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Abstract
The concept of ecocide was developed in response to the ecological war of the
Vietnam through a legal simulation by Galston. In Galston's view, just as the
destruction of human groups is a crime against humanity and has been
criminalized as "genocide," the destruction of ecosystem(s) is a crime against
humanity and must be criminalized as "ecocide" in a treaty. However, the
international community has so far failed to implement Galston's idea and
criminalize ecocide as an international crime. Using a descriptive-analytical
approach and library resources, this research examines the process of
developing this concept as well as its essence in Galston's legal perspective and
to evaluate it. It aims to familiarize the legal community with the theory of
ecocide crime, to provide a ground for ecocide criminalization at the four levels
of local, national, regional, and international, as well as for the emergence of an
universal criminal policy to protect the Earth against severe, widespread, or
long-term ecological damages.
Keywords: Galston, Ecocide, Crimes against Environment, Ecological
warfare, Ecological Holocaust, Environment.
1. Introduction
Ecocide is a new concept in the fields of criminal law and international criminal
law. This concept refers to the cause of severe, widespread or long-term
ecological harm to the environment and ecosystems. The idea of criminalization
of ecocide as an international crime was raised in the 1970s for the first time.
However, this green legal idea did not become an international criminal norm.
This research seeks to study why and how this concept was born in the history
of international criminal law.
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2. Methodology
The current research was conducted in the field of the history of ecocide law.
To this end, it was necessary that researchers return to the past and begin their
historical studies in this field. The authors used a descriptive-analytical
approach and library resources to study the process of invention of the concept
of ecocide as well as its essence in Galston's legal thought, and to critique and
evaluate this green legal idea from a legal point of view.
3. Results and discussion
The concept of "ecocide" was coined in response to the ecological Vietnam
War and through a legal analogy by Arthur William Galston, who likened the
destruction of Vietnam’s environment by the US military to the Holocaust (the
systematic massacre of Jews and minorities by Nazi Germany) during World
War II. The difference between the two catastrophes is that in Nazi Germany,
only the human society and the human ecosystem were attacked and a "human
holocaust" took place, while in Vietnam, the natural society and plant and
animal ecosystems were also destroyed. In other words, in addition to a "human
holocaust," a parallel "ecological holocaust" occurred in Vietnam, which
deserved criminalization. To this end, Galston used the same legal formula of
Raphael Lemkin (who coined the term genocide), and introduced the new
concept of "ecocide" from the combination of the Greek word "oikos" meaning
‘home, nature, and ecosystem’, and the Latin word "caedere" meaning ‘to kill,
to cut down, and to destroy’ to criminalize these destructive events. According
to Galston's legal thought, just as the extermination of human groups is a crime
against humanity and criminalized as "genocide" under international law, the
destruction of natural ecosystem(s) is a crime against humanity and must be
criminalized under "ecocide" by the United Nations in the form of a new
international treaty. This is Galston's green legal legacy.
The legal idea of international criminalization of ecocide failed at the
time, but after fifty years, the result of Galston's critical and green legal thought
can be clearly observed in the legal definition of ecocide given by the
"Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide" on June 22,
2021, which provided a new and ecological definition of this crime for
criminalization as the Fifth International Crime and included in the Statute of
the International Criminal Court (1998); This definition marks the paradigm
shift in the sphere of international criminal law and the transition from a
Anthropocentric to an eco-centric perspective. According to this definition:
"Article 8 ter: Ecocide
1. For the purpose of this Statute, “ecocide” means unlawful or
wanton acts committed with knowledge that there is a substantial
likelihood of severe and either widespread or long-term damage to
the environment being caused by those acts.
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2. For the purpose of paragraph 1:
a. “Wanton” means with reckless disregard for damage which
would be clearly excessive in relation to the social and economic
benefits anticipated;
b. “Severe” means damage which involves very serious adverse
changes, disruption or harm to any element of the environment,
including grave impacts on human life or natural, cultural or
economic resources;
c. “Widespread” means damage which extends beyond a limited
geographic area, crosses state boundaries, or is suffered by an
entire ecosystem or species or a large number of human beings;
d. “Long-term” means damage which is irreversible or which
cannot be redressed through natural recovery within a reasonable
period of time;
e. “Environment” means the earth, its biosphere, cryosphere,
lithosphere, hydrosphere and atmosphere, as well as outer space."
4. Conclusion
From a legal point of view, it can be argued that although Galston's legal idea is
the first green step in the international criminalization of ecocide, the content
of this innovative notion is not very clear, rich, comprehensive, and effective,
and it cannot meet current legal needs of human societies and properly protect
the planet Earth. The reason for this can be attributed to the recent emergence of
this concept, Galston's lack of legal expertise, as well as the recent emergence
of the two disciplines of international criminal law and international
environmental law at that time. Nevertheless, the ecocide legal theory should
still be considered Galston's legal legacy. Although he could not, unlike
Raphael Lemkin, develop his legal idea and formulate a coherent legal theory of
ecocide for its international criminalization, by inventing the concept of ecocide
and proposing the idea of its international criminalization, he laid the first
foundation of this green legal theory. Today and at the beginning of the third
wave of criminalization of ecocide at the local, national, regional, and
international levels, it can also be argued that Galston's legal thought has made
its impact on the contemporary international criminal law. In fact, such a
transformation in green vision in the sphere of international criminal law is the
result of Galston green's legal thought and is, in fact, his "legal legacy." It was
Galston who paved the way for this "green philosophical-ethical transition"
in the international criminal law and ecocide criminalization alongside
"genocide" and the recognition of "crimes against the environment" alongside
"crimes against humanity." Now that the renaissance of the ecocide legal
theory has begun, the international community in general and ecocide experts
and researchers in particular can take positive steps by relying on each of
Galston's four legacies to guarantee the right to a good environment and
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development of a coherent and effective criminal policy against ecocide in four
local, national, regional, and international levels to protect the planet from
severe, widespread, or long-term ecological harms.
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چکیده
مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیهسازی حقوقی توسط آرتور ویلیام
گالستون ابداع شد .از نگاه گالستون ،همانطورکه نابودسازی گروههای انسانی ،جنایتی علیه بشرری بروده و
تح عنوان «ژنوساید» جرمانگاری شده ،نابودسازی زیس بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشری بروده و
باید تح عنوان «اکوساید» در قالب یک معاهده جرمانگاری شود .این در حالی اس که جامعة برینالمللری
تاکنون نتوانسته اس اکوساید را بهعنوان یک جنای بینالمللی مستقل جرمانگاری کند .در ایرن ژرهوهش،
که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده ،فراینرد ابرداع ایرن مفهروم و
چیستی آن در اندیشة حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی میشود .هدف آن اس که ضمن آشنایی جامعرة
حقوقی با نظریة حقوقی اکوساید ،زمینة جررمانگراری اکوسراید در چهرار سر ح محلّری ،ملری ،من قرهای و
بینالمللی و ظهور یک سیاس جنایی جهانشمول فرراه گرردد ترا از سریارة زمرین در برابرر آسریبهرای
اکولوژیکی شدید ،گسترده و یا بلندمدت حفاظ شود.
واژگان کلیدی :گالستون ،اکوساید ،جنایرات علیره محریطزیسر  ،جنرگ اکولروژیکی ،هولوکاسر اکولروژیکی،
محیطزیس .
 .1دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق کیفرری و جررمشناسری ،دانشرکده حقروق دانشرگاه شرهید
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مقدمه
افزایشِ کمّی و تشدیدِ کیفیِ بحرانهای اِکولوژیکی در دهههای گذشته و برهویرهه گسرتر ِ بحرران
تغییرِ اقلیمی سبب شده اس تا مفهومِ اِکوساید 1از نو در کانونِ توجّهِ محافلِ حقوقی قرار گرفته و
طرحهای حقوقیِ متعدّدی جه ِ جرمانگاریِ آن در چهار س حِ محلّی ،ملّی ،من قهای و بینالمللری
ارائه شود؛ تاجاییکه امروزه از جرمانگاریِ اِکوساید بهعنروانِ جنایتِ بینالمللیِ پننم و ضررورتِ
درجِ آن در اساسنامة دیوانِ کیفریِ بینالمللی ( 1991م ).سخن بهمیان میآیرد ( See: Higgins,

 .)2012; Higgins, 2015; Higgins, 2016; and Metha and Merz, 2015: 3-7در حقیق ،
دورة نوینی از حیاتِ حقوقیِ مفهومِ اِکوساید آغاز شده کره مریتروان آن را دورة رِنِسران ِ (نروزاییِ)
نظریّة حقوقیِ اِکوساید 2نامید؛ دورهای که با توجّه به تحوّالتِ حقوقیِ رخ داده در هر چهار سر حِ
محلّی ،ملّی ،من قهای و بینالمللی ،میتوان گف که یکی از جلوههای سیاسر گرذاریِ حقروقی در
آینده ،جرمانگاریِ اِکوساید در هر چهار س حِ یادشده خواهد بود .برا توجّره بره ایرن امرر ،اهمّیّر و
ضرورتِ اِکوسایدشناسی و اِکوسایدژهوهشی بیش از ژیش میگردد.
در این میان ،هنگامیکه سخن از «رِنِسانسِ (نوزاییِ) نظریّة حقنوقیِ اِکوسناید» بره میران
میآید ،این نکته به ذهن متبادر میشود که نظریّة حقوقیِ اِکوساید ،نظریّة نویافتهای نیسر  ،بلکره
ژیش از این به ساح ِ اندیشة بشری راه یافته ،ولی بهدلیلهایی دچار فَترَت و انزوای حقوقی گشرته
(نک :زمانی181-111 :1811 ،؛ عبدالهی181-118 :1811 ،؛ رمضانی قوامآبادی188-121 :1891 ،؛ نهندی
منش ،حسینی آزاد و زحمتکش271-248 :1899 ،؛ نصر اصفهانی ،رئیسری و آر ژرور814-278 :1899 ،؛

بابایی1892 ،؛ و کالیوِن )111-171 :1818 ،و از دهة گذشته ،بهدنبالِ تشدیدِ بحررانهرای اِکولروژیکیِ
جهانی ،بهویهه گرمایشِ جهانی و تغییرِ اقلیمی و آغازِ انقراضِ گونهایِ شش ِ و کاهشِ تنوّعِ زیستی و
 ...از نو احیاء شده اس  .آگاهی از این واقعیّ ِ تاریخی ،شماری از ژرسشهای تراری نگرر را فرراروی
دانشِ نوژدیدِ اِکوسایدشناسی قرار میدهد؛ ژرسشهایی از ایرن قبیرل کره مفهرومِ اِکوسراید از چره
تاریخی در ادبیّاتِ بشر ظهور کرد؟ در آن تاری  ،چه رویدادهایی زمینهسازِ ظهورِ این مفهومِ حقوقیِ
نو شد؟ کدام نیروهای اجتماعی بر ابداعِ این مفهوم ترثییرِ مسرتقی گذاشرتند؟ چره شخصری بررای
نخستین بار این مفهومِ حقوقی را ابداع کرد؟ واضعِ این مفهوم ،چرا آن را بر دیگر مفهومهای مشرابه
ترجیح داد؟ او چه تعریفی از این مفهومِ حقوقیِ نو ارائه کرد؟ آیا ایرن تعریرپ ژاسر گروی نیازهرای
حقوقی ِکنونی اس و یا اینکه به تعریپها و الگوهای حقوقیِ دیگری نیاز اس ؟ و  . ...ژاس به ایرن
ژرسشها و دیگر ژرسشهای مشابه ،در گروِ بازگش بره گذشرته و آغرازِ م العرات و ژرهوهشهرای
1. Ecocide
2. Legal theory of ecocide
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تاریخی و گذشتهنگر در حوزة اِکوسایدشناسی اس  .این دسرته از ژهوهشهرای گذشرتهنگرر سربب
میشود تا رهیاف ِ نوینی در سپهرِ اِِکوسایدشناسی ظهور کند که میتوان آن را «اِکوسایدشناسنیِ

گذشتهنگر» و یا «تاریخِ حقوقِ اِکوساید» دانس  .هدفِ اصلیِ ایرن رهیافر ِ نوژدیرد آن اسر کره
شرحِ دقیق و جامعی از فرایندِ تولّد ،تحوّل ،توسعه و تکاملِ نظریّة حقوقیِ اِکوساید ارائه نماید ترا در
ژرتوِ شناخ ِ بهترِ گذشته ،نقشة راهِ آینده (یا اِکوسایدشناسیِ آیندهنگر) بهدرستی طرّاحی گردد.
بر اساسِ آنچه گفته شد ،در این نوشتار تال میشود ترا برر ژایرة رهیافر ِ «اِکوسایدشناسریِ
گذشتهنگر» یا «اِکوسایدشناسیِ تاریخی» ،زمینهها و فرایندِ تولّدِ مفهومِ اِکوساید و نخستین خوانشِ
حقوقیِ صورت گرفته از این مفهوم در تاری ِ اندیشة حقوقیِ بشر برازخوانی شرود .نگارنردگان ترال
میکنند تا به این ژرسشها ژاس دهند که مفهومِ اِکوساید را چه شخصی ،چگونره ،چره زمرانی ،در
چه مکانی ،چرا و در توصیپِ چه رویدادهایی وضع نمود؟ در آن برهة زمانی ،چه عواملی زمینرهسرازِ
ابداعِ این مفهوم حقوقی گش ؟ واضعِ این مفهوم چه تعریفی از آن ارائه کررد و چره خوانشری از آن
ارائه کرد؟ و آیا امروزه نیز میتوان از این تعریپ و خوانشِ حقوقیِ نخستین دفاع کرد؟ و یا ایرنکره
نیاز به ایدهها و نظریّههای حقوقیِ نوینی در این زمینه اس ؟ در راستای ژاس بره ایرن ژرسرشهرا
تال میشود تا با استفاده از دادههای کتابخانهای و اینترنتی و رویکردِ توصیفی – تحلیلی ،ژر از
بررسیِ زمینههای سیاسی و اجتماعیِ تولّد و فرایندِ ابداعِ مفهومِ اِکوساید ( ،)1بره تبیرین ،تحلیرل و
ارزیابیِ اندیشة حقوقیِ واضعِ این مفهوم در ژرتوِ آموزههای اِکوسایدشناسی ژرداخته شود (.)2
 .1زمینههای سیاسی و اجتماعی و فرایندِ ابداعِ مفهومِ اِکوساید
از منظرِ جامعهشناسیِ حقوق ،مفراهی ِ حقروقی نره در خر ،،بلکره در بسرترِ جریرانهرای سیاسری،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...متولّد میشوند .مفهومِ اِکوساید نیز از این قاعده مسرتننی نیسر .
بر ژایة یافتههای اِکوسایدشناسیِ گذشتهنگر ،مفهومِ اِکوساید ژ از جنگِجهانیِ دوم و بهطورِ خاص
در واکنش به وضعیّ ِ جنگِ محیطِزیستیِ ویتنام ،از سوی یک زیس شناسِ اِمریکایی بهنرامِ آرترور
ویلیام گالستون 1ابداع میشود که در این بخش ،ژ از اشاره به زمینههای سیاسی و اجتماعیِ تولّدِ
مفهومِ اِکوساید ( ،)1-1به بررسیِ فرایندِ ابداعِ این مفهوم از سوی گالستون ( )2-1ژرداخته میشود.
1. Arthur William Galston
گالستون در اِژریلِ  1921م .در ایال ِ نیویورک بهدنیا آمد .رکودِ اقتصادیِ بزرگ و فقرِ اقتصادیِ خانواده سبب شد تا با
وجودِ عالقه به ژزشکی ،راهیِ دانشکدة کشاورزیِ کُرنِل (  )Cornell's Agricultural Collegeگشته و با وجودِ گرایش
ل  1941م .از دانشگاهِ ایلینوی ( University of
به دامژزشکی ،در رشتة گیاهشناسی ادامة تحصیل داده و در سا ِ
ی
 )Illinoisدانشآموخته شود .بهدلیلِ همین اتّفاقاتِ ناگهانی اس که گالستون خود را یک «زیس شناسِ گیاه ِ
اتّفاقی» توصیپ میکند .وی ژ از ژایانِ تحصیل ،مدّتی بهعنوان ژهوهشگرِ ارشد در چندین مؤسّسة علمی مشغول به
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 .1 .1زمینههای سیاسی  -اجتماعیِ تولّدِ مفهنومِ اِکوسناید :از «جننگِ اِکولنوژیکی» تنا
«جنبشِ اِکولوژیکی»
تولّدِ مفهومِ اِکوساید را میتوان محصولِ فضای انتقادیِ جامعة اِمریکا در دهههای  1921و  1971م.
دانس  .در این دوران ،تقارنِ دو جریانِ سیاسی و اجتماعیِ مه  ،یعنی وقوعِ «جنگِ اِکولوژیکی» در
ویتنام و شروعِ «جنبشِ اِکولوژیکی» در اِمریکا تثییرِ بسیار زیادی در ظهورِ این مفهوم داش کره در
ادامه بهشرحِ این دو جریان ژرداخته میشود.
 .1 .1 .1جنگِ اِکولوژیکیِ ویتنام :استفاده از طبیعت بهمثابة یک سالحِ جنگی
ویتنام از جمله کشورهای قربانیِ استعمارِ غرب اس  .ملّ ِ ویتنام برای رهایی از چنگِ این اسرتعمار
و دس یابی به استقاللِ سیاسی از مسیرِ بسیار خونین (ژِنوساید) و ویرانگری (اِکوساید) گذر کرده-
اند که در تاری ِ سدة بیست اگر ه بیمانند نباشد ،کر ماننرد اسر (نرک :مروری1892 ،؛ راسرل،
1811؛ و  .)Lundberg, 2004در جریانِ این جنگِ بزرگ و فرسایشی ،مردمِ ویتنام بهترتیب با سه
کشورِ ژاژن ،فرانسه و ایاالتِ متّحدِ اِمریکا به جنگ ژرداختره و هرر سره کشرور را از سررزمینِ خرود
بیرون راندند (نک :جیاپ .)1872 ،بااینحال ،این ژیروزیهرای شریرین بره قیمر ِ از دسر رفرتنِ
جانهای بسیار و تحمّلِ ویرانیهای زیاد بهدس آمد (نک :رِی1821 ،؛ و جاسبی .)1879 ،نراگوارتر
فعّالیّ میشود تا اینکه به مقا ِم استادی دانشگا ِه یِیل ( )Yale Universityنایل میگردد .او در مقا ِم استادی دانشگاه
ش گسترده در زمینة فرایندهای رشدِ گیاهان ،هورمونهای گیاهی ،گلدهیِ گیاهان ،خمیدگی و
به تدری و ژهوه ِ
ی گیاهان ،بازتولیدِ گیاهان و  ...ژرداخته و نظریّههای زیستیِ نوینی ارائه میدهد .در این مدّت ،کتابهای بسیار
نورگرای ِ
ارز مندی نیز تثلیپ میکند که از جملة آنها می توان به اصولِ فیزیولوژیِ گیاهی ،زندگیِ گیا ِه سبز ،سازوکارهای
کنترلِ رش ِد گیاهان ،حکم ِ سبز ،جنبههای نوین در اخالقهای زیستی :عل  ،اخالق و ساخ بندیِ سیاس ِ عمومی و
افقگُشاییها در اخالقهای زیستی اشاره کرد .افزون بر کتابهای یادشده ،وی  821مقاله در زمینة تخصّصیِ خود و 11
مقالة دیگر در زمینة امورِ عمومی به یادگار گذاشته اس  .گالستون از جنبة اداری نیز سم های علمیِ متعدّدی بر عهده
داش که از جملة آنها میتوان به ریاس ِ دژارتمانهای گیاهشناسی و زیس شناسی ،مدیرِ شاخة علومِ زیستی ،رئی ِ
کمیتة دورة م العة دانشگاهی ،رئی ِ کمیتة تدری و یادگیری ،رئی ِ جامعة گیاهشناسیِ اِمریکا ،رئی ِ جامعة
فیزیولوژیس های گیاهی و  ....اشاره کرد .وی اگرچه در سالِ  1991م .بازنشسته شد ،ولی ه چنان به فعّالیّ ِ علمی ادامه -
ی قلبی از دنیا رف ( Pearce, 2008, last
ن  2111م .در ایال ِ کانِکتیکُ بهدلیلِ نارسای ِ
داد و سرانجام در  11ژوئ ِ
 .)visited: 30 March 2021; Chou, 2017, last visited: 30 March 2021; Galston, 2002: 786 -87گفتنی
اس که دو جلد از کتابهای گالستون به ژارسی ترجمه شده اس  :گالستون ،آرتور ویلیام و همکاران ( ،)1814زندگیِ
گیاهِ سبز ،ترجمة مسعود مجتهدی و حسین لسانی ،چاپِ ژنج  ،تهران ،انتشاراتِ مؤسّسة چاپ و انتشاراتِ دانشگا ِه
پ یک ،
تهران؛ و گالستون ،آرتور ویلیام ( ،)1811فرآیندهای حیاتیِ گیاهان ،ترجمة فرهاد فرحو و گیتا زنجانی ،چا ِ
تبریز ،انتشاراتِ دانشگاهِ آزادِ اسالمی  -واحدِ تبریز.
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از همه اینکه در جریانِ این نبردِ بزرگ ،رویدادهایی ژیش آمد که بسترِ ظهرورِ نظریّة حقوقیِ مننِِ

اِکوساید را فراه کرد .توضیح اینکه ،در برههای از ایرن جنرگِ فرسایشری (از حردودِ  1921م .ترا
 1971م ،).نیروهای مسلّحِ اِمریکایی تصمی گرفتند تا از طبیع بهعنوانِ سنالحِ جنگنی اسرتفاده
کنند .نق ة اوجِ این سیاس ِ جنگری ،اجررای برنامرة جنرگِ شریمیایی برا عنروانِ «عملیّراتِ کرارگرِ
مزرعه» 1بود که در ایرِ آن ،طبیع  ،زمینها و محصروالتِ کشراورزانِ ایرن کشرور را برا اسرتفاده از
علپکُشهرا و مروادش شریمیایی تخریرب کردنرد ( .)See: Young, 2008; and Cecil, 1986ایرن
سیاس ِ جنگی دو هدفِ اصلی داش :
( )1برگزُدایی بهدلیلهای نظامی  -امنیّتی :سرزمینِ ویتنام ژوشیده از جنگرل برود و نیروهرای
مبارزِ ویتنامی از این ژوششِ طبیعی جه ِ نبرد و جنگِ نامنظّ بهره گرفته و برهآسرانی خرود را در
میانِ بوتهها ژنهان نموده و ضربههای سختی به سربازانِ اِمریکایی وارد میکردند؛ درحالیکه ارترشِ
اِمریکا توان و مهارتِ کافی برای جنگ در چنین شرای ی نداش  .بنابراین ،عملیّاتِ بزرگ و گستردة
برگزُداییِ شیمیاییِ جنگلها با این هدف انجام شرد کره مبرارزانِ نرامنظّ ِ وِیر کُنرگ 2از ژوشرشِ
طبیعی جه ِ استتار در جنگل محروم شوند؛ و
( )2محصولزُدایی بهدلیلهای اقتصادی  -غذایی :اقتصادِ ویتنام ،مبتنی بر اقتصرادِ کشراورزی و
معیشتی بود که افزون بر تثمینِ معا ِ مردم ،غذای مبارزانِ ویتنامی را نیز تثمین میکرد .بنرابراین،
تخریبِ محصوالت و زمینهای کشاورزی با این هدف انجام شد که تدارکاتِ غذایی و منابعِ حمایر ِ
سربازان و مبارزان ق ع شود .ضمن اینکه ،این قبیل عملیّاتِ ایذایی میتوانس در تخریربِ روحیّرة
مردمِ ویتنام و ق عِ حمای ِ آنها از مبارزانِ ویتنامی نیز ایرگذار باشد.
در راستای اجرای این سیاس ِ جنگی ،ارتشِ اِمریکا در طولِ یازده سال جنگِ شیمیایی ،نزدیک
به  11میلیون لیتر عاملِ نارنجی را بر فرازِ این سرزمین و دو کشورِ همسایة الئوس و کامبوج ژخرش
کرد .این مادّة شیمیایی حاوی س ش دیاُکسین بود که مادّة آلیِ بسیار خ رناکی برای زیسر برومهرا
اس و مدّتِ طوالنی و نامشخّصی در محیطِزیس  ،زیس بومها و بدنِ موجوداتِ زنده باقی میمانرد
( .)See: Hites, 2010: 16–20از جمله ژیامدهای خ رناکِ این س ّ میتوان به بیمراریِ سررطان،
ناراحتیهای کبدی ،عوارضِ ژوستی و  ...اشاره کرد (حرایریژور :1891 ،صر .)49-41 ..افرزون برر
جنگِ شیمیایی ،ارتشِ اِمریکا از ابزارها و ماشینهای تخریبکننده (بولدوزِر) ،بمبارانِ هوایی ،بمرب-
های ناژال و  ...نیز جه ِ تخریبِ محیطزیس  ،منابعِ طبیعی و زمینهای کشراورزی اسرتفاده کررد؛
بهگونهای که در ژایانِ این جنگ ،بخشِ بزرگی از سرزمینِ ویتنام به زمرینِ سروخته برا گرودالهرا و
1. Ranch Hand Operation
2. Viet Cong or The Vietnamese Communist Army
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چالههای عمیق تبدیل شرده برود ( Zierler, 2011; Broswimmer, 2002: and Falk, 1973:

.)80-96
در نتیجة اجرای این سیاس ِ «زمینِ سوخته» و تخریبِ اِکولوژیکی ،آسیبهای بسریار شردیدی
به جامعة ویتنام ،الئوس و کامبوج و بهویهه دهقانان ،کشاورزان ،دامژرروران و مراهیگیرران و  ...وارد
گردید و اقتصادِ سنتی ،معیشتی و مبتنی بر کشاورزیِ ویتنام مختل شد؛ تاجاییکه آنان مجبرور بره
ترکِ مناطق ،ژناهندگی و جابهجاییِ اجباری از مناطقِ هدفِ حمله شده و بهسروی شرهرها سررازیر
گشتند ( .)See: Zierler, 2011موادش شیمیاییِ خ رناک نیز بهتردری برر سیسرت ِ بردنیِ قربانیران
تثییرِ منفی گذاشته و سببِ ژیدایش بیماریهای خ رناک و دشواردرمانی در میانِ مرردم ،کودکران،
زنانِ باردار و جنینها شد که از جملة آنها میتوان به شیوعِ سرطان ،بیماریهای جنینی ،اخرتالل
در یادگیری ،تولّدِ کودکانِ ناق.الخلقه و  ...اشاره کرد ( .)Fernández, 2017: 861اگرچه آمارهای
دقیق و روشنی از شمارِ قربانیانِ این جنایات و میزانِ خسارتهای واردشرده وجرود نردارد ،ولری برر
اساسِ برخی آمارهای منتشرشده از سوی دول ِ ویتنام ،نزدیرکِ  4/1میلیرون نفرر در معررضِ ایرن
سموم قرار گرفتند (حایریژور .)49-41 :1891 ،شمارِ قربانیانِ انسانی نیز تا دو میلیون نفرر بررآورد
شده اس  .از این میان 411 ،هزار نفر کشته یا ق عِ عضو شدند و نی میلیون کودکِ ناق .و بیمرار
متولّد شد ( .)Fernández, 2017: 861نکتة مه اینکه ،دامنة بزهدیدگی در ویتنام باز اسر ؛ کره
میتوان از آن به «بزهدیدگیِ باز» یا «بزهدیدگیِ میاننسلی» تعبیر کرد .منظور از بزهدیدگیِ باز یرا
میاننسلی ،این اس که قربانیانِ این جنایات فقط نسلِ گذشته نیستند ،بلکه تا زمانِ ژراکسرازی و
ترمی ِ کاملِ این زیس بومها ،همچنان نسلهای کنونی و آینده ،موجوداتِ زنده و غیرِزنده ،بزهدیردة
این جنایات واقع خواهند شد.
آنچه از منظرِ اِکوسایدشناسیِ گذشتهنگر مه اس  ،ایرن اسر کره انتشرارِ اخبرار و گرزار ِ
رویدادهای غیرِانسانی و ضدشمحیطِزیستیِ جنگِ ویتنام در جامعة اِمریکرا و دیگرر کشرورهای جهران
سببِ بروزِ خش و انزجارِ داخلی و جهانی نسب به سیاس هرای نظرامیِ اِمریکرا گشرته و جننبشِ
ضدِّجنگ را به راه انداخ ؛ جنبشی که بهشدّت مخالپِ اصلِ حضورِ اِمریکرا در ویتنرام و هر چنرین
سیاس های جنگیِ آن بود .در آن روزگار ،مردم و نخبگان ،تخریبِ جنگلها و زمینهای کشراورزیِ
ویتنام را محکوم نموده و سخن از جنای ِ جدیدی میگفتنرد کره هنروز عنروانِ حقروقیِ مشخّصری
نداش ؛ جنایتی که ه بشریّت و ه طبیعت را قربانی میکررد .بردینسران زمیننة سیاسنیِ الزم
جه ِ ابداعِ مفهومِ اِکوساید فراه شد .در حقیق  ،اِکوساید مناسبترین عنوانِ جنایی بود که در آن
برهة زمانی برای توصیپِ این ویرانگریِ اِکولوژیکی انتخراب شرد .امّرا ،زمیننة سیاسنی برهتنهرایی
نمی توانس منجر به ژیدایشِ مفهومِ اِکوساید شود .زیرا ژیش از این نیز بارها محیطِزیس بهصورتِ
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شدید و گسترده تخریب گردیده و از آن بهعنوانِ سالحی جه ِ سرکوبِ دشمن استفاده شرده برود،
درحالیکه جامعة جهانی در برابرِ آنها سکوت کرده بود .بررسیها نشان میدهد کره عامرلِ دیگرری
نیز در این امر مؤیّر بود که همانا ظهورِ جنبشِ اِکولنوژیکی در اِمریکرا اسر  .ایرن جنربش زمیننة
اجتماعیِ تولّد مفهوم اِکوساید را فراه کرد.
 .2 .1 .1پیدایشِ جنبشِ اِکولوژیکی :ظهورِ «حقِّ بر محیطِزیسنتِ ونو » و «تکلین

بنه

مراقبت» از سیّارة زمین
برای مدّتهای طوالنی در تاری ِ بشر ،مسألة محیطِزیست در کانونِ توجّهِ عمومی قرار نگرفته و به-
عنوانِ یک دغدغه و نگرانیِ عمومی (نه خصوصی) تعریپ نشده بود .این غفل تا آن انردازه برود کره
حتّی با وجودِ تخریبِ شدید و گستردة محیطِزیس ِ ژاژن در ایرِ دو بار ژرترابِ بمربِ اتمری برر روی
شهرهای هیروشیما و ناگازاکی و تخریبِ کاملِ این دو شهر و ایجادِ آلودگیِ رادیواَکتیو و  ...سخنی از
جنایات علیهِ محیطِزیس و اِکوساید بهمیان نیامد .زمانی ه که انگلی در دهة  1911م .تصرمی
گرف تا در سرزمینِ ماالیرا برنامرة جنرگِ شریمیایی اجرراء کررده و برا اسرتفاده از عامرلِ نرارنجی،
جنگلهای این سرزمین را تخریب کند ،نه تنها اعتراضِ خاصّی بره آن نشرد ،بلکره همرین سرکوتِ
جهانی در برابرِ جنایات علیهِ محیطِ زیس بود که به اِمریکا جرأت داد تا آن را در ویتنام تکرار کنرد.
بیجه نیس که جان بالمی فاستر ،1سوسیالیس ِ سربزِ اِمریکرایی اشراره مریکنرد کره حتّری در
گرماگرمِ جنگِ محیطِزیستیِ ویتنام نیز هنوز «موضوعِ سالم ِ زیس بوم یک تجمّلِ گرانبها برهنظر
میرسید» (فاستر.)21 :1891 ،
امّا این وضعیّ ِ غفل  ،سکوت و بیتفاوتیِ عمومی به یک باره در دهة  1921م .دگرگون شرد و
مسثلة محیطِزیس از یک دغدغة روشنفکرانره بره مسرئلة عمرومی تبردیل گردیرد .انتشرارِ کترابِ
دورانسازِ «بهارِ خامو » 2خان ِ راشِل کارسون 8را میتوان مبدأِ این تحوّلِ اجتماعیِ سربز دانسر .
در این کتاب ،کارسرون بره بررسریِ ژیامردهای منفریِ اسرتفاده از مروادش شریمیایی ،آفر کُرشهرا و
حشرهکُشها (به ویهه د.د.ت) در کشاورزیِ صنعتیِ مدرن ژرداخته و با مدارک و شواهد نشان داد که
این شیوة توسعة صنعتی و کشاورزی منجر به آلودگیِ منابعِ آبی و خراکی و کراهشِ تنروّعِ زیسرتی
گشته اس و اگر وضعیّ بههمین شکل ادامه یابد ،در آیندة نزدیک ،زیس برومهرا تعرادل و تروازنِ
طبیعیِ خود را از دس داده و بحرانهای جدّی ظهور کرده و آسیبهرای شردیدی بره جامعره وارد
1. John Bellamy Foster
2. Silent Spring
3. Rachel Carson
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خواهد شد که از جملة آنهرا تهدیردِ حیرات و سرالمتیِ همگرانی اسر (نرک :کارسرون.)1891 ،
هشدارهای علمی و مستندِ کارسون سبب شد ترا مروجی نرو در جامعره بره راه افترد کره از آن بره
«انقال ِ محیطِزیستی» یاد میشود .در ایرِ این انقرالبِ محیطِزیسرتی ،جامعره نسرب بره مسرائلِ
محیطِزیستی بهشدّت حسّاس گردید و مسائلی از قبیلِ آلودگیِ هوا ،آلودگیِ آب ،بحرانِ ژسرماندها،
فرسایشِ خاک ،مصرفگراییِ شدید ،آلودگیِ صوتی ،آلودگیِ شیمیایی ،بارانِ اسریدی ،کراهشِ تنروّعِ
زیستی ،بیابانزایی ،جنگلزُدایی ،حیوانآزاری ،تخلیّة ژسماندها در مکانِ زندگیِ اقلّیّ ها و  ...به یک
باره در کانونِ توجّهِ عمومی واقع شده و محورِ نوینی در سیاس گذاریِ عمرومی ،حقروقی و جنرایی
ژیدا شد .این جنبشِ اجتماعیِ سبز ،بهسرع به خرارج از سررزمینِ اِمریکرا نیرز گسرتر یافر و
جامعة بینالمللی را نیز تح ِ تثییر قرار داد (نک :دابسون .)1811 ،از این تاری بود که گفتمانهرای
محیطِزیستی و اِکولوژیکی (نک :نی  )1899 ،بهطورِ جدّی و ایرربخش در سر وحِ ملّری و فراملّری
ظهور کردند.
رهاوردِ حقوقیِ این جنبشِ فکریِ سبز – که شاید بتوان آن را عصرِ روشنگریِ سبز نیز دانس
 از یک سو شناساییِ یک وظیفة جهانی و همگنانیِ حفاظنت از محنیطِزیسنت و از سروی دیگررشناساییِ تدریجیِ حقِّ بهرهمندی از محیطِزیستِ وو بهعنوانِ مصداقِ بارزِ نسلِ سومِ حقوقِ بشرر
بود .وظیفة حفاظت از محیطِزیست دو جنبة سلبی (حدشاقلّی) و ایجابی (حردشاکنری) داشر  .طبرقِ
وظیفة حفاظتِ سلبی ،هر شخصی اع از حقیقی یا حقوقی ،بهعنوانِ عضوی از سیّارة زمرین مکلّرپ
بود تا از هر گونه تخریب و آلودهسازیِ آن خودداری کند .وظیفة حفاظتِ ایمابی نیز دالل برر ایرن
امر داش که هر شخصی باید در اندازة توانِ خویش اقداماتی در راستای آبادانی ،بهبودی و حفاظ
از زمین انجام دهد و از سیّارة زمین در برابرِ تهدیدهای محیطِزیستی و اَشکالِ گوناگون و روزافرزونِ
آلودگی (آب ،خاک ،صوتی ،هوا ،رادیواَکتیو و  )...مراقب کند .ظهور و شناساییِ «اصنِِ مسنلولیّتِ
مشترک ولی متفاوت» بهعنوانِ یکی از اصولِ مسلّ ِ حقوقِ بینالمللیِ محیطِزیسر گویرای همرین
موضوع بود .حقِّ بهرهمندی از محیطِزیستِ وو نیز دالل بر این معنا داش که هر انسرانی ،اعر
از نسلهای کنونی یا آینده ،حقّ دارد که بهصورتِ برابر و بدون هیچ گونه تبعیضی از محریطِزیسر ِ
ژاک بهرهمند شود .این حقش بشریِ نوژیدا ،از جنبة ماهوی شامل حقش بهرهمندی از هروای ژراک ،آبِ
ژاک ،خاکِ ژاک و غنی ،فضای ژاک ،محیطِ آرام ،چش اندازِ زیبرا ،اقلری ِ ژایردار ،رهرایی از ژسرماند،
رهایی از آلودگی و  ،...و از جنبة شکلی نیز شاملِ حقش برر مشرارک ِ در امرورِ محریطِزیسرتی ،حرقش
دسترسیِ آزاد به اطّالعاتِ محیطِزیستی ،حقش دسترسی به عردال و مراجرعِ قضراییِ صرالح ،و حرقش
جبرانِ خساراتِ محیطِزیستی و دریاف غرام بود .این دو رهیاف ِ حقوقیِ تکلیپنگر و حقّنگر نره
تنها منافاتی با یکدیگر نداشتند ،بلکه دو روی سکّة واحد بودند .هدفِ نهاییِ هر دو رهیاف ِ حقروقی
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نیز این بود که رژی های حقوقیِ جدید ظهور کررده و نظرامهرای حقروقیِ داخلری و برینالمللری از
محیطِزیس ِ خوب بهعنوان یک حقش اساسی و بنیادینِ نوعِ بشرر حمایر ِ حقروقی نمروده و آلروده-
کنندگان و تخریبکنندگانِ محیطِزیس را در برابرِ رفتارهای زیانبارِ خود ژاس گو سرازند .در ایرن
دوران بود که مسؤولیّ ِ مدنیِ محیطِزیستی ،مسؤولیّ ِ اداریِ محریطِزیسرتی و مسرؤولیّ کیفرریِ
محیطِزیستی ظهور کرد.
در بسترِ چنین گفتمانهای اجتماعی و حقوقیِ سربزی ،موضروعِ حفاظر از محریطِزیسر در
س حِ جهانی ،بهویهه در زمانِ درگیریهای مسلّحانه به مسثلهای بینالمللی تبدیل شد؛ بهگونهایکه
موجِ گستردهای علیه این وضعیّ به ژا خاس و خواستارِ سیاس گذاریِ حقوقیِ مناسرب و کارامرد
در این زمینه شد و اندیشمندانِ حقوقی اقدام به نظریّهژردازی ،ایردهژرردازی و الگوسرازیِ حقروقی
جه ِ منعِ تخریبِ شدیدِ محیطِزیس کردند .در حقیقر  ،از رویکرردِ تکلیرپنگرر ،تخریربِ شردیدِ
محیطِزیس نقضِ وظیفة همگانیِ حفاظ از محیطِزیس از سروی شرخ ِ.مرتکرب ،و از رویکرردِ
حقّنگر نیز نقضِ حقش بر محیطِزیس ِ خوبِ قربانیان و نسلهای آینده و یا بزهدیدگانِ سبز بهشرمار
میآمد .با فراه شدن این دو مبنای حقوقیِ جدید ،فقط یک گامِ سبز مانده بود ترا نظریّنة حقنوقیِ
اِکوساید متولّد شود که آن یک گامِ سبز را گالستون برداش و به نخستین ایردهژرردازِ حقروقی در
این زمینه شهرت یاف .
 .2 .1فرایندِ ابنداعِ مفهنومِ اِکوسناید :گنذر از «هولوکاسنتِ انسنانی» بنه «هولوکاسنتِ
اِکولوژیکی»
مفهومِ اِکوساید را میتوان برایندِ حقوقیِ یک فراینردِ شربیهسرازیِ جنرایی دانسر ؛ برهایرنمعناکره
گالستون مفهومِ اِکوساید را از رهگذرِ شبیهسازیِ جنایی با نظریّة حقوقیِ منعِ ژِنوسراید ابرداع کررده
اس  .نظریّة حقوقیِ منعِ ژِنوساید در برینِ سرالهرای  1988ترا  1944م .از سروی رافائرل لِمکرین
حقوقدانِ لهستانی جه ِ توصیپ و تبیینِ فاجعة هولوکاس (نابودسازیِ نظاممندِ یهودیان و برخری
گروههای نهادی از سوی آلمانِ نازی به رهبریِ آدُلپ هیتلر در جریانِ جنگِ جهانیِ دوم) ارائره شرد
( .)Lyman Bruun, 1993, pp. 196-197این جنایر ترا سرالِ  1944م .کره لمکرین اصر الحِ
ژِنوساید را از ترکیبِ دو واژة «ژِنُو» و «ساید» ابداع کرد ،جنایتِ بنیننام خوانرده مریشرد ( See:
 .)Lemkin, 1944: and Lemkin, 1947: 145-151مشابهِ همین وضعیّ ِ بینامی حدودِ بیسر
سالِ بعد در موردِ جنگِ ویتنام نیز بروز کرد؛ بهگونهایکه برای مدّتی بیش از یک دهه ،جامعة بین-
المللی شاهدِ وقوعِ یک ژدیدة جناییِ ویرانگر بود ،ولی نمیتوانس عنروانِ حقروقیِ مناسربی بررای
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توصیپِ آن ژیدا کند .در آن روزگار ،مفهومهایی مانندِ جنایراتِ جنگریِ محریطِزیسرتی ،1وندالیسر ِ
محیطِزیستی ،2جنگِ محیطِزیستی ،8جنگِ اِکولوژیکی ،4جنگِ بیولوژیکی ،1جنگِ شیمیایی ،2جنگِ
جنگِ گیاهکُشانه 7و  ....عناوینی بودند که جملگی برای توصیپ و سرزنشِ این وضعیّ بهکار رفتنرد.
باوجودِاین ،هیچ یک از این مفهومها (شاید بهدلیلِ جنگمداری و ابزارمحوری و تمرکرز نکرردن برر
قربانیِ اصلیِ اِکوساید یعنی ِاِکوسیست ) نتوانس جامعة حقوقی را اقناع نموده و یک جریانِ حقوقیِ
نوین جه ِ نظریّهژردازیِ حقوقی بهمنظورِ جررمانگراریِ ایرن قبیرل رفتارهرا ایجراد کنرد .سررانجام
گالستون ،که در اعتراض به جنگِ ویتنام چندین مقالة انتقرادی نوشرته برود ،توانسر یرک عنروانِ
جناییِ جدید و یک فرمولِ حقوقیِ نو برای حلش این چرالش ارائره دهرد ( See: Cook, Haseltine
.)and Galston, 1970
فرمولِ گالستون مبتنی بر فرمولِ حقوقیِ جنای ِ ژِنوساید بود و از رهگذرِ «شبیهسازیِ رفتاری»
و «شبیهسازیِ آیاری» به «شبیهسازیِ مفهومی /عنوانی» و «شبیهسازیِ هنجاری» مریرسرید .ایرن
فرایندِ شبیهسازیِ جناییِ را میتوان در سه مرحلة زیر خالصه کرد.
مرحلة نخست« ،شبیهسازیِ رفتاری» و «شبیهسازیِ آیاری» بود .در این مرحله باید شررحی از
رویدادهایی که در ویتنام رخ میداد ارائه شده و با فاجعة هولوکاست ت بیق داده میشد .برای ایرن
منظور ،گالستون اقداماتِ اِمریکا در ویتنرام را بره نروعی هولوکاسنت یرا ژِنوسناید علینهِ طبیعنت
(ژِنوسایدِ اِکولوژیکی) تشربیه کررد .اگرر در جریرانِ هولوکاسر « ،گونرة انسران» قربرانی گشرته و
گروههای انسانی و یا «نسلهای انسانی» بهطورِ مستقی  ،گسترده و سیسرتماتیک نرابود شردند ،در
ویتنام ،افزون بر این موارد ،رویدادهای ویرانگرِ دیگری نیز رخ میداد که آیاری مشابه با هولوکاس
داش ؛ با این تفاوت که این نوع هولوکاس  ،شاملِ گونههای غیرِانسان نیز میشد.
مرحلة دومِ شبیهسازی« ،شبیهسازیِ مفهرومی یرا عنروانی» برود .در ایرن مرحلره ،بایرد عنروانِ
مناسبی برای توصیپِ رویدادهای بومزدایانه برگزیده میشد .گالستون در این مرحله به ایرن نتیجره
میرسد که باید از خودِ واژة «ژِنوساید» الگوبرداری نموده و با تغییرِ اندکی ،هولوکاسر ِ اِکولروژیکیِ
ویتنام را نیز توصیپِ حقوقی کند .در اینجا ،تخصّ ِ.اصلیِ گالستون راهنمای او میشود تا موضروع
و قربانیِ اصلیِ جنای ِ اِکوساید را بهدرستی تشخی .دهد که همانا خودِ اِکوسیست اسر  .ژر از
1. Environmental war crimes
2. Environmental vandalism
3. Environmental warfare
4. Ecological warfare
5. Biological warfare
6. Chemical warfare
7. Herbicidal warfare
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شناساییِ قربانیِ جنای  ،وی واژة یونانیِ «اِکو» را از دانشِ زیس شناسری و برومشناسری بره عاریره
گرفته و با واژة التینِ «ساید» ژیوند میزند .در این لحظه اس که «اِکوساید» از تلفیقِ این دو واژه
به زبانِ بشری راه مییابد 1.گالستون دقّ میکند تا بهجای «اِکو» از مفهومهای بسیار نزدیک به آن
یعنی «بیو» (بیوساید) یا «ژِئو» (ژِئوساید) استفاده نکند؛ زیرا مفهومِ «اِکرو» از یرک سرو جرامعترر و
گستردهتر از مفهومِ «بیو» و «ژئو» اس و شاملِ عناصرِ ناجاندارِ زیس بوم نیز میشرود و از سروی
دیگر ،دالل بر وجودِ یک «سیست » ،یکژارچگی و تعاملِ دوسرویة عناصررِ زیسر برومی و ارتبرا ِ
متقابل و ژیوستگی و همبستگیِ آنهرا دارد (نرک :اردکرانی1898 ،؛ و کربرز .)1811 ،از ایرن نگراه،
اِکوساید جنایتی علیهِ خودِ اِکوسیست اس .
مرحلة سومِ فرایندِ شبیهسازیِ جنایی ،شبیهسازیِ هنجاری یا حقوقی بود .بدینمعناکه ضروری
بود از یک سو نابودیِ زیس بومها و گونههای زیسرتی ،هماننردِ نرابودیِ نسرلِ بشرری یرک جنایر ِ
بینالمللی بهشمار آید؛ و از سوی دیگر ،مشابهِ همانِ رژی ِ حقروقیِ ژریشبینریشرده بررای جنایر ِ
ژِنوساید ،برای جنای ِ اِکوساید نیز  -با اِعمالِ اصالحاتِ متناسب  -ژیشبینی شود .از نگاهِ گالستون،
نظامِ حقوقی و بهویهه حقوقِ بینالمللی باید همانگونه که از نسلِ انسان حمای مریکنرد ،از نسرلِ
گونههای غیرِانسان و جامعة طبیعی نیز حمای ِ کیفری کند ،تا بقای تمدّنِ بشرری و ایمنریِ سریّارة
زمین با تهدیدِ جدّی مواجه نشود .گالستون بر این باور بود که همانطور که ژِنوساید جنرایتی علیرهِ
نوعِ بشر اس  ،اِکوساید نیز جنایتی علیهِ بشریّ اس و ازایرنروی بایرد منرع و جررمانگراری شرود
(.)Lindgren, 2018: 534; and Crook and Short, 2014: 306-307
برایندِ نهاییِ این فرایندِ شبیهسازی جناییِ ،در سرالِ  1971م .ظهرور یافر ؛ یعنری هنگامیکره
گالستون در سخنرانیِ خود در «همایشِ جنگ و مسلولیّتِ ملّی» ،2با بیانِ عبراراتِ زیرر ،نخسرتین
سنگِ بنای نظریّة حقوقیِ جنای ِ اِکوساید را بر زمین نهاد:
«ژر از ژایررانِ جنرگِ جهررانیِ  ،2و بررهعنوانِ یمرررة محاکمررههای نررورنبرگ ،مررا
بهدرستی ،نابودیِ عمدیِ کلش مردم و فرهنگِ آنها را ،با نامیدنِ این [شکل از] جنای
علیهِ بشریّ [ ،بهنامِ] ژِنوساید محکوم نمودی  .بهنظرم میرسرد کره نرابودیِ عمردی و
همیشگیِ محیطِزیستی که در آن ،مردمی میتوانند به شیوة م لروبِ خرویش زنردگی
ی « »oikosبهمعنای «خانه یا منزل» ،و «ساید» نیز برگرفته از واژة
 .1از نظرِ ریشهشناختی« ،اِکو» برگرفته از واژة یونان ِ
التینِ « ،»caedereبهمعنای «نابود کردن ،تخریب کردن یا کُشتن» اس  .در نتیجه ،معنای لفظوارهای اِکوساید
«نابودسازیِ خانه» ( )Kalkandelen and O’Byrne, 2017: 334و یا «کشتنِ زمین /زمینکُشی» ( Drumbl, 1998:
 )142اس (نک :حیدری و واعظی27-87 :1899 ،؛ شاملو و قلیژور122-187 :1899 ،؛ و قلیژور و مهرا-48 :1899 ،
.)11
2. The Conference on the War and National Responsibility
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نمایند ،باید بهطرزِ مشابهی بهعنوان [مصداقی از] جنای علیرهِ بشرریّ بهشرمار آیرد،
[که] با واژة اِکوساید توصیپ میگردد .در زمانِ کنونی ،ایاالتِ متّحدِ [اِمریکا] برهعنوانِ
[کشروری کرره] احتمررااله علیرهِ کشررورِ دیگررر ،ویتنررام ،از رهگررذرِ اسررتفادة گسررترده از
برگزُداهای شیمیایی و گیاهکُشها مرتکبِ اِکوساید گردیده ،تنها مانده اسر  .برهنظر
میرسد که مللِ متّحرد ،نهرادِ مناسربی بررای تردوینِ طرحری علیرهِ اِکوسراید باشرد»
(.)Greene, 2019: 8

این نخستین بار در تاری ِ بشری بود که از چنین مفهومی استفاده میشد .نکتة جالب این اس
که گالستون قالبِ جرمانگاریِ اِکوساید و مرجعِ متولّیِ آن را نیز تعیین کرد .بررای ایرن منظرور الزم
بود تا همانندِ جنای ِ ژِنوساید ،یک معاهدة بینالمللی تنظی و تدوین شود .متولّیِ اصلیِ این کار نیز
سازمانِ مللِ متّحد تعیین شد .گالسرتون در نوشرتة بعردیِ خرود در همران سرال نیرز ایرن ایرده را
گستر داده و استدالل کرد که تخریبِ گستردة بخشی از کشور و منرابعِ غرذاییِ مرردم ،مغرایر برا
اصلِ بنیادینِ حقروقِ برینالمللریِ بشردوسرتانه یعنری اصرلِ تفکیرکِ اشرخاص و اهردافِ نظرامی از
غیرِنظامی اس  .وی اشاره میکند که اگرچه برآوردِ کامل و دقیقِ همة ژیامردهای جنرگِ شریمیاییِ
ویتنام روشن نیس  ،ولی میتوان بهطورِ اجمالی دریاف که تخریبها و آسیبهای محریطِزیسرتی،
بسیار شدید ،گسترده و ویرانگرر برودهانرد ( .)Leebaw, 2014: 777برا ایرن اسرتدالل ،گالسرتون
جنای ِ اِکوسایدِ جنگی را با حقوقِ بینالمللیِ بشردوستانه ژیوند زد و ناقضِ اصرولِ بنیرادینِ حقروقِ
بینالمللیِ بشردوستانه دانس .
در ژایانِ این قسم  ،باید به این نکته اشاره کرد که ابداعِ مفهومِ اِکوساید در آن برهره از تراری ،
در سرزمینِ اِمریکا ،در دفاعِ از مردم و طبیع ِ ویتنام و از سوی یک زیس شناس /گیاهشناس (و نره
حقوقدانِ محض) ،رویدادی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجة تلفیرق و هر افزایریِ چهرار جنبرة علمری،
اجتماعی ،اخالقی و حقوقیِ حیاتِ گالستون اس  ،بهگونهایکه در غیابِ هر یک از چهار جنبة زیرر،
دشوار بود که گالستون واضع این مفهوم باشد.
جنبة نخست ،رشتة تخصّصیِ گالستون اس که زیس شناسریِ گیراهی برود .وی رسرالة دکتررای
تخصّصیِ خود را دربارة کنترلِ شیمیایی و شتاببخشی به فرایندِ رشد و گلدهیِ گیاهان نگاشرته برود.
هدفِ گالستون این بود سازوکاری فراه شود تا گیاهان ژیش از موعدِ طبیعریِ خرود گرل دهنرد .او برا
آزمرایشهرایی کره برا اسرتفاده از مرادّة شریمیاییِ ) 2,3,5-triiodobenzoic acid (TIBAبرر روی
گیاهان و بهویهه سویا انجام داد ،به این نتیجه رسید که این اسید سببِ شتاببخشی به فراینردِ رشرد و
گلدهیِ گیاهران مریشرود (1947: 356–360; Crook and Short, 2014: 306- See: Galston,
 .)307; and Lindgren, 2018: 534نتیجهگیریِ دوم این بود که اگر غلظ ِ ایرن مرادّة شریمیایی از
یک اندازة خاص باالتر رود ،موجبِ ریز ِ برگِ گیاهان میشود و در غلظ هرای براالتر حتّری گیاهران
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بهطورِ کامل نابود میشوند ( .)Galston and Cohen, 2004همین نتیجرة دوم برود کره زمینرهسرازِ
سوءِاستفادة ارتشِ انگلی و اِمریکا از این تحقیق شد و دانشمندانِ جنگِ شیمیاییِ ارترشِ اِمریکرا در
سالِ  1911م .در فُرت دِتریک 1در ایال ِ مِریلَند 2از یافتههای گالسرتون برهمنظرورِ تولیردِ سرالحهرای
شیمیایی استفاده کردند که منجر به تولیدِ عاملِ نارنجیِ برگزُدا شرد ( Howold.co., last visited:
.)30 March 2021; and William, 1982
جنبة دومِ حیاتِ گالستون ،جلوة اجتماعیِ دارد و ناظر بر کنشگرریِ فعّرالِ وی در بسرترِ جنربشِ
ضدشجنگ و جنبشِ حفاظ از محیط زیس اس  .گالستون از اینکه تحقیقاتش در تولیدِ سرالحهرای
شیمیایی ایر گذاشته بود ،احساسِ گناه کرده و نگرانِ گستر ِ سالحهای شریمیایی در سراسررِ جهران
بود .این بیداریِ وجدانی زمینهسازِ حیاتِ اخالقی – حقوقیِ نوینی در زنردگیِ گالسرتون شرد و او را از
یک گیاهشناسِ محض به معترضِ مدنی تبدیل کرد .وی با سوءِاسرتفادة ارترش از علر مقابلره کررده و
خ رهای ناشی از کاربردِ موادش شیمیایی در چهارچوبِ عملیّراتِ کرارگرِ مزرعره را یرادآور شرد .در ایرن
راستا ،در گامِ نخست ،اقدام به نفوذ (البی) در میانِ همکارانِ دانشگاهیِ خود نمروده و بره آن دسرته از
دانشمندانی ژیوس که به سیاس ِ امریکا در جنگِ شیمیاییِ ویتنرام و ژیامردهای ژریشبینریناژرذیرِ
استفادة گسترده از علپکُشها بر روی مردمِ ویتنام و طبیع و حیواناتِ آن اعتراضِ شردید داشرتند و
جنبشِ ضدشجنگ را بره راه انداختنرد .وی در آگِسر ِ  1922م .در نشسر ِ سراالنة انجمرنِ اِمریکراییِ
فیزیولوژیس های گیاهی ،8ق عنامهای تدوین کرد که در ادامه بهعنوانِ یک درخواسر بررای رئری -
جمهورِ وق ِ اِمریکا یعنی لیندون جانسون 4ارسال شد .در این ق عنامه نسب بره ژیامردهای زیرانبرارِ
فوری و بلندمدّتِ استفاده از موادش شیمیاییِ برگزُدا بر روی اِکولوژیِ من قه ،زیس بومهرای آن ،مرردمِ
ویتنام ،گونههای جانوری ،گونههای گیاهی و  ...هشدارِ جدّی داده شده برود .براوجودِاین ،ق عنامره ایررِ
م لوبی نداش و دول ِ جانسون به سیاس ِ نظامیِ خود ادامه داد ( Howold.co., last visited: 30
 .)March 2021گالستون و همکارانش از این موضوع نااُمید نگشته و در گامِ دوم ،اقردام بره نفروذ در
بدنة قوّة حاکمة کشور کردند .وی بههمراهِ یک متخصّ ِ.ژنتیک بهنامِ مَتیو اس .مِسِلسون 1تال کررد
تا از طُرُقِ گوناگون در ارتش ،وزارتِ دفاع و کنگرة اِمریکا نفوذ (البی) نموده و خواستارِ انجامِ تحقیقراتِ
رسمی در زمینة ژیامدهای س ّشناختیِ عاملِ نارنجی و جنرگِ اِکولروژیکی برر روی مرردم ،نسرلهرای
آینده ،گونههای گیاهی و جانوری ،زیس بومها و  ...شود .نترای ِ تحقیقراتِ وزارتِ دفراع نشران داد کره
1. Fort Detrick
2. Maryland
3. The American Association of Plant Ph ysiologists
4. President Lyndon Johnson
5. Matthew S. Meselson
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عاملِ نارنجی سببِ تولّد نوزادانِ ناق .در مو های آزمایشگاهی میشود .ژهوهشهای بریشترر یابر
کرد که مادّة نارنجی در سرطانزایی ،نارساییهای جنینی ،زایمانِ زودرس ،ق عِ اعضایِ جنین در رَحِ ِ
مادر ،اختاللِ جسمی و ذهنیِ کودکان ،بیماریهای ژوستی ،بیمراریهرای دامری و حیروانی و  ...ترثییرِ
مستقی دارد .گالستون با همکاریِ دوستانِ خود در کالتِک نتای ِ این ژیمایشها را در اختیارِ مشاورانِ
رئی جمهورِ جدید یعنی ریچارد نیکسون 1قرار داده و نیکسون نیرز در سرالِ  1971م .دسرتورِ توقّرپِ
عملیّاتِ کارگرِ مزرعه را صادر نمود و در سالِ  1971م .کاربردِ عاملِ نارنجی را بهطور کامرل منرع کررد
( ;Galston, 2002: 786-787; SERRA PALAO, 2019: 9-11; Galston, 1972: 223-235
.)and Chou, 2017, last visited: 30 March 2021
جنبة سومِ حیاتِ گالستون ،سرش ِ اخالقی دارد .اعتراضهای وجدانیِ گالستون در زندگیِ حرفره-
ای او تثییرِ عمیقی بر جای گذاش

که همانا ژیدایشِ زمینة م العاتیِ جدیدی با عنوانِ «اوالق[هنایِِ

زیستی» در حیاتِ علمیِ او بود؛ تا جایی که اخالقِ زیستی به حرفة دومش تبردیل شرد .گالسرتون برر
این باور بود که دانش و فنّاوریِ بشر باید همراه با «اوالق» بهکار گرفته شرود .وی در کترابِ حکمنتِ

سبز 2به بررسیِ مسؤولیّ ِ دانشمندان در قبالِ اسرتفادة نظرامی از کشرفیّاتِ آنهرا ژرداخر ( See:
 .)Galston, 1981گالستون تثکید میکند که دانشمندان باید بر کاربردِ درس ِ دانش و فنّراوریِ بشرر
نظارتِ اوالقی کنند تا همانندِ ویتنام به انحراف کشیده نشود (.)Phuong-Lan, 2003: 187
جنبة چهارمِ حیاتِ گالستون ،سرش ِ حقوقی دارد .گالستون از جملة نظریّهژردازانی اس که علر
(زیس شناسی) ،اخالق (اخالقهای زیستی) و عدال (حقروق و سیاسر گرذاریِ عمرومی) را ترکیرب
نمود و از تلفیقِ این سه ،یک ایدة حقوقیِ نوین ارائه کرد .بنابراین ،سخن گفرتن از «مینراِِ حقنوقیِ

گالستون» نه تنها ناروا نیس ؛ بلکه ژاسداش ِ اندیشة انسرانهرای بلنردهمّتی اسر کره در دفراع از
بشریّ  ،صلح و عدال  ،حتّی سیاس ها و اقداماتِ کشورِ متجاوز و جنای کارِ خویش را محکوم نمروده
و به حمای از ملّ ِ مظلومی ه چون ویتنام برخاستند و آن رفتارهرا را در قالربِ یرک مفهرومِ جدیرد
«حقوقیسازی» کرده و «جرمانگاری» نمودند.
 .2تبیین و ارزیابیِ اندیشة حقوقیِ گالستون در پرتوِ آموزههای اِکوسایدشناسی
ژ از آشنایی با زمینهها و فرایندِ ابداعِ مفهومِ اِکوساید ،در این بخش به تبیین و تحلیل ( )1-2و نقرد
و ارزیابیِ ( )2-2ایدة حقوقیِ گالستون از منظرِ آموزههای اِکوسایدشناسی ژرداخته میشود.
 .1 .2جنایتِ اِکوساید از نگاهِ گالستون :جنایتی جدید علیهِ بشریّت
1. Richard Milhous Nixon
2. Green Wisdom
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اگرچه انتظار میرود واضعِ یک مفهومِ حقوقی ،به تبیینِ حقوقیِ آن نیز بپردازد ،ولری گالسرتون بره
تبیین و تحلیلِ بیشترِ مفهومِ اِکوساید نپرداخته اس  .وی حتّی تعریپِ حقوقیِ دقیرق و جرامعی از
این مفهوم ارائه نکرده اس  .باوجودِاین ،از ب نِ گفتارها و نوشتارهای حقوقیِ او میتوان عبراراتی را
استخراج کرد که دالل بر تعریپ و تبیینِ این مفهوم و نوعِ نگر ِ او نسرب بره ایرن جنایر دارد.
تعریپِ گالستون از مفهومِ اِکوساید همانی اس که در سخنرانیِ  1971م .خود بیان کررده اسر  .از
این تعریپِ 1و ه چنین فضای کلّیِ ظهورِ این مفهوم میتوان ویهگیهای اصرلیِ قرائر ِ گالسرتون از
جنای ِ اِکوساید را بهشرحِ زیر بیان کرد:





گالستون اِکوساید را یک جنایتِ بینالمللی توصیپ کررده اسر  .وی از رهگرذرِ شربیهسرازیِ
اِکوساید با ژِنوساید تال میکند تا ه مقصودِ خود را بهشیوة بهتری تبیین کند و هر خ ررِ
اِکوساید را برای جامعة بینالمللی آشکارتر ساخته و خواستارِ ژاسر دهریِ فروری بره آن شرود.
البتّه ،این بهمعنای آن نیس که اِکوساید نباید در س حِ داخلی جرمانگاری شود ،بلکره منظرور
این اس که جرمانگاریِ داولیِ آن کافی نیس و باید جرمانگاریِ بینالمللی صرورت ژرذیرد؛
زیرا این جنای  ،حقوقِ بنیادینِ بشر را نقض ،و بقای زمین و نوعِ بشر را بهطرورِ جردّی تهدیرد
میکند .بنابراین ،ه از حیثِ ماهیّ و ه از حیثِ آیار و ژیامدها ،جنایتی بینالمللری اسر و
تهدیدی علیهِ کلش سیّارة زمین و نوعِ بشر بهشمار میرود .مررتکبینِ اِکوسراید را نیرز مریتروان
همانندِ دزدانِ دریایی ،جنای کارانِ جنگی و « ...دشمنانِ نوعِ بشر» دانس .
اِکوساید نوعی جنایت علینهِ بشنریت و قررینِ اِکولروژیکیِ ژِنوسراید اسر  .برا ایرن توصریپ،
ژیامدهای انسانی و اجتماعیِ اِکوساید برجستهتر شده اس  .از این رویکرد ،حتّی اگرر اِکوسراید
را نتوان بهعنوانِ یک جنای ِ بینالمللیِ مستقِ جرمانگاری کرد ،مریتروان برر اسراسِ الگروی
حقوقیِ جرمانگاریِ ادغامی یا الحراقی ،برهعنروانِ مصرداقی از جنایرات علیرهِ بشرریّ  ،جنایر ِ
نسلزدایی و یا جنایاتِ جنگی تعریپ کرد .البتّه ،از سخنانِ گالستون چنین برداش مریشرود
که منظورِ وی از اص الحِ جنایات علیهِ بشریّ  ،این نیس که اِکوساید در ذیرلِ جنایرات علیرهِ

پ دومی را نیز به گالستون
 .1برخی از نویسندگان ( ،)See: Bilotta, 2019, last visited: 10 december 2019تعری ِ
ت گوناگونِ ویرانسازی یا تخریب دالل میکند که در این
نسب میدهند که طبقِ آن« :آن [اِکوساید] بر اقداما ِ
ی
موضوع که با هدفِ آسیب [به و] یا تخریبِ اِکولوژیِ نواحیِ جغرافیایی به زیانِ زندگیِ انسانی ،زندگیِ حیوانی و زندگ ِ
گیاهی انجام میشوند ،اشتراک دارند» .امّا بررسیِ نگارندگان نشان داد که این تعریپ اگرچه وامدارِ اندیشههای گالستون
ل  1978م .از سوی جان فراید ( )John H. E. Friedارائه شده اس  .نک:
اس  ،ولی در سا ِ

Fried, John H. E. (1973), “War by Ecocide”, in: Marek Thee (ed), Bulletin of Peace Proposals,
Volume 1; and Crook, Martin and Damien Short (2014), “Marx, Lemkin and the genocide–ecocide
nexus”, The International Journal of Human Rights, Vol. 18, No. 3, pp. 298-319.
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بشریّ گنجانده شود ،بلکه وی قایل بر جرمانگاریِ مستقِِ آن اس  ،ولی از این نکته نیز غافل
نیس که چنین رفتاری همانندِ ژِنوساید نوعی جنای علیه بشریّ در معنای عامِ آن نیز اس .
در واقع ،مقصودِ وی معنای عامِ این مفهوم بوده اس نه معنای خاصش آن.
بر اساسِ این تعریپ ،از نظرِ آستانة جنای یرا عناصررِ زمینرهای ،تخریربِ محریطِزیسر بایرد
«همیشرگی و دایمری» باشرد ( .)Travis, 2016, last visited: 12 December 2020ایرن
بدان معنا اس که آسیبهای گذرا ،کوتاهمدّت و ترمی ژذیر را نمیتوان اِکوساید بهشرمار آورد.
تعیینِ آستانة شدّت یکی از شاخ.های جنایاتِ بینالمللی اسر کره گالسرتون نیرز بره ایرن
موضوع توجّه داشته اس .
از نظرِ رکنِ مادّی ،رفتارِ فیزیکیِ مرتکب میتواند هر رفتاری باشد و از این جهر محردودیّتی
وجود ندارد .آنچه مه اس تخریبکنندگیِ این رفتارها اس  .گالستون در تعریرپِ اِکوسراید،
فقط به تخریب و نابودسازی توجّه داشته و به آلودگی و دیگر شکلهای آسیبِ محریطِزیسرتی
(تصاحب ،تغییر ،آزار ،تهیسازی ،بهرهبررداریِ غیرقرانونی ،انتقرال و جابرهجرایی و  )...اشرارهای
نکرده اس  .شاید به این جه که ذهنِ او مع وف به جنگِ اِکولوژیکیِ ویتنام بوده اسر و یرا
اینکه تخریب را در معنای عامش خود بهکار برده اس که در این صورت شاملِ آلودگی و  ...نیرز
میشود .از نظرِ موضوعِ جرم ،موضوعِ جررم« ،محریطزیسر » دانسرته شرده اسر  .در واقرع،
محیطِزیس خود قربانیِ مستقلی بهشمار نیامده ،بلکه موضوعِ جرم اسر  .مفهرومِ محریطِ-
زیس نیز اطالق دارد و بهنظر میرسد کره شراملِ محریطزیسر ِ طبیعری و مصرنوعی اسر .
وانگهی ،شاملِ همة عناصرِ محیطِزیستی مانندِ آب ،هوا ،خاک ،گونرههرای گیراهی و جرانوری،
زمین و  ...میشود .از نظرِ جزءِ نتیمه نیز ،از تعریرپ چنرین اسرتنبا مریشرود کره اِکوسراید
جنایتی مقیّد اس ؛ زیرا باید «تخریبی» رخ دهد و «آسیبی» وارد گردد.
از نظرِ رکنِ روانی ،اِکوساید جنایتی عمدی دانسته شده اسر ( .)Berg, 2017: 11-12بردین
سان ،این تعریپ شاملِ تخریبهای غیرِعمدی یا اِکوسایدهای غیرِعمدی نمیشود .زیرا ،مفهومِ
«عمدی» در حال ِ مضیّق ،شاملِ قصد و در حال ِ موسّع ،افزون برر قصردِ صرریح ،شراملِ علر
(قصدِ ضمنی) و بیژروایی (قصدِ احتمالی) نیز میشود .با توجّه به این نکته ،مرتکب افرزون برر
قصِد عامِ ارتکابِ رفتارِ فیزیکیِ تخریبکننده ،بایدِ قصردِ خراصِ تخریربِ محریطِزیسر را نیرز
داشته باشد .این بدان معنا اس که اقرداماتِ تخریبریِ انسران ،تنهرا زمرانی جنایر ِ اِکوسراید
بهشمار میروند که قصدِ مرتکب از انجامِ آنها ،آسیبرسانی یا تخریبِ زیس بومِ یرک من قره
باشد .گفتنی اس که در تعریپِ گالستون انگیزة مرتکب جایگاهی در تحقّقِ جنای ندارد.
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از نظرِ زمانی ،با اینکه گالستون این مفهوم را از متنِ جنگ بیرون کشیده ،ولی تعریپِ خرود را
مقیّد به زمانِ جنگ نکرده اس  .در نتیجره ،اِکوسراید ،جنرایتی محردود بره زمرانِ مخاصرماتِ
مسلّحانه نیس  .بهتعبیری بهتر ،اِکوساید صرفاه یک جنای ِ جنگی نیس  ،بلکره جنرایتی علیره
طبیع و بشریّ اس که ممکن اس در زمانِ صلح نیز رخ دهد .در نتیجه ،افزون بر اِکوسایدِ
جنگی (اِکوسایدِ جنگگاهی) ،اِکوسایدِ عادّی یا اِکوسایدِ زمانِ صلح (اِکوسایدِ صلحگاهی) نیز
ژذیرفته شده اس  .اشاره به این نکته ضروری اس که خوانشهای نخستینِ اِکوساید ،گررایش
به نظامیسازی یا جنگریسرازیِ آن داشرتند؛ چراکره مفهرومِ اِکوسراید در بسرترِ یرک جنرگِ
محیطِزیستیِ تمامعیار متولّد گردید .همین ژیوندِ تاریخیِ مفهومِ اِکوساید با جنگِ ویتنام سبب
شد تا از نظرِ حقوقی نیز مفهومِ اِکوساید با مخاصرماتِ مسرلّحانه گرره خرورده و یرک جنایر ِ
جنگی بهشمار آید ()Greene, 2019: 8-9؛ ژیوندی که آیارِ آن هنوز نیز براقی اسر ؛ بردین-
صورتکه در سپهرِ حقوقِ بینالمللیِ جنایی (اساسنامة رُم  1991م ).نیز با اینکه اِکوساید بره-
عنوانِ جنای ِ جنگی (نوعِ بینالمللی) جرمانگاری شده ،ولی بهعنوانِ جنای ِ زمانِ صلح جررم-
انگراری نشرده اسر (Lawrence and Heller, 2007: 1-40; and Lopez, 2006: 231-
 !)271این در حالی اس که عمدة آسیبهای محیطِزیستیِ شدید ،یا در زمانِ صلح و خارج از
درگیریهای مسلّحانه رخ میدهند و یا اینکه در جریانِ درگیریهای مسلّحانة غیررِبینالمللری
واقع میشوند .از نظرِ اخالقی نیز قبحِ ارتکابِ اِکوساید در زمانِ صرلح بریشترر از زمرانِ جنرگ
اس که ذاتاه تخریبکننده اس .



در این تعریپ از عبارتِ «زندگی بهشیوة مطلو » نیز استفاده شده اس کره معنرای چنردان
روشنی ندارد و مقصودِ گالستون از کاربردِ آن ،برای نگارندگان روشن نیس  .شاید بتوان گفر
که گالستون با کاربردِ این عبارت خواسته اس رویکردِ چندفرهنگی و اقلّیّ گرایانه نیز نسرب
به موضوع داشته و آن را با حقوقِ اقلّیّ ها ،حقوقِ بومیان و جوامرعِ محلّری و سربکِ زنردگی و
حقوقِ فرهنگیِ این گروهها ژیوند زده باشد؛ برهویرهه کره جنرگِ ویتنرام جنبرة ایردئولوژیک و
استعمارزدایانه نیز داش  1.شاید گالستون با بیان این عبارت ،به استعمارگران یادآوری میکنرد
که باید به «شیوة م لوبِ زندگیِ جوامعِ بشری» احترام نهراد .ایرن برداشر از آن جهر نیرز
تقویّ میشود که گالستون مسافرتهایی به ویتنام داش و با سبکِ معیشتیِ آنان آشرنا برود.
افزونبراین ،وی مفهومِ اِکوساید را از روی نظریّة لمکین شبیهسازی کرده اس  ،که برر اسراسِ
آن ،ژِنوسایدِ فرهنگی نیز بخشی از جنای ِ ژِنوساید اس  .گالستون نیرز در سرخنرانیِ خرود از

 . 1یا شاید به مرا ِم سوسیالیستیِ مردمِ ویتنام و یا فرهنگِ مشارکتیِ جامعههای شرقی اشاره دارد که بسیار متفاوت از
فرهنگِ فردگرا و لیبرالِ جامعههای غربی اس .
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ژِنوساید فرهنگی سخن میگوید .اگر مقصودِ گالستون همین نکته باشد ،در آن صورت ،خوانشِ
وی میتواند بهنوعی شاملِ اِکوسایدِ فرهنگی 1نیز شود.
 .2 .2چالشهای حقوقیِ قرائتِ گالستون از جنایتِ اِکوساید :از انسانمحوری در مبننا تنا
کلّیگویی در تعری
با وجودِ ژیشگامیِ گالستون در تعریپ و تبیینِ اجمالیِ مفهومِ اِکوسراید و مزایرا و محاسرنِ ایردة او،
ایرادهای جدّی بهشرحِ زیر در آن مشاهده میشود:



آستانهگزینریِ نامناسرب :آسرتانهگرذاریِ ایرن تعریرپ ،دقیرق و جرامع نیسر  .در واقرع ،قیردِ
«دایمیبودنِ» تخریبِ محیطِزیس  ،آستانة دقیق و سنجیدهای نیسر  .بررای تحقّرقِ جنایر ِ
اِکوساید الزم نیس که تخریبِ محیطِزیس دایمی باشد ،بلکه کافی اس که شدید ،گسرترده
و یا بلندمدّت باشد .دایمیبودنِ یک آسیبِ اِکولوژیکی نه سبب میشود کره اِکوسراید برهشرمار
آید و نه الزم اس که تخریب ،دایمی باشد تا اِکوساید بهشمار آیرد .اسرتفاده از ایرن وصرپ در
تعریپِ اِکوساید گمراه کننده ،نامناسرب و ناسرودمند اسر و موجربِ افرزایش بریکیفرمرانی و
بیژاس مانی میشود.

 گزینشِ بنیانِ فلسفی – اخالقریِ انسرانمحرور :از نظررِ فلسرفی و اخالقری ،تعریرپِ گالسرتون
انسانمحور یا «مردممحور» اس  .زیرا ،اِکوساید را شکلی از «جنایرات علیره بشرریّ » دانسرته
اس  .توضیحِ اینکه ،تعریپهای اِکوساید ،بر اساسِ رهیاف ِ فلسفی و اخالقیِ نویسرندگان ،بره
دو دستة کلّیِ انسانمحور 2و بوممحور( 8و زیس محور )4تقسری مریشروند .منظرور از تعریرپِ
انسانمحور ،تعریفی اس که تحقّقِ رکنِ مادّیِ جنای ِ اِکوساید را منو ِ به ایرادِ آسیب (برالقوّه
یا بالفعل) به انسان ،گروه ،جمعیّ و یا جامعة انسانی (و نه خودِ زیس بروم یرا محریطِزیسر )
کرده و به این اعتبار آن را منع و جرمانگاری نموده باشد 1.در مقابل ،در تعریپهایِ بروممحرور
(زیس ر محررور) ،ژررارادای (دیرردمان) تغییررر ژیرردا مرریکنررد و خررودِ مفهررومِ «زیس ر برروم»،
ن حال که آسیب به زیس بوم(ها) اس  ،آسیب
 . 1اِکوسایدِ فرهنگی به حالتی اشاره دارد که رفتا ِر تخریبکننده ،در عی ِ
به فرهنگِ یک گروه ،جمع ّی و جامعه نیز اس .
2. Anthropocentric
3. Ecocentric
4. Biocentric
 .1از نمونههای تعریپِ انسانمحور ،تعریپِ بنیامین ویتِیکِر ( )Benjamin Whitakerاس [« :اِعمال] تغییرهای زیانبار،
ی
ت شیمیایی ،آلودگ ِ
اغلب جبرانناژذیر ،نسب به محیطِزیس  -برای نمونه از طریق انفجارهای هستهای ،تسلیحا ِ
ب جنگلِ بارانی  -که هستیِ کلش جمعیّ ها را تهدید مینماید  -خواه عامدانه یا با غفل ِ
شدید و بارانِ اسیدی ،یا تخری ِ
کیفری» (.)Greene, 2019: 14; and Schabas, 2000: 201
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«محیطِزیس » یا «گونههای زیستی» بهعنوانِ گرانیگاهِ تعریرپ انتخراب شرده و تحقّرقِ رکرنِ
مادّیِ جنای ِ اِکوساید ،مشرو به ورودِ آسیب به انسان ،گرروه ،جمعیّر و یرا جامعرة انسرانی
نیس و اِکوساید به اعتبارِ آسیبرسانی به خودِ محیطِزیس  ،زیس بوم(ها) و گونههای زیستی
منع و جرمانگاری میشود 1.با توجّه به این تفکیکِ مبنایی ،از نگاهِ گالستون ،محیطِزیسر بره
این جه شایستة حمای ِ کیفری اس که «مردمی» در بسترِ آن بره شریوة م لروبِ خرویش
زندگی نموده و از آن بهره میبرند .در نتیجه ،اگرر اِکوسراید در محریطِ زیسرتی رخ دهرد کره
«مردمی» در آن زندگی نمیکنند ،از شرمولِ ایرن تعریرپ خرارج اسر ؛ مگرر آنکره گسرترة
محیطزیس ِ مردم را آن میزان توسعه دهی که هیچ بخشی از جهان از این دایره خارج نماند.
آستانة باالیِ رکنِ روانی :آستانة رکنِ روانیِ این تعریپ بسیار باال اسر  .بهترر برود افرزون برر
حال ِ عمد ،به دو حال ِ «آگاهی» و «بیژرواییِ» مرتکب نیز بهطورِ صرریح اشراره مریشرد ترا
ایربخشی و بازدارندگیِ آن افزایش مییاف ؛ زیرا ایباتِ قصدِ تخریب بسیار دشوار اس و همین
امر منجر به بیژاس مانیِ گسرتردة مررتکبینِ اِکوسراید مریشرود .گفتنری اسر آن دسرته از
حقوقدانانی (مانندِ والِری کِبِن  2و  )...که از الگوی مادّیسازیِ جنای ِ اِکوساید حمای مری-
کنند ،ایرادِ دیگری نسب به رکنِ روانیِ تعریپِ گالستون میگیرند و آن ه ایرنکره اساسراه در
جرمهای اِکولوژیکی نباید از الگوی جرمانگاریِ تقصیرمدار (اع از عمدی و غیرِعمدی) ژیرروی
کرد؛ بلکه اِکوساید باید بهعنوانِ یک جرمِ مادّیِ محرض شناسرایی شرود (نرک :احردی ،رسرتگار
مهجنآبادی و طغرانگار99-71 :1899 ،؛ و .)Gray, 1995: 215-272
ان باقنداشتن با الگوی تعریپ و جرمانگاریِ جنایاتِ بینالمللی :گالستون با اینکه بره مفهرومِ
ژِنوساید اشاره کرده و از روی همان شبیهسازی نموده ،ولی تال نکرده اس تا تعریپِ خود از
مفهومِ اِکوساید را بههمان صورتِ تعریپِ جنای ِ ژنوساید تنظی کند؛ کاری که ریچرارد فالرک
ژ از سه سال انجام داده اس ( .)Falk, 1973: 80-96از ایرن جهر  ،تعریرپِ گالسرتون برا
الگوی جرمانگاری در حقوقِ بینالمللیِ جنایی ،که شاملِ عناصر زمینرهای (صردر) و رفتارهرای
فیزیکیِ سازنده اس  ،ه خوانی نداشته و شکلِ بسیار سادة تعریپِ اِکوسراید اسر  .شراید اگرر
گالستون در آن ایّام با همکاری ِحقوقدانان ،یک طرحِ حقوقیِ منسج تدوین میکررد ،اکنرون

ی مستقل برای تعریپِ حقوقیِ جنای ِ اِکوساید» ( Independent Expert Panel for
 .1برای نمونه « ،هیثتِ کارشناس ِ

 )the Legal Definition of Ecocideاِکوساید را چنین تعریپ میکند .1« :بهمنظورِ هدفِ این اساسنامه" ،اِکوساید"
بهمعنیِ اَعمالِ غیرِقانونی یا بیفکرانه/ناسنجیدهای اس که با آگاهی از اینکه یک احتمالِ قوی وجود دارد که از رهگذ ِر
طزیس وارد شود ،ارتکاب یابند ( Stop Ecocide
ب شدید و نیز گسترده یا بلندمدّت به محی ِ
آن اَعمال ،آسی ِ
.»)Foundation, 2021: 5
2. Valérie Cabanes
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اِکوساید در اغلبِ نظامهای حقوقیِ داخلی و حقوقِ بینالمللی جرمانگراری شرده برود و سریّارة
زمین با چنین بحرانهای اِکولوژیکیِ شدیدی مواجه نمیشد .در حقیق  ،گالستون فقط ایده و
ژیشنهاد داد ،ولی طرحِ حقوقیِ جدیدی تدوین نکرد و حتّی همانندِ لمکین نوشتة تفصریلی در
این زمینه ننگاش تا راهنمای دیگران باشد .وی حتّی ایدة حقروقیِ خرود را توسرعه و تکامرل
نبخشید.
ترجیحِ رویکردِ جمعگرایانه بر فردگرایانه :گفته میشود نسلِ سرومِ حرقّهرای بشرری (حقروقِ
همبستگی :حقش بر محیطِزیس ِ خوب و ژایدار ،حرقش برر صرلح ،حرقش برر توسرعه و  )...سرشر ِ
جمعی و گروهی دارند و یا دس ک این جنبه بر جنبة فردیِ آن غلبه دارد (نک :حجّرار لیرب،
 .)1892اشاره به «مردم» در تعریپِ اِکوساید ،با همین رویکردِ جمعگرایانه نسب بره حرقش برر
محیطِزیس ِ خوب و ژایدار ه خوانی دارد .شاید الهامگیری از تعریپِ نسلزدایی (مفهومِ گروه)
سببِ استفاده از این واژه شده باشد .اگرچه این رویکرد ،نادرس نیس  ،ولی نمیتروان از ایرن
نکته غافل شد که افزون بر مردم ،هر «فرد» نیز بهطورِ انفرادی از چنین حقّی بهرهمنرد اسر .
بنابراین ،بهتر آن بود که بهجای رویکردِ جمعمحور و اص الحِ «مردم» ،از رویکرردِ فردمحرور و
اص الحِ «انسان» استفاده شود.





عبارتژردازیِ نامناسب :بهنظر میرسد استفاده از عبرارتِ «زندگی بهشیوة مطلنو ِ ونویش»
الزم و سودمند نیس  .گویا گالستون این عبارت را بهمنظورِ احترام به حقوقِ فرهنگی و آزادیِ
اقلیّ ها و بومیان در انتخابِ سبکِ زندگی خویش استفاده کرده اس  .بااینحال ،وضعیّ هرایی
وجود دارد که مردمانی مجبور هستند تا در یک محیطِزیس ِ بدخی به شیوة غیرِم لروب نیرز
زندگی کنند .در این صورت ،آیا این تعریپ شاملِ این حال نیز میشود؟ ژاس روشن نیسر .
بنابراین ،بهتر اس چنین عبارتی اصاله بهکار نروند تا منجر به برداش ها و تفسیرهای نام لوب
از این مفهوم نگردد.
نامشخّ.بودنِ قلمرو مرتکبینِ اِکوساید :تعریپِ گالستون در بارة مرتکبینِ اِکوساید ساک اس
و مشخّ .نیس که وی قصد داشته اس اشخاصِ حقوقی را نیز مسؤول بداند یا خیر؟ اهمّیّ ِ
تصریح به این موضوع از آن جه اس که شناساییِ مسؤولیّ ِ کیفریِ اشخاصِ حقوقی ،یکری
از محورهای اصلیِ اِکوسایدشناسی اس که نسلِ جدیدِ اِکوسایدشناسان و اِکوسرایدژهوهانِ برر
روی آن تثکید میکنند؛ زیرا مرتکبینِ اصلیِ اِکوساید ،اشرخاصِ حقروقی هسرتند؛ تراجراییکره
برخی از اِکوسایدژهوهان از ضرورتِ نابودسازیِ شرک هرا ،ژریش از آنکره اسرتخراج و مصررفِ
سوخ های فسیلی ،انتشارِ گازهای گلخانهای و بهویهه کربن ،گرمایشِ جهانی و تغییرِ اقلیمی،
میلیونها یا میلیاردها انسان را بکشد و جهان را بهسم ِ نابودی ژریش ببَررد ،سرخن برهمیران
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آوردهاند ( .)See: Whyte, 2020این در حالی اس که در اندیشة حقوقیِ گالستون به مسرثلة
مه ِ مسؤولیّ ِ کیفریِ اشخاصِ حقوقی توجّهی نشده و ژاسخی به این ژرسشِ اصلی داده نشده
اس .
مقیّدنمودنِ تحقّقِ اِکوساید به حصولِ نتیجه :گالستون اِکوساید را جنایتی مقیّرد مریدانرد کره
تحقّقِ آن منو به وقوعِ تخریبِ اِکولوژیکی در عال ِ خرارج اسر  .ایرن رویکررد گرچره از نظررِ
حقوقی نادرس نیس  ،ولی با این ایرادِ جدّی مواجه اس کره چررا از رویکرردِ جنرمانگناریِ
ریسکمدار ژیروی نکرده اس ؟ اگر اِکوسراید از روی ژِنوسراید شربیهسرازی شرده ،ژر چررا
همانندِ این جنای  ،صِرفِ قصدِ تخریبِ شدید و یا صِرفِ قصدِ ایجادِ خ ر ،کافی دانسرته نشرده
اس ؟ با توّجه بره همرین نکتره اسر کره هیرثتِ کارشناسری نیرز اِکوسراید را جرزو جنرای ِ
مخاطرهافکنی 1تعریپ کرده اس ( .)Stop Ecocide Foundation, 2021: 12بهاینمعناکه
یرک «وضنعیّتِ

وقوعِ تخریب در عال ِ خارج شر ِ تحقّقِ اِکوسراید نیسر  ،بلکره کرافی اسر
وطرناک» ایجاد شود.
با توجّه به نکتههایی که بیان شد ،اگرچه ایدة حقوقیِ گالستون نخستین گرامِ سربز در راسرتای
جرمانگاریِ بینالمللیِ اِکوساید اس  ،ولی درونمایة این ایدة ابتکاری چندان شفاّف ،غنی ،جرامع و
ایربخش نیس  .دلیلِ آن را میتوان نوژیداییِ این مفهوم ،عدمِتخصّ ِ.حقوقیِ گالستون ،و نوژاییِ دو
رشتة حقوقِ بینالمللیِ جنایی و حقوقِ بینالمللیِ محیطِزیستی در آن تاری دانس  .بنابراین ،بایرد
ضمنِ اقتباسِ محاسن و مزایای این ایده ،از ایرادها و نارساییهای آن ژرهیز کرده و الگروی حقروقیِ
نو ،جامع ،کارامد و ایربخشی ارائه داد که من بق با الگوی جرمانگاریِ جنایاتِ بینالمللی باشد.
نتیمهگیری

یافتههای اِکوسایدشناسیِ گذشتهنگر نشران مریدهرد کره مفهرومِ اِکوسراید در واکرنشِ سیاسری –
اجتماعی به وضعیّ ِ جنگِ محیطِزیستیِ ویتنام تولّد یافتره اسر  .در حقیقر  ،تولّردِ ایرن مفهروم،
نتیجة تقارن ،ه گرایی و ه افزاییِ دو جنبشِ محیطِزیس گرایی و جنبشِ ضدش جنگ در دهرههرای
 1921و  1971م .اس و این دو جنبشِ اجتماعیِ انتقادی ،زمینة سیاسری و اجتمراعیِ الزم جهر ِ
تولّدِ مفهومِ اِکوساید و ظهورِ ایدة جرمانگاریِ اِکوساید را فراه کردهاند .در نتیجه ،نظریّنة حقنوقیِ
اِکوساید نیز سرشتی کاماله انتقادی دارد؛ بدینمعناکه شیوة «نگرر ِ انسرانِ مردرن بره طبیعر »،
«تعاملِ انسان با طبیع » و «سیاس گذاریِ اجتماعی و حقوقیِ انسانمحور» را به چالش کشریده و
خواستارِ تغییرِ در هر سه محورِ یادشده اس .
1. Endangerment crimes
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در این میان ،نظریّة حقوقیِ اِکوساید را باید میراثِ حقوقیِ گالستون برای تمدّنِ بشری دانسر .
اگرچه وی نتوانس برخالفِ رافائل لمکین نظریّة حقوقیِ جامعی در بارة جنای ِ اِکوساید ارائه داده و
طرحِ حقوقیِ منسجمی جه ِ جرمانگاریِ بینالمللیِ آن تدوین کند ،ولی با ابداعِ مفهومِ اِکوسراید از
رهگذرِ شبیهسازیِ جنایی با اص الحِ ژنوساید و طرحِ ایدة جرمانگاریِ بینالمللیِ آن ،نخستینِ سنگ
بنای این نظریّة حقوقیِ سبز را بر زمین نهاد .باید توجّه کرد که ابداعِ چنین مفهومِ سربزی از سروی
گالستون امری تصادفی نیست ،بلکه ریشه در چهار جنبة سربزِ حیراتِ علمری  -اجتمراعیِ او دارد.
جنبة نخست ،تخصّ ِ.علمیِ گالستون اس که در ژیوندِ مستقی با علومِ محیطِزیسرتی و سرنجشِ
تثییرِ موادش شیمیایی بر حیات و مماتِ گیاهان اس  .جنبة دوم ،کنشگرریِ مردنیِ او اسر  ،کره در
واکنش به جنگِ شیمیاییِ ویتنام و سوءِاستفاده از نتای ِ تحقیقاتِ خود جهر ِ برگزدایری ،بره یرک
معترضِ مدنیِ ژیشرو تبدیل شده و خواستارِ تغییرِ سیاس های نظامی و اجرای عردال در ویتنرام
میشود .جنبة سوم ،حرفة علمیِ دومِ گالستون اس که همان «اخالقِ زیسرتی» اسر  .وی علر و
اخالق را با یکدیگر تلفیق کرده و عل را اخالقی و اخالق را علمی میسرازد و همرین اخرالقگرایریِ
زیستی اس که منجر به ژیدایشِ جنبة چهارم حیاتِ او میگردد که همان جنبة حقوقی اسر  .در
حقیق  ،ابداعِ این مفهومِ حقوقیِ سبز نتیجة بره کُنش و ه افزاییِ این چهار جنبة سبز اس .
یمرة اندیشة حقوقیِ سبزِ گالستون را میتوان ژ از ژنجاه سال بهروشرنی در تعریرپِ حقروقیِ
جنای ِ اِکوساید از سروی «هیأتِ کارشناسی مستقِ برای تعری ِ حقوقیِ اِکوسناید» در  22جرونِ
 2121م .مشاهده کرد که تعریفی نو و بوممحور از این جنای جه ِ جرمانگاری برهعنروانِ جناینتِ
بینالمللیِ پنم و درج در اساسنامة دیوانِ کیفریِ بینالمللی ( 1991م ).ارائه کرده اس ؛ تعریفری
که نشانة تغییرِ دیدمان (پارادای ) در سپهرِ حقوقِ بینالمللیِ جنایی و گذار از دیدمانِ انسرانمحرور
به دیدمانِ بوممحور ،زیس محور و زمینمحور اسر  .طبرقِ ایرن رهیافر ِ جدیرد ،محریطِزیسر و
زیس بوم ارز ِ ذاتی و مستقل داشته و شایستة حمای ِ کیفری در س حِ بینالمللی هستند .چنین
تحوّلِ سبزی در سپهرِ حقوقِ بینالمللیِ جنایی نتیجة تفکّرِ حقروقیِ سربزِ گالسرتون و در حقیقر ِ
«میراثِ حقوقی» او اس  .گالستون بود که زمینة این «گنذارِ معرفنتشنناوتیِ سنبز» در سرپهرِ
حقوقیِ بینالمللیِ جنایی و جرمانگاریِ اِکوساید در کنارِ «جنایر ِ ژِنوسراید» و شناسراییِ «جنایرات
علیهِ محیطِزیس » در کنارِ «جنایات علیهِ بشریّ » را فراه کرد .اکنون نیرز کره دورانِ رِنِسنانسِ
نظریّة حقوقیِ اِکوساید آغراز گشرته اسر  ،جامعرة برینالمللری برهطرورِ عرام و اِکوسایدشناسران و
اِکوسایدژهوهان بهطورِ خاص میتوانند با تکیّه بر هر یک از میراثهای چهارگانة گالستون ،گامهرای
محکمی در راستای تضمینِ حقش بر محیطِزیس ِ خروب ،توسرعة ژایردار ،اقتصرادِ سربز ،حفاظر از
محیطِزیس  ،تضمینِ ایمنیِ سیّارة زمرین ،شناسراییِ حقروقِ حیوانرات ،شناسراییِ حقروقِ طبیعر
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(زمین) ،توسعة حقوقِ ضدشاِکوساید ،جرمانگاریِ اِکوساید ،تدوینِ سیاس ِ جناییِ منسج و کارامد در
قبالِ اِکوساید ،ژیشگیری از گستر ِ بحرانِ تغییرِ اقلیمی و  ...بردارند .البتّه ،باید توجّه کرد که ایدة
حقوقیِ گالستون بسیار ابتدایی و ناتمام اس و نمیتواند ژاس گوی نیازهای حقوقیِ کنرونیِ جوامرعِ
بشری باشد و از سیّارة زمین حفاظ ِ شایسته ای کند .در نتیجه ،بهتر اس که اندیشة حقروقی او را
فقط بهعنوانِ نق ة عزیم ِ اِکوسایدشناشیِ معاصر و یک نوع «میراِِ حقوقیِ سبز» بهشمار آوری و
در توسعة حقوقیِ آن کوشی .
منابِ
احدی ،رضا؛ رستگار مهجنآبادی ،محمّدباقر و طغرانگرار ،حسرن (« ،)1899بازکراویِ عنصررِ روانری در
جرای ِ با مسئولیّ ِ م لق با تثکیدِ بر جرای علیهِ محیطِزیس » ،مملّة پنژوهشهنای حقنوقی،
شمارة  ،48ژاییز ،ص .99-71
اردکانی ،محمّدرضا ( ،)1898اِکولوژی ،چاپِ شرانزده  ،تهرران :مؤسّسرة چراپ و انتشراراتِ دانشرگاهِ
تهران.
بابایی ،مهدی (« ،)1892بررسیِ جرمشرناختیِ جررای ِ زیسر محی ری (اِکوسراید)» ،ژایراننامرة دورة
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ترجمة رضا امینی ،چاپِ یک  ،تهران :انتشارات سم .
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سهامیِ انتشاراتِ خوارزمی.
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بینالملل» ،مملّة تحقیقاتِ حقوقی ،ضمیمة شمارة  ،12ص .121-188
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قلیژور ،غالمرضا و مهررا ،نسررین (« ،)1899جنایر ِ اِکوسراید؛ گذشرته ،حرال و آینرده» ،فصنلنامة
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