخت  توانند سیارة زمین را از خطر اکوسایدهاي بعدي و انسانصورت اجراي دقیق و منظم می

رود که ر زمینۀ خطرات و تهدیدات اکوساید، انتظار مینجات دهند. با افزایش هشدارهاي جهانی د

انگاري اکوساید در اسناد  گذاري حقوقی در هر چهار سطح یادشده، اقدام به جرمنهادهاي سیاست 

منطقه ملی،  بینمحلی،  و  اداريِاي  ساختارهاي  ایجاد  ضمن  و  نموده  سیاست   المللی  هاي  الزم، 

ي، مدیریت، ترمیم و سرکوب اکوساید اتخاذ کرده و به  حمایتی ماهويِ الزم را نیز جهت پیشگیر

هاي  تردید، اتخاذ سیاست مانی اکوساید پایان بخشند. بیجبرانمانی و بیپاسخکیفرمانی، بیپدیدة بی

چهار و  میهستهچهارسطحی  یادشده  بهاي  را  اکوساید  وقوع  ریسک  با  تواند  و  داده  تقلیل  شدت 

پاسخمسئولیت  و  را  ها، شرکت ها، سازماندولت گونمودن  پذیر  زمین  و اشخاص حقیقی، سیارة  ها 

ایمنسبزتر پاك ،  کمک تر،  با  آري،  سازد.  پایدارتر  را  بشري  جوامع  توسعۀ  و  ساخته  زیباتر  و  تر 
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«اخالق ضداکوساید»  1«حقوق ضداکوساید» آن،  از  پیش  و  بیش  گاممی  2و  مثبتی  توان  بسیار  هاي 

ت نموده و بر اجراي  یاستانداردهاي مبتنی بر توسعۀ پایدار را تقو   سوي توسعۀ پایدار برداشت و به

  .ها نظارت دقیق نمودآن

  منابع
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