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  :چكيده
 »زيـست  محـيط  تكنولوژي و علوم فصلنامه« عنوان تحت پژوهشي ـ علمي ايمجله پيش چندي   

 و زيـست  محـيط  درخـصوص و   علمي و فني بيشتر مزبور مجله مطالب چند هر. دش مالحظه
  كـه  داشـت  حقـوقي  عنـواني   آن )1384 پاييز ،26 شماره( آخر مقاله اما  بود آن به مربوط مسايل
 ايرادهـاي  كـه  شـد  مالحظـه  مطالعه حين در اما .ردكمي جلب خود به را حقوقداني هر توجه

  دش باعث مسأله اين. است وارد علمي و شكلي محتوايي، حقوقي، لحاظ از مقاله اين بر اساسي
 يـك  در بـشود  را ايصـفحه  15 حـدود  مقاله يك شايد. شود پرداخته مقاله اين علمي نقد به

 واداشـت  را ما كه استبسيار   ايرادهاي و  اشكال حاوي مقاله اين اما كرد بررسي و نقد صفحه
 اگـر  البتـه . است تربيش اصلي مقاله صفحات از كه مفصل و طوالني نقدي. نماييم نقد را آن تا

 نويسنده نه كه است يادآوري به الزم. دشمي ترمفصل مطالب شود، نقد آن سطور همه بود قرار
 ارزش و عـالم  و علم حريم از پاسداري براي بلكه شناسيم،مي را وي نه و ديده را مقاله محترم
 مقالـه  ايـن  نقـد  بـه  خـاص  غرض و بغض و حب بدون علمي، هايمقاله و هاكتاب به نهادن

 به را آن پژوهشي ـ علمي عنوان با هم آن اي  مجله هر و ننويسد مطلبي كسي هر تا ايم  پرداخته
بـاقي   ارزشـي  ،علوم و واقعي عالمان براي ديگر يابد ادامه روش اين اگر كه چرا نرساند چاپ

  . نشست خواهد  علممسند بر نااهالن و منزوي نخواهد ماند و عالمان واقعي
  :گان كليديواژ

 جبـران  -هـا دولت مسئووليت -زيست محيط المللبين حقوق -تدريجي تحول -بررسي و نقد      
  .آلودگي -خسارت

                                                           
 و علـوم  فـصلنامه  در نقد مورد مقاله .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه علمي هيئت سابق عضو وفادار، علي دكتر ∗

 .است رسيده چاپ به 1384 پاييز ،26 شماره زيست، محيط تكنولوژي

                                                                                                       66409595: فاكس ∗∗

 .از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدشده براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر   
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  مقدمه
 در مجـزا  مقولـه  دو »هادولت مسئوليت« و »زيست محيط الملل  بين حقوق تدريجي تحول«

 اسـت  ايـن  اول مقوله بررسي الزمه. است زيست محيط المللبين حقوق نيز و المللبين حقوق
 بيـستم  قـرن  شـصت  دهـه  اواخـر  بـه  معموالً كه دشو اشاره رشته اين جدي شروع نقطه به كه

 خـصوص  ايـن  در جزئـي  اقـداماتي  نيـز  آن از پيش چند هر . )332ص ،1373اميرارجمند،( ددگر  برمي
 منـشور  ،1972 اسـتكهلم  اعالميـه  يعني مورد اين در شاخص هاياعالميه ذكر .بود گرفتهانحام  

 اجــالس و 1992) ريــو (اعالميــه ،1982 همبــستگي حقــوق منــشور ،1982 طبيعــت جهــاني
 حـدود  ،رشـته  ايـن  عمر مدت در. دنباشمي خصوص اين در عطف نقاط 2002 ژوهانسبورك

 هـاي   آلودگي  حفاظت و  مختلف جوانب خصوص در و زيست محيطي چند جانبه    معاهده 300
 شناسـايي . به آنها توجه كرد    تدريجي تحول مطالعه در بايد منعقد شده است كه      محيطي زيست

 و هـا   كميتـه  غيردولتـي،  و الـدولي  بين هاي  سازمان ملل، سازمان هاي  قطعنامه و المللي  بين عرف
 داوري از اعـم  الملليبين قضايي رويه محيطي، زيست مسايل خصوص در ويژه هايكميسيون

 تـصميات  و محيطـي  زيـست  رخـدادهاي  مربوط، دعاوي و دادگستري المللي  بين ديوان آراء و
 خـصوص  در بايـد  كـه  اسـت  يمهمـ  مـسايل  جملـه  از باره اين در كشورها رويه و الملليبين

 موضـوع  ،ديگر سوي از. دشو بررسي »زيست محيط المللبين حقوق تدريجي تحول« موضوع
 بـا  رابطه در د،شو مي مطرح المللي  بين و داخلي حقوق در و است مهماي  مسأله كه »مسئوليت«

 در اول بحـث  بـه  توجه با .است برخوردار خاص اهميت از المللي  بين و داخلي زيست محيط
 كـه  محيطـي  زيـست  مـسايل  درخصوص هادولت مسئووليت مباني بايد اًطبيعت نقد مورد مقاله
  .گردد مطرح ،دارد المللي بين جنبه

 جمـع  يا »خطر« نظريه يا است »تقصير و خطاء« نظريه مسئووليت، مبناي آيا كه ترتيب  بدين
 كنيـد  رجوع يشترب اطالع براي( دشو بررسي بايد همربوط مسايل تمام هرحال به ديگر؟ اينظريه يا آنها

 مقالـه  محتـرم  نويـسنده  .)410ـ 413 صص ،1380 بيگدلي، ضيايي دوم؛ فصل ،1380 هاروارد، دانشگاه از تحقيقي: به
 جداگانـه  موضـوعي  كدام هر كه زيرا كند، مطرح هم كنار در را موضوع دو اين نداشت لزومي

 چند هر .شوند بررسي جداگانه مقاله دو در آنها موضوعاتي، چنين طرح لزوم فرض بر و است
 مقالـه  بـه  نياز و دارد وجود ها  كتاببرخي   در خصوص دراين اي  ريشه و ابتدايي هاي  بحث كه

 ييهـا نظريـه  »هـا دولـت  مـسئوليت « يعني دوم موضوع خصوص در كه اين مگر .يستن جديد
 دو اين يحت اگر مقاله محترم نويسنده ،هرحال به. شود ارائه نو، هايياستدالل به توجه با جديد

 مطالـب  ولـي  بود، قبول قابل حدودي تا شايد داد  مي ارائه مرتبط، و منسجم شكلي به را مبحث
 ،كـرد  روبـرو  زيـادي  و اساسي ييايرادها با را نقد مورد مقاله محتواي كه شده ارائه اي  گونه به

  .است روبرو مشكل همين با نيز ساختاري و شكلي لحاظ از كه اين ضمن
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. هاسـت   دولـت  مسئوليت خصوص در موضوع است مشخص مقاله عنوان از كه گونه  همان
 مقالـه  بايـد  دشـو  بيـان  ها  دولت مسئوليت خصوص در تحول موضوع كه باشد اين منظور اگر

 شـروع  از قـراردادي  و عرفـي  از اعم موضوع مقررات و قواعد يعني باشد خاص يسير داراي
 مباني و مطالب كه چيست دنبال  به مقاله محترم نويسنده نيست معلوم ولي. دشو بررسي تاكنون
 پرداختـه  مقالـه  ايـن  مختلـف  جوانـب  بررسـي  بـه  ذيل در اكنون. است كرده مطرح را پراكنده

  :شود مي
  
  مطالب ارتباط ـ 1

 ارتبـاط  چـه  كه آيدمي پيش سؤال اين كنيم مشاهده را مقاله در مندرج عناوين فهرست اگر
  دارد؟ وجود  در مقالهموضوعات اين بين منطقي

 داليـل  وجـود  عـدم  صورت در تجاوز انتساب« ،»زيست محيط المللبين حقوق به تجاوز«
 دسترسـي « ،»دولـت  خـسارات  جبـران  مسئوليت« ،»مدني مسئوليت و دولتي مسئوليت« ،»موجه

. غيـره  و »احتيـاطي  اقدامات اصل« ،»آلودگي كاهش براي هادولت كوشش تبعيض عدم و برابر
 خيلـي  است آمده عناوين اين تحت كه مطالبي كرد، مرتبط هم با بشود را عناوين اين اگر حتي

 بسيار همـراه   تايپي اغالط با اًبعض مطالب اين اينكه ضمن ندارند، منطقي و مستقيم رابطه هم با
 ،ويراسـتاري  و بنـدي   جملـه  لحـاظ  از تـايپي  اغالط از غير به. كند  مي عوض را مفهوم كه است

  . است كرده نامفهوم را جمالت اًبعض كه دارد وجود زيادي  اشكال
  
   عبارات برخي نبودن حقوقي ـ 2

 واژگـان  قـسمت  در مـثالً . اسـت رفتـه    كار به غلط و نابجا اصطالحات برخي مقاله اين در
 محـيط  حقـوق « همچنـين . باشـد  »قواعـد  و اصـول « بايد كه است آمده »قواعد اصول« كليدي،
 شده تكرار بارها مقاله متن در كه باشد »زيست محيط لالمل  بين حقوق« بايد »المللي  بين زيست

 حقـوق « يكـي  داريـم  حقوق دو مثالً جداگانه، معاني با است تفاوت عبارت دو اين بين. است
 و جـزا  حقـوق  رشـته  از درسي اولي كه »كيفري الملل  بين حقوق« ديگري و »المللي  بين كيفري
 امـا  نيست مناسبي كليدي واژه »ها  دولت مقررات«. است الملل  بين حقوق رشته از درسي دومي

 حقـوق «. باشـد  كليـدي  واژه تواند  مي است آمده مقاله عنوان در كه »مسئوليت« يا و »ها  دولت«
  .)114 ص (باشد »عرفي الملل بين حقوق« بايد است غلط »عرف الملل بين

 (Treaty) »معاهـده « كلـي  عنـوان  تحـت  الملل،بين حقوق در را هادولت بين هايموافقتنامه
 حقـوق  در بيـشتر  اخيـر  واژه زيـرا  برنـد،   نمـي  كـار  بـه  (contract) يـا  قرارداد كلمه و گويند  مي

 اصـلي  منـابع  عنـوان  به قراردادها« :انـد   نوشته مقاله در نويسنده. شود  مي برده بكار خصوصي
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      » اسـت  عرفـي  حقـوق  جـزء  كـه  دارنـد  وجود مدون غير الملليبين زيست محيط حقوق
  .)115ص(

 حقـوق  «و آنهاسـت  جـزء  معاهدات كه وجود دارد » قراردادي «حقوق الملل  بين حقوق در
 حقـوق  جـزء ) اسـت  معاهـدات  منظور كه (قراردادها چطور. است آن جزء ها  عرف كه» عرفي
 اينكـه  نه باشد عرفي حقوق جزء معاهدات از بعضي مفاد برخي است ممكن البته ؟است عرفي

. نيـستند  مـدون  غير و اندشده مدون معاهدات اًضمن. است فيعر حقوق جزء معاهدات حقوق
 هـايي   موافقتنامه «اند  نوشته .شود  مي مدون ،بيايد معاهده قالب در اگر كه است مدون غير عرف

 معاهـده  يـا  قـرارداد  يـك  موافقتنامـه  خود) 115 ص(» اندآمده الملليبين قراردادهاي در كه
 نـه  اسـت  بوده» توافق «نويسنده منظور شايد ؟است هآمد ديگري آن در يكي اين چگونه. است

 جـا  دو در نويـسنده  متأسـفانه  كـه  اسـت  درسـت » Soft law «كلمه ديگر سوي از. »موافقتنامه«
»Softlow «قـوانين  «كلمـه . ندارد را شود  مي ناميده» نرم حقوق «كه موردنظر مفهوم كه اند  نوشته 

 قـوانين  مـا  و هستند حقوقي قوانين، اًقطع ست؟ا برده بكار را آن نويسنده كه چه يعني» حقوق
 غيـر  سـند  سـه » هاجنگل اصول اعالميه «و» ريو اعالميه «و» 21 كار دستور«. نداريم غيرحقوقي

 بـه  مطلـب  اين مقاله در اما. اند  شده امضا 1992 در ريو در سران اجالس در كه هستند آورالزام
 كنفـرانس  در آن دنبـال   بـه « :كنيـد  توجه يرز عبارت به. است شده بيان غلط و نامفهوم شكل
 »شـد  پذيرفته ريو اصول و اعالميه 21 كار دستور در و ريودوژانيرو در 1992 زمين سران

  دارد؟ درستي معني مذكور جمله آيا). 115 ص(
 خوانندگان كه شود نوشته طوري بايد مقدمه. است آمده مقاله مقدمه در كه بود مطالبي اينها

  .بسيار دارد نامفهوم مطالب مقدمه خود ولي شود فهميده بهتر بعدي مطالب ات كند آماده را
  
  مطالب بندي تقسيم ـ 3

 مسأله طرح در. داد توضيح آن خصوص در بايد كه است» مسأله طرح« ،مقاله مقدمه از پس
. »زيـست  محـيط  حقـوق  حفـظ  با رابطه در ها،دولت مسئوليت «اول قسمت: است شده نوشته
 قـسمت  دو شـامل  كـه  مقالـه  مطالـب  كل كه بوده اين نويسنده منظور مسأله اين حطر با اًظاهر

 محـيط  المللبين حقوق تدريجي تحول «و» زيست محيط حفظ با رابطه در هادولت مسئوليت«
 تفـصيل  وارد سـپس  و هدد توضيح آنها خصوص در خالصه طور به و مطرح را است» زيست
 را بحث ،اول قسمت شروع در و شده مطلب اصل اردو مسأله كلي طرح بدون اما. شود مسائل
  .كند مي مطرح

 شـود  تايپ پررنگ و درشت فونت با بايد شكلي لحاظ از بنابراين است كلي» عنوان «چون
تر مهم. اند  كرده تايپ پررنگ و درشت را فرعي عناوين كه حالي در اند  نكرده هم چنين اين اما
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 مـسئوليت  بحـث  ،1 شـماره  در و اندشده اصلي بحث وارد و شده فراموش مسأله طرح از آن، 
 بعد و آمده درشت حروف با فرعي عنوان دو ب و الف حروف با سپس و شده مطرح ها  دولت
 نيـست  معلـوم . است» مدني مسئووليت و دولتي مسئووليت عنوان «كه كنند  مي ذكر را 2 شماره

 يـك  البته. ندارد ولي باشد شتهدا هم 1 شماره است الزم چون. است آمده كجا از 2 شماره اين
 شد گفته كه گونه  همان ولي است شده نوشته ريز كه دارد وجود مسأله طرح عنوان در 1 شماره
 قـسمت  و نـشده  داده ادامـه  كـه  هاستدولت مسئووليت يعني مقاله كلي بندي  تقسيم به مربوط

 و 3 هاي  شماره ،1 بدون 2 شماره از بعد. است شده داده ادامه اول قسمت تنها و نيامده آن دوم
 بحـث  بـا  مـستقيمي  ارتبـاط  آن مطالـب  كـه  شد ذكر هم اين از پيش كه است آمده 6 و 5 و 4

 تحول يعني مقاله دوم قسمت وارد محترم نويسنده مطلب اين از بعد. ندارد هادولت مسئووليت
 پررنـگ  و درشت حروف با بايد كه اول قسمت مانند و اندشده زيست محيط المللبين حقوق

 شـده  بـرعكس  قـضايا  اًظـاهر . خـورد   نمي چشم به و شده تايپ معمولي حروف با دشو تايپ
 ايـن  فرعـي  عنـاوين  باشد، پررنگ و درشت حروف با مهم و اصلي عناوين اينكه بجاي. است
 ،هرحـال  به. آيدنمي خواننده چشم كه معمولي و كوچك حروف با اصلي عناوين و شده چنين

 زيـست  محـيط  جهـاني  بحـران  اول بخش كه است شده تقسيم مجزا بخش دو به دوم قسمت
 گونـه همان ادامه در اما. خواندنمي  اصالً عنوان با هم آن مطالب و معمولي حروف با باز. است

 باشد پررنگ و درشت حروف با كه برسد چه ندارد، وجود دوم بخش براي عنواني شد ذكر كه
 مرتبـه  يـك  خواننده و» ...كافي ابزارهاي فقدان دوم بخش «كه آيدمي جمله ابتداي در ناگهان و

 يـك  هـم  قـسمت  ايـن  در! كجاست اول بخش چيست، دوم بخش از منظور كه كندمي تعجب
 و كوچـك  حـروف  بـا  ولـي  دارد عنـوان  اول بخش كه اين جالب. اندانداخته جا را مهم عنوان

 پررنـگ  و درشـت  عناوين با مچهار و سوم بخش ولي ندارد عنواني اصالً دوم بخش معمولي،
 گيـري   نتيجـه  بـه  چنـان   آن كـه  هـا   پـاورقي  آن دنبال   به و آمده "نتيجه" هم آخر در. استآمده  

 حساب هم ها  پاورقي .كند  مي تصور گيري  نتيجه جزء را آن ناخودگاه خواننده كه است چسبيده
  .)گردد مراجعه حاضر مقاله 5 شماره عنوان به (ندارد كتاب و

 از ناشـي  اسـت  ممكـن  اسـتفاده  مـورد  مقررات« :است شده نوشته مقاله گردي جاي در
 ناشـي  يا ضوابط مبناي بر فرامرزي آلودگي از ممانعت اصل مانند عرفي و المللبين حقوق

 »نمايند ايجاد را زيست محيط خاص اصول تواند  مي كه باشد الملليبين هاي  كنوانسيون از
  ).115ص(

 حقـوق  منـابع  كنـد؟   نمـي  مطـرح  را غلـط  يمباحث آيا  و دارد يمفهوم و معني جمله اين آيا
 معاهـدات  از اي  مجموعـه  ،دادگـستري  المللي  بين ديوان اساسنامه 38 ماده به استناد با الملل  بين
 منـابع  برخـي  و الملل  بين حقوق كلي اصول المللي،  بين عرف ،)عام يا خاص از اعم (المللي  بين
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 بيگـدلي،  ضيايي( باشد  مي الملل  بين حقوق متخصصان نظر و لليالم  بين قضايي رويه جمله از فرعي

 از ناشـي  اسـتفاده  مـورد  مقـررات « گفت شود  مي چطور ،صورت اين در .)93 و 94 صص ،1387
 نـه  اسـت  الملـل   بـين  حقـوق  منابع جزء خود الملل  بين عرف. است» عرفي و الملل  بين حقوق
 ممنوعيـت  «منظـور  شـايد  چيـست؟  »يفرامرز آلودگي از ممانعت اصل«. آن از جداي چيزي

 زيـست  محـيط  المللبين حقوق اصول جزء مطلب اين كه اين ضمن ؟است» فرامرزي آلودگي
 فهـم  و درك قابـل  هـم  بـا  آنهـا  ارتبـاط  و ندارد عقاليي مفهوم اصالً كه هم جمله بقيه .نيست

  .يستن
  
  مقاله شكلي و محتوايي بررسي ـ 4

  :ترتيب بدين است آمده اي ملهج ،1 شماره ،»مسئله طرح «عنوان در
 المللـي بـين  زيـست  محيط حقوق در مناقشه مورد موضوع يك ها،دولت مسئوليت. 1«
 ملـي  سـطح  در ها،  دولت مسئوليت اصطالح از مختلف هاي  برداشت علت، دو به كه است

  .)116 ص (»است كرده ايجاد اساسي نظرهاي اختالف
 هـم  و آمده» مختلف هاي  برداشت «كلمه هم رازي: است غلط مذكور عبارت بندي  جمله اوالً
ـ  اسـت  كافي اينها از يكي. »اساسي نظرهاي  اختالف «عبارت » علـت  دو «بـه  اشـاره  جملـه  اًثاني

  .شود نمي علت دو به اي اشاره هيچ آن در ولي كند مي
 دو اين «شده گفته و »مدني مسئوليت و دولتي مسئوليت« است آمده ديگر عنواني در يا -

 مـسئوليت . اسـت  الفـارق   مـع  قيـاس  مـورد،  دو اين مقايسه اصوالً. »نمود اشتباه هم با دنباي را
 اشـخاص  هـم  و دولـت  يعنـي  دو هر براي و) خصوصي (شخصي يا باشد دولتي است ممكن

 معنـي   بـدين  كيفري؛ مسئوليت يا و باشد داشته وجود مدني مسئووليت است ممكن خصوصي،
 اولـي  شويد، مجازات كيفري مسئوليت در و بپردازيد خسارت بايد شما مدني مسئوليت در كه

 مدني و دولتي مسئوليت مقايسه پس. مجازات دومي و دارد) مالي (مادي خسارت جبران جنبه
  .است ربط بي ايمقايسه
 مـدني  مـسئوليت  بـا  نبايد را دولتي مسئوليت« اسـت  آمده 116 ص در خصوص اين در
 تعيـين  را خـصوصي  اشخاص مسئوليت ميزان يمدن مسئوليت كه معني بدين. نمود اشتباه

. باشد  مي ها  دولت وسيله به خسارت جبران معناي به دولتي مسئووليت كهحالي در كند،مي
 انـد شده شناخته معاهداتي در آلودگي از ناشي ضايعات قبال در مدني و دولتي مسئووليت

ـ  و چون  بي مسئوليت به مربوط موارد در را همانندي اصول كه  هـاي   تـصميم  بيمـه،  رايچ
  .»نمايند مي بيني پيش را مسائل ديگر و جنبي يا اصلي هاي مسئوليت مالي،
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 تعيين را خصوصي اشخاص مسئوليت ميزان مدني مسئوليت «:اند  هكرد مرقوم مقاله نويسنده
 مـدني  مسئوليت و است غلط حرف اين كه داند  مي خواني  حقوق هر يا و حقوقدان هر .»كند  مي
 و حقـوقي  شـخص  كـه  (هـم  دولـت  يـك . نيست خصوصي اشخاص مسئوليت به وطمرب تنها

  .دارد مدني مسئوليت ،است كرده وارد اشخاص بر ناروا به كه خساراتي برابر در) است عمومي
 وسـيله  بـه  خـسارت  جبران معناي به دولتي مسئوليت كهحالي در «است آمده ادامه در
» خـسارت  جبـران  «معنـاي  بـه » مـسئوليت  «اوالً: گفـت  بايد ارتباط اين در. »باشدمي هادولت
 مـسئوليت،  آثار از يكي يا مسئوليت داشتن اثرِ بلكه است، خاص مفهومي داراي يك هر. نيست
 دولتـي  مسئوليت آثار از يكي «كه باشد اين منظور اينكه فرض بر اًثاني. باشد  مي خسارت جبران
 مقايـسه  قبـل  جملـه  با مسأله اين كه دارد ربطي چه» است دولت بوسيله خسارت كردن جبران

 جمـالت  ايـن . »كنـد مي تعيين را خصوصي اشخاص مسئوليت ميزان مدني مسئوليت «كه شود
 و» دولتـي  مـسئووليت  «مفهـوم  دو از درك بـدون  مقالـه،  محتـرم  نويسنده كه است آن نشانگر

  ).الفارق مع قياس (اند كرده مقايسه هم با را دو آن» مدني مسئوليت«
 در آلـودگي  از ناشـي  ضـايعات  قبـال  در مـدني  و دولتي مسئوليت« از منظورهمچنين  

 و چـون   بـي  مسئوليت به مربوط موارد در را همانندي اصول كه اندشده شناخته معاهداتي
 بينـي   پـيش  را مـسايل  ديگـر  و جنبـي  اصلي، هاي  مسئوليت مالي، هاي  تصميم بيمه، چراي

 بـه  مربـوط  مـوارد  در هماننـد  اصـول  يـست؟ چ هماننـد  اصـول  از منظور چيست؟ »نمايند  مي
 و چون  بي مسئوليت به مربوط موارد در همانند اصول چيست؟ بيمه چراي و چون  بي مسئوليت

 مـسايل  بـا  مـسايل  اين چيست؟ جنبي يا اصلي هاي  مسئوليت چيست؟ مالي هايتصميم چراي
   دارند؟ ارتباط باالتر

 كـه  مـا . شـوند مي متوجه حقوقدانان نهات و است حقوقي مسايل اينها بفرمايند است ممكن
» تكنولـوژي  و علوم فصلنامه «در مقاله شايد البته! شويم  نمي متوجه چيزي چرا هستيم حقوقدان

 ايـن  كـه  كننـد  تصور طور اين اًحتم هم غيرحقوقدانان. نشوند خبردار حقوقدانان تا شده چاپ
 مطالب اينها اًحتم بگويند ستا ممكن. كنندنمي درك آن از چيزي آنان و است حقوقي مطالب
  .آوريم نمي سردر ما كه است درستي
» كنوانـسيون  ايـن  اعضاي «بايد كهحالي در» كميسيون اين اعضاي «اندنوشته ديگر جايي در

  .)116 ص (باشد
 ملزم را كميسيون اين اعضاي... كنوانسيون 12 ماده« :است چنين باال عبارت كامل جمله

 خطرناك و زايد مواد مرزي  برون دفع انتقال از ناشي خسارت رانجب مسئوليت: كه دارد  مي
  . است چگونه ويراستاري و بندي جمله كه كنيد دقت .)116 ص(» نمايند همكاري يكديگر با
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 آن نـام . نـداريم  داخلي درياي ما). 116 ص (»داخلي درياهاي...  «است آمده آن بدنبال -
  است؟ بوده چه منظورشان ديد بايد. دريا نه است درياچه
 محـيط  زمينه در جانبه چند يا دو قراردادهاي حاضر حال در« است آمده مقاله مقدمه در
 اي،منطقـه  سـطح  در را  آن گونـاگون  هـاي بخش مختلف زواياي از كه دارد وجود زيست
بـا   اي  منطقـه  ؟چيـست  جملـه  ايـن  از منظـور  .)115 ص(» كنند  مي مطرح جهاني و اي  ناحيه
 چـه » گوناگون هاي  بخش مختلف زواياي «چيست؟» را  آن «از منظور دارد؟ تيتفاو چه اي  ناحيه

  .گذاشت» معاهدات «كلمه قرارداد جاي به جمله در بايد حداقل است؟ عبارتي
 حقـوق  اصلي منابع عنوان به قراردادها اين واقع در« :است آمده عبارت اين آن، دنبال به
 حقـوق  يـا  و. هستند عرفي حقوق جزء هك دارند وجود غيرمدون ليلالمبين زيست محيط
 باشند،  مي مربوط يكديگر به و اند  آمده الملل  بين قراردادهاي در كه هايي  موافقتنامه و عرفي
 نقـش  همچنـين  دارنـد،  نقـش  نيـز  عرفـي  حقوق شناسايي ايجاد در هاتوافقتنامه اين لكن

 مفـاهيم  سـايي شنا در مهمـي  نقـش softlow  اصـول  اصطالح به و غيرحقوقي هاي اعالميه
 عرفي حقوق قواعد گيريشكل در ها  اعالميه اين. هستند دارا المللبين زيست محيط حقوق
  .»دارند محدودي بسيار نقش

 عـرف  صـورت  بـه  كـه  گفت توان  مي باشند عرف بردارنده در معاهدات اگر كه گفت بايد
 درسـت  معاهـدات  بـراي » غيرمـدون  «عبارت از استفاده پس. اند  درآمده معاهده قالب در مدون

. شود مي قراردادي حقوق به تبديل واقع در درآمد معاهده قالب در عرف اينكه از بعد. باشد نمي
 حقـوق  يـا  و« :كـه  عبـارت  ايـن  خصوص در. هست نيز عرفي حقوق دربردارنده اينكه ضمن
» وندش مي مربوط يكديگر به و اند آمده المللي بين قراردادهاي در كه هايي موافقتنامه و عرفي

 المللـي بـين ) قـرارداد  (معاهـدات  براي مترادفي نام تواندمي موافقتنامه كه شد داده توضيح قبالً
 كـه  شـده  گفتـه  اسـت؟  آمده يكي آن در يكي اين محترم نويسنده گفته براساس چگونه. باشد

 ايـن  از منظـور  اوالً ؛»دارنـد  نقـش  عرفـي  حقـوق  شناسـايي  و ايجاد در هاتوافقتنامه اين«
 اسـت  شناسـايي  مـورد  و اسـت  مشخص و دارد وجود خود عرف اًثاني و چيست؟ هاقنامهتواف

 هـم  اگر دارند؟ نقش عرفي حقوق آن شناسايي و ايجاد در ها  موافقتنامه اصطالح به اين چگونه
 كـه  عرفـي  دارند؟ نقش آن ايجاد در چگونه باشند، داشته نقش آن بيشتر شناسايي در فرض بر

 هاياعالميه نقش «:است آمده ادامه در بعد. شود  مي ايجاد دوباره چگونه است، شده ايجاد قبال
 اوالً »هـستند  دارا... شناسـايي  در مهمـي  نقش» Soft low «اصول اصطالح به و غيرحقوقي

ـ . دارد اشـكال  ويراسـتاري  لحـاظ  از كـه  اسـت  آمـده  جملـه  در بـار  دو» نقش «كلمه       واژه اًثاني
»Soft low «و غلط» Soft law «اصـول  «عنـوان  تحـت  اًثالث. است درست» نرم حقوق «معني به 
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Soft low «از منظـور . ندارد وجود اصولي رابطه اين در. آيد نمي» Soft law « نـرم  حقـوق  «يـا «
 آينـده  در تـا  باشند اي  زمينه توانند  مي ولي ندارند آور  الزام جنبه كه است هايي  اعالميه يا و منابع
 حـدودي  تا هااعالميه نوع اين اصول گفت بتوان شايد و كنند ايجاد حقوقي الزام كشورها براي

 نقـش  عرف ساخت در پس. باشد عرف نوعي به تواند  مي و دارد همراه به را ها  دولت مقبوليت
 را آن كـشورها  اكثر و شود تكميل آن آور  الزام ةجنب كه  صورتي در. محدود بسيار نقشي نه دارد،

 از باشـد  هـم  معاهـده  قالـب  در عرف آن اگر اينكه ضمن. دهد  يم عرف تشكيل اًقطع بپذيرند،
 نـه » اسـت  آور الـزام  غيـر  اعالميـه  «Soft law از منظور بنابراين. است آور الزام قراردادي لحاظ

 اعالميـه  هماننـد  اياعالميـه  اسـت  ممكـن . انـد فرموده محترم نويسنده كه» غيرحقوقي اعالميه«
 ولـي  باشـد  حقـوقي  اًموضوع زيست محيط خصوص در 1972 استكهلم اعالميه يا بشر حقوق

 اي  اعالميـه  آن واقـع  در. است حقوقي ها  اعالميه اين در مندرج مباحث چون باشد، آور  غيرالزام
 ايـن  در انـد   نوشته محترم نويسنده كه» غيرحقوقي اعالميه «پس. است آور  غيرالزام ولي حقوقي،

ـ  كـه  است حقوقي اعالميه بلكه ندارد مصداق جا  عنـاوين  نويـسنده  واقـع  در. نيـست  آور  زامال
  .اند كرده خلط را» بودن آور غيرالزام «و» بودن غيرحقوقي«

 در ولـي » دارنـد  مهمـي  نقـش  «ها  اعالميه اين شود  مي گفته مذكور جمله در جايي در اًضمن
 و شناسايي خصوص در اينها دوي هر و» دارند محدودي بسيار نقش «شود مي گفته ديگر جايي
 مهـم  آن نقـش  سرانجام داند  نمي خواننده اًنهايت. است محيطي زيست عرفي حقوق يريگ  شكل
 عـدم  درصورت تجاوز انتساب «عنوان تحت مقاله از ديگر جايي در. محدود بسيار يا و است

 بـه  چنانچـه  نمايـد،  نقـض  را المللبين حقوق عملي اگر«: است آمده »موجه داليل وجود
 اعتبـار  براسـاس  اينكـه  يـا  و دولت يك) دائم يا موقت (ونيقان هاي  ارگان از يكي وسيله
 است بهتر). 116 ص. (»داد نسبت دولت آن به را عمل آن توانمي شود، انجام مزبور دولت

 حقـوق  مقررات ناقض عملي اگر«: شود تر  روشن مفهوم تا بيايد عبارت اين جمله، اين جاي به
 دولـت  آن طـرف  از و حـساب  بـه  يا دولت كانار از يكي توسط كه  صورتي در باشد، الملل  بين

  .»داد نسبت دولت آن به را عمل آن توان مي پذيرد، انجام
 آلـودگي،  تخلـف  انتـساب  براي آشكار موانع از يكي «:است آمده عنوان همان ادامه در
  .)116 ص (»دانست دور فاصله با ها آلودگي ايجاد مسأله و ساز آلوده منابع تعدد

 فاصـله  بـا  هـا   آلودگي «اًثاني. دارد اشكال ويراستاري لحاظ از و نيست هوممف جمله اين اوالً
 يكـي  «شود روشن موضوع تا نوشت صورت اين به را ورزبم جمله بتوان شايد. چه يعني» دور

 در توان  مي را) آلودگي يعني (محيطي زيست آميز  تخلف عمل يك انتساب براي آشكار موانع از
  . »دانست موردنظر خسارت تحقق در نزديك و دور علل دوجو و آلودكننده منابع تعدد

 و ايتوصـيه  گـرفتن  نظر در بدون آن به تجاوز حالت، اين در« :است آمده مقاله در باز
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 نظـر  در بـدون  «كلمـه  جملـه  اين در). 116 ص (»نمايد  مي دعوا طرف دولت براي مسئوليت
 ويراسـتاري  لحـاظ  از آن از بعـد  و قبـل  جمـالت  اينكـه  ضـمن  .معناستبي» ايتوصيه گرفتن

 بفهمند را آن مفهوم ندكن تالش است ممكن رشته اين متخصصين كه چند هر .دارند مشكالتي
  . بود خواهد مفهومنا  حقوقدانان،غير  براي اًقطع ولي

 اتخـاذ  جهت در ها دولت تعهد، اينكه با« :زير توجه شود   محتوايو بي    نامفهومبه جمله   
 آساني به تواندمي آنها از تخلف كه دارد همراه به را آلودگي از يريجلوگ براي الزم تدابير
 از تـري   دقيـق  شـكل  ارائه جستجوي در المللبين حقوق كه چند هر باشد، تشخيص قابل

 جملـه  از خسارات پرداخت دشوار بسيار مسئوليت يك در مثال براي است، ايپايه قواعد
 هـم  كنار در منتهي رد معنا و مفهومي وجود دا     اه  جملهاين   از خشيب در). 116 ص( ».آنهاست

 اسـت كـرده    سـخت  بسيارو درك آنها را     كرده   نامربوط و نامناسب  عبارات را  آنها گرفتن قرار
  .سپاريم مي محترم خوانندگان به را آن درك بنابراين

. اسـت  درسـتي  مطلب اين. است» هادولت خسارت جبران مسئوليت «مقاله 3 شماره عنوان
 خـسارت  بايـد  كننـد   مـي  وارد كـه  خـساراتي  برابر در ساز  آلوده عوامل عنوان به ها  لتدو يعني

 اًقطعـ  و بياورنـد  را شـد  ذكـر  كـه  توضيحي جمله همين توانستند  مي محترم نويسنده .بپردازند
 بيـانگر  اصل اين« :است آمده عنوان آن ذيل در اما. شد  مي روشن خوانندگان همه براي مطلب

 وسـيله  بـه  را هـا   آلـودگي  از پيـشگيري  تـدابير  مخارج بايد ساز  لودهآ عوامل كه است آن
 تعيـين  زيـست  محـيط  حفاظـت  از كه اطمينان كسب منظور به صالح  ذي مراجع شناسايي

 باشد جمع بايد جمله آخر فعل پس است جمع» ساز  آلوده عوامل «اوالً .»نمايد تقبل را شود  مي
 سـاز   آلـوده  عوامـل  «كه آنجا تا است درست جمله ابتداي اًثاني. »نمايد تقبل «يعني مفرد اينكه نه

 آنهـا  توسط آمده وارد خسارات و «عبارت جا  همين محترم نويسنده كاش اي اما» ...مخارج بايد
 جمـع  فعـل  هـم  و بـود  كامـل  هـم  جملـه  و شد  مي تمام قضيه و دادند  مي قرار را» بپردازند را

 به. ندارد مفهومي اصالً كه اند  آورده ديگري راتعبا متأسفانه ولي آمد،  مي جمع فاعل با متناسب
 در. شـد  ذكـر  بـاال  در كـه  »...پيـشگيري  تدابير مخارج بايد ساز  آلوده عوامل... « :ترتيب اين

 مفهـوم  دارد؟ وارده خـسارات  بـه  ربطـي  چـه » ها  آلودگي از پيشگيري تدابير مخارج «ضـمن 
 از حفاظـت  از كـه  اطمينان سبك منظور به و صالح  ذي مراجع شناسايي وسيله به« عبارت
 نه عبارات اين چيست؟ خسارات جبران با آن ارتباط و چه يعني» شود  مي تعيين زيست محيط

  . بحث مورد عنوان با ارتباطي نه دارند مفهومي
 افـزوده  كاالهـا  قيمـت  به محيطي زيست مخارج كار، اين انجام با« است آمده ادامه در

 قبلـي  جملـه  در خاص يكار است؟ كدام كار اين انجام از منظور راستي). 117 ص(» گردد  مي
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 مـسأله  بـا  ربطـي  چـه  باشـد » ها  آلودگي از پيشگيري تدابير مخارج «منظوراگر  . وجود نداشت 
 بـا  را زيـست  محـيط  رابطه و است زيست محيط حقوق در جداگانه يبحث آن دارد؟ مسئوليت

» شـود   مـي  افـزوده  كاالهـا  قيمت به محيطي زيست مخارج «كه عبارتاين   .كند  يبيان م  اقتصاد
 گيـري نتيجه ادامه در نويسنده كه اين تر  جالب. ندارد مسئوليت با ربطي اما است درستي مطلب

 از منطقـي  استفاده صورت بدين و« :ندارد قبلي مسأله با ربطي هم گيرينتيجه اين كه كند  مي
 حـرف  تجديـد  غيرقابـل  نـابعِ م از منطقي استفاده آري» .شودمي تقويت تجديد غيرقابل منابع

 با ارتباطي چه اما است محيطي زيست بحث يك و شود تقويت مسأله اين بايد و است درستي
 بعـد . نيست روشن رسند،مي گيرينتيجه اين به يقبل جمالت از چگونه اين كه . دارد بحث اين

 جبـران  اصـل  براينبنـا « :كه آيدمي قبل جمله ادامه در و گيردمي انجام دوم گيري  نتيجه آن از
 كمـك  گونههيچ سازها  آلوده به كه است آن از حاكي و باشد  مي بنيادي اصل يك خسارت

  .»شود نمي اعطا مالي
 آگـاه  را خواننـدگان  و باشـند  كـرده  عنـوان  از گيرينتيجه اينكه براي محترم نويسنده ،اوالً
 جبـران  اصـل  بنـابراين « كـه  ترتيـب   بـدين . اند  كرده استفاده» خسارت جبران «كلمه از فرمايند

 مـا  قبلي جمالت. است قبلي جمالت از گيري  نتيجه چه اين. »است بنيادي اصل يك خسارت
 حقـوق  در و است حقوقي كلي اصول از يكي خسارت جبران اًثاني. رسانند  نمي مسأله اين به را

ـ  ثابـت  كـه  نـداريم  نيـاز  مـا  و هـست  هـم  مهـم  البته و دارد وجود المللي  بين و داخلي  و يمكن
  .كشورهاست همه حقوق قبول مورد زيرا است، بنيادي اصل اين كه كنيم گيري نتيجه

 كـه  گونه  همان ،ديگر سوي از .دنرس  نمي گيرينتيجه اين به اصالً قبلي مطالب كه اين ضمن
 كـه  است آن از حاكي... « پس است بنيادي اصل يك اصل اين چون كه است آمده شد، ذكر
 بـه  كه دارد ربطي چه اصل آن بودن بنيادي اوالً. »شود  نمي اعطا مالي كمك هيچ ساز  آلوده به

 به اينكه يعني بنيادي اصل« چيست؟ شد، ذكر كه جمله اين مفهوم اًثاني. برسيم گيري  نتيجه اين
 و دارد مـسئوليت  سـاز   آلـوده  كـه  شد گفته باال در .»شود  نمي اعطا مالي كمك هيچ ساز  آلوده

 اعطـا  مـالي  كمـك  او بـه  ما كه دارد ربطي چه. كند جبران را اتخسار بايد هم مسئول شخص
 نتيجـه  ايـشان  كه كرد اعطا مالي كمك كننده  آلوده به بايد كه است گفته كسي چه. نكنيم يا كنيم

 اسـت  درسـت  اين دارد؟ بحث با ارتباطي چه اًنهايت و شود  نمي اعطا مالي كمك او به اند  گرفته
 اصل كه خسارت جبران اصل آيا ولي نمايد خسارت جبران بايد كه است مسئول كننده  آلوده كه

   نشود؟ اعطاء مالي كمك كننده آلوده به بايد كه است اين از حاكي و معني به است بنيادي
 مـي  اجالس در (OEGD) توسعه و همكاري سازمان پيشنهاد طبق« آيـد مي مقاله ادامه در
 ريـو  اعالميه جمله از ديگر جانبه چند يا دو اعالميه و قطعانامه چندين در اصل اين 1972
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 نـه  اسـت » اقتـصادي  توسـعه  و همكاري سازمان «سازمان اين نام اوالً). 117 ص(» است آمده
ـ . (OEGD) نه است» OECD «هم آن اختصاري عالمت و» توسعه و همكاري سازمان«  بـر  اًثاني

 در اصـل  اين اينكه ماا باشد، دهش توصيه اصل اين سازمان، اين 1972 مي اجالس در كه فرض
) است شده تايپ قطعانامه قطعنامه، و گرفته صورت هم تايپي اشتباه مقاله در كه (قطعنامه چند

 كـه حـالي     در. اسـت  اجـالس  آن به مربوط گويي كه شده نوشته طوري است آمده اعالميه و
 ايـن  نـام  البتـه  هكـ  كننـد  اشـاره  ديگـري  اعالميـه  و ها  قطعنامه به اند  خواسته  مي نويسنده اًظاهر

 اشاره آنها به پاورقي در حداقل بايد. شود متوجه خواننده تا اند  ننوشته را ها  اعالميه و ها  قطعنامه
 ايـن  شـود   مـي  چگونـه . اسـت  1992 سـال  در انـد   آورده مصداق كه هم را ريو اعالميه. شد  مي

 سـال  ريـو  هاعالميـ  در خـسارت  جبـران  اصل كه  باشد كرده پيشنهاد 1972 اجالس در سازمان
ـ . است سال 20 زماني فاصله. بيايد 1992  بـراي  معمـوالً  چندجانبـه  و دوجانبـه  اصـطالح  اًثالث

 اصطالح اين از معموال ها  قطعنامه براي ولي ها،  اعالميه براي موارد برخي در و آيد  مي معاهدات
 »بپردازنـد  را گيآلود رفع هاي  هزينه بايد ها  آالينده... « :است آمده ادامه در. شود  نمي استفاده

 مـواد  خـصوص  در و رود  مـي  كـار  بـه » كننـده   آلـوده  «كلمـه  اشخاص براي اصوالً ).117 ص(
  .آمدمي» ها كننده آلوده «،»آالينده «كلمه جاي به بايد بنابراين. »ها آالينده«

  شـامل  مجمـوع،  در كه» ها  دولت خسارت جبران مسئوليت «عنوان زير كه است اين جالب
 بـه   خوانـده شـد،    بنيـادي  و مهـم  ياصل خسارت جبران اصل كه اين از بعد شود،  مي سطر 11

ـ  اصل اين« كهآمده است    جمله آخرين عنوان     و اسـت  الملـل بـين  سـطح  در جديـد  اًتقريب
 آورتعجب اًواقع. »شود تلقي الملليبين عرفي حقوق در آورالزام اصل يك عنوان تواند،نمي

 بـدين  و داشـته  وجود دور بسيار هاي  زمان از بلكه يستن جديد اصل يك اصل اين اوالً است؛
 و كـشورها  همـه  بـين  در .»كننـد  خـسارت  جبران بايد رسانندمي زيان كه كساني «:است معني
 اسـت،  جديد الملليبين سطح در كه باشد اين منظور اگر .دارد و داشته وجود اصل اين هاملت
 صـد  از بيش حداقل كه گرددبرمي المللبين حقوق ايجاد به آن قدمت و نيست طور اين اًظاهر
 عـرف  و معاهدات در و است آورالزام و عرفي و قراردادي شده، پذيرفته ياصل اًثالث. است سال

 داد اصل اين به كه اهميتي همه آن از بعد نويسنده چطور. است قبول مورد الملليبين و داخلي
 در آورالزام اصل يك عنوان به تواند  نمي«: ندفرماي  مي آخر در اند،  كرده معرفي بنيادي را آن و

  .»گردد تلقي الملل بين عرفي حقوق
). 117 ص (اسـت » تبعـيض  عـدم  و برابـر  دسترسي «،4 عنوان يعني مقاله اين بعدي عنوان

 مـسئوليت  و زيـست  محـيط  حقـوق  تـدريجي  تحول «كه مقاله عنوان با عنوان اين ارتباط ،اوالً
ـ . نـدارد  مقاله موضوع با ارتباطي عنوان اين موعهزيرمج چيست؟ در» هاست  دولت  جملـه  اًثاني

   :ندارد خاص يمفهوم و معني است، موضوع بيان كه اول
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 در اشخاص ويژه نقش با رابطه در خصوص به تبعيض عدم و يكسان دسترسي اصول«
 هـاي فعاليـت  در هـستندكه  ضـوابطي  امـر  ايـن  همانـا  كـه . است فرامرزي آلودگي مورد

 به مربوط هايفعاليت چون مواردي در هاگيريتصميم در مشاركت و اياتشك خصوصي،
 يكسان دسترسي اصول« شده گفته). 117 ص(» گيرند  مي قرار استناد مورد مرزي  برون اثرات

 فرامـرزي  آلـودگي  مـورد  در اشـخاص  ويژه نقش با رابطه در خصوص به تبعيض عدم و
 در اشخاص ويژه نقش با رابطه در وصخص به اصول اين« چيست؟ جمله اين معني ».است
 شود  مي گذارده نقطه و شود  مي تمام جمله هرحال به چه؟ يعني »است فرامرزي آلودگي مورد

 امـر  اين از منظور ،»...هستند ضوابطي امر اين همانا كه« :شودمي شروع» كه «با بعدي جمله و
. اسـت  جمـع » ضـوابط  «هكلمـ  و اسـت  مفـرد » امر «كلمه اًضمن. نشد گفته خاصي امر چيست؟

 يعنـي  آن معني باشد، ضوابطي امر اين كه فرض بر. »هستند ضوابطي امر اين« :گفت شود  نمي
  چه؟

 و شـكايات  خصوصي، هاي  فعاليت در كه هستند ضوابطي امر اين« اسـت  آمده ادامه در
 مـرزي  بـرون  اثـرات  بـه  مربوط هاي  فعاليت چون مواردي در ها  گيري  تصميم در مشاركت

 مفهـوم  اگـر  و دهـد؟   مي مفهومي چه و چيست عبارات اين معني. »گيرند  مي قرار استناد مورد
  دارد؟ ارتباطي چه» تبعيض عدم و يكسان دسترسي اصول با «باشد داشته

 اصول از يكي تبعيض عدم موضوع كه گفت توان مي اما« :است آمده قسمت اين آخر در
 افتـاده  جا مطلب يك تبعيض عدم اصل والًا. »است تدوين حال در كه است المللبين حقوق

 است المللبين حقوق اصول از يكي تبعيض عدم اگر اًثاني. است المللي  بين  و داخلي حقوق در
 الملـل بـين  حقوق در تدوين اًثالث. »است تدوين حال در« فرمايندمي چگونه است شده ثابت و

 يـك  پراكنـده  هـاي   عـرف  كه معني بدين. است Codification كلمه معادل و دارد خاص يمعناي
 از يكي تبعيض عدم موضوع «اينكه كاربردن  به اًظاهر. آيند در ايمعاهده صورت به شده، كاسه

  .باشد نمي مناسب» است تدوين حال در كه است الملل بين حقوق اصول
 :اســت آمــده» آلــودگي كــاهش بــراي هــا دولــت روش «عنــوان زيــر مقالــه 5 قــسمت در

 هـاي   دولـت  كـه  است عمومي و كلي استانداردهاي رعايت نمايانگر مقتضي هاي  كوشش«
 و ارائـه  مـستلزم  آن، بـه  توجـه  و بوده آن تنظيم به موظف زيست محيط از حفاظت براي

 خيلي اگرچه (زيست محيط هاآلودگي از پيشگيري قوانين و اداري مؤثر مقررات قراردادن
 ممكن كه را خصوصي و عمومي هاي  شبخ عملكرد بتواند كه. باشدمي) نباشد افراطي هم

 چنـد  هر. دهند قرار تأثير تحت را جهاني مشتركات يا و كشورها ديگر زيست محيط است
 كه خاص هايالزام يا مقتضي هايكوشش براي المللبين حقوق در دقيقي تعريف هيچ كه
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 ببينيد و ريدبنگرا   بندي  جمله). 118 ص (»ندارد وجود باشند استفاده قابل مختلف موارد در
 شـده  مطرح مقتضي هايكوشش «عبارت ايمقدمه هيچ بدون و ناگهان چرا چيست؟ آنها معني
» هـاي   آلـودگي  «بايـد » ها  آلودگي «كلمه همچنين. ندارد» ي «به نياز» ها  دولت «كلمه اًثاني. »است
  چيست؟ پرانتز در» نباشد افراطي هم خيلي اگرچه «عبارت از منظور. باشد

 بيايد، آن از بعد هم جمله آخر نقطه و بگيرد قرار» باشد  مي «كلمه مذكور عبارت از بعد اگر
 آخـر  اًضـمن  شود،  مي شروع» كه «كلمه با جمله آن، از بعد طور  چه است، شده تمام جمله يعني

  . است ناقص گويا هم بعد جمله
 مـورد  در بازل كنوانسيون جمله از كنوانسيون چندين وجود اين با« :است آمده ادامه در
 زايـد  مـواد  تخليه كنوانسيون يا ماريول كنوانسيون و خطرناك زايد مواد مرزي  برون انتقال
 هاي  الزام تعريف براي اي  وسيله عنوان به الملل  بين سطح در قبول قابل استاندارهاي به لندن

» نايـ  وجـود  بـا  «بايـد  و اسـت  غلط» وجود اين با «عبارت اوالً. ».دارند اشاره دولت رفتاري
 بايـد  »موادخطرنـاك  مـرزي   برون انتقال مورد در بازل كنوانسيون« عبارت جاي  به ثانيĤ. باشد

 و خطرنـاك  مـواد  فرامرزي انتقاالت و نقل كنترل درباره بازل 1989 كنوانسيون «صحيح عبارت
ـ . است آن انگليسي ترجمه كه بيايد، 1»آنها دفع  بايـد  و اسـت  غلـط » مـاريول  «كنوانـسيون  اًثالث

 كـه  »لنـدن  زائد مواد تخليه كنوانسيون« يا »ماريول كنوانسيون« اندنوشته اًرابع. باشد» پلمار«
 آلودگي از جلوگيري الملليبين كنوانسيون به مربوط 1978 پروتكل «آن صحيح نام است، غلط
  .است 2»)78/1973 مارپل (ها كشتي از ناشي دريا

 مـديريت  اصطالح مصالح براي بازل ونكنوانسي «:اسـت  آمده مقاله از بخش اين ادامه در
 بـه  و برد  مي كار به زايد مواد ساير و خطرناك زايد مواد روي بر را محيطي زيست صحيح
. دارد زياد ويراستاري به نياز و است نامفهوم خيلي جمله اين. »كند مي تعريف را آن زير شرح

  .است بازل كنوانسيون چند ادهم كه فرمايند نمي دهند مي ارائه را مزبور تعريف كه ادامه در
 نيست معلوم است، آمده» احتياطي اقدامات اصل «عنوان با و 6 شماره تحت كه بعد قسمت

 خـاص  يمفهوم و است محيطي زيست اصول از يكي اصل اين البته. دارد بحث با ارتباطي چه
 آن نـد نكينمـ  تالشي هيچ اما هست، هم درست كه كند  مي تعريف را  آن محترم نويسنده و دارد

 فالن در اصل اين كه كنندمي اشاره تعريف از پس تنها و دهند ارتباط بحث مورد موضوع با را
 القـا  را غلطـي  مفهوم كه آمده عبارتي هم تعريف آن در كه چند هر. است موجود هاكنوانسيون

 (scientific uncertainty)» علمي كامل اطمينان عدم «عبارت اين باشد تايپي اشتباه شايد. كند مي
                                                           

1. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
Their Disposal,Basel, March 22, 1989. 
2. Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships,1973, London, 1978. (Morpol 1973/78) 
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 حالي در... «: است چنين جمله. است شده نوشته »عملي كامل اطمينان عدم« غلط به كه است
 از نبايد دارد، وجود زيست محيط به جبران غيرقابل هايخسارت مورد در جدي تهديدهاي كه

 بـراي  شـده  ريـزي   طـرح  هاي  برنامه انداختن تأخير بر دليلي عنوان به عملي كامل اطمينان عدم
  ).118 ص(» كرد استفاده زيست محيط تخريب از جلوگيري

 عنوان المللي  بين حقوق سند چند در احتياطي، اقدامات اصل اًاخير« است آمده ادامه در
 و آب تغييـرات  كنوانـسيون  چهارچوب در اصل اين ريو، اعالميه در جمله از است، شده

 پيمـان  نيـز  و) ط بنـد . 11 اصل (طبيعت جهاني منشور در يا) 2 پاراگراف 3 ماده (هوايي
  »....آن) 2 پاراگراف 130 ماده (ماستريخت

ـ  آمـد،  مـي  آن» 15 اصـل  «بايـد  ريـو  اعالميه خصوص در اوالً  ديگـر،  كنوانـسيون  نـام  اًثاني
 كنوانـسيون  چهـارچوب  در« غلـط  به كه است» هوايي و آب تغييرات چارچوب كنوانسيون«

 كـه  ،اسـت  درست» 3 پاراگراف 3 ماده «اًثالث. است شده ترجمه يا آمده» هوايي و آب تغييرات
 الزم. طبيعـت  جهاني منشور» ط بند 11 اصل« اند  نوشته اًرابع. است آمده» 2 پاراگراف «غلط به
 11 مـاده  در و دارد» ـهـ  «بنـد  تـا  تنها. ندارد» ط «بند اصال منشور اين 11 ماده كه است ذكر به

  .ندارد وجود آن بندهاي از يك هيچ در خصوص اين در مطلبي
 محـيط  حقـوق  تحـول  «عنـوان  تحـت  مقالـه  دوم قسمت وارد ،مطالب اين از بعد نويسنده

 زيـست  محـيط  حقـوق  تحـول  «مقالـه  عنـوان  چـون ). 117 ص(مـي شـود   » المللي  بين زيست
 حقـوق  تحـول  بحـث  به ابتدابايد   محترم نويسنده اصوالً ،»هاست  دولت مسئوليت و المللي  بين
 عكـس  كه صورتي درپرداخت  مي ها،  دولت مسئوليت بحث به سپس و تزيس محيط الملل  بين
 به كرديم مشاهده كه طور آن نيز هادولت مسئوليت قسمت در كه چند هر. است شده عمل آن

 هرحال به. اند  داده ارائه زياد ايرادهايي با پراكنده مطالبي و اند  نپرداخته بحث اين به صحيح طور
» زيست محيط الملل  بين حقوق تحول «بايد عنوان اوالً كه يمبگوي بايد دوم قسمت درخصوص

 شـود   مي شروع گونهاين بحث هايعبارت اًثاني» المللي  بين زيست محيط حقوق تحول «نه باشد
  :است زير ايرادات داراي كه

 بحران اين و» زيست محيط جهاني بحران«: اند  فرموده مرقوم اول بخش عنوان تحت ايشان
 را زيـست  محيط الملل  بين حقوق كه است ذكر به الزم. اندداده نسبت بيست و هنوزد قرن به را

 يعني دانند،  مي بيستم قرن شصت دهه اواخر در را آن جدي شروع و گويند  مي نوجوان حقوقي
 اينكـه  ضـمن  گوينـد   مـي  كننـد  مراجعه تاريخ اين از تر  پيش به بخواهند كساني هم اگر. 1968
 از تعـدادي  ولـي  اسـت  بيـستم  قـرن  شـصت  دهه زيست محيط الملل  بين حقوق جدي شروع

 منعقـد  كـشورها  بين بيستم قرن اول نيمه در تاريخ اين از قبل نيز محيطي زيست هاي  توافقنامه
  .است شده
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 را كـشورها  و جهان عمومي افكار كه است آمده وجود به زيستي محيط بحران اگر بنابراين
 و هــا خرابــي پــي در .اســت بــوده آن از عــدب و دوم جهــاني جنــگ از كــرده جلــب خــود بــه

 مـشغول  اًشـديد  خود اقتصادي توسعه و رشد جهت اروپايي كشورهاي كه است هايي  بازسازي
 بحـران  فنـاوري،  پيشرفت ديگر سوي از و طبيعي منابع از رويه  بي استفاده با و شوند  مي كار به

 المللـي بين هايسازمان ماتاقدا به منجر شصت دهه اواخر در كه كنندمي ايجاد محيطي زيست
 طبيعـت  منـشور  اروپـا،  هـواي  و آب منـشور  جمله از هايياعالميه و منشورها تهيه نتيجه در و

 در محيطـي  زيـست  اقـدامات  درخـصوص  ملل سازمان قطعنامه اًنهايت و افريقا وحدت سازمان
 كه آورد  مي همفرا را 1972 استكلهم كنفرانس زمينه ،قطعنامه اين از پس كه شود  مي 1968 سال

  .است بشر و زيست محيط درخصوص ملل سازمان اعالميه و سند اولين
 در زيـست  محـيط  بحران افرايش با« :اند  فرموده نگارش گونه  اين محترم نويسنده ادامه در
ـ  (جهـان  كنـار  و گوشه در اساسي قوانين نويسندگان بيست، و نوزده قرون  شـصت  اًتقريب
 محيط به مربوط حقوق ساير يا و زيست محيط از فاظتح براي را مختلفي ضوابط) كشور
 كـه  خـورد مـي  چشم به 5 عدد بند اين آخر در اوالً). 118 ص(» )5( نداگرفته نظر در زيست

Ĥو ندارد وجود شماره 4 از بيش مقاله آخر پاورقي در متأسفانه ولي است 5 شماره پاورقي يقين 
 مقالـه  مـتن  در بلكه پاورقي اين تنها نه يميبگو دباي البته. است شده ارجاع كجا به نيست معلوم

 منبـع  ذكـر  يـا  مربـوط  توضيح براي كجا به بايد نيست معلوم كه است آمده پاورقي شماره 37
 و منـابع  ذكـر  در اهميتي  كم اشكال كه بگذريم كه ها  پاورقي موضوع از هرحال به. كرد مراجعه

 و است شده كشيده ميان به آن بحث جااين در كه است مقاله كل به مربوط و نيست توضيحات
 ميان به صحبت آن خصوص در ديگر جايي در مهم ايراد و خاص نقد يك صورت به دارد جا

 دوم مطلـب  عنوان به بايد) گردد مراجعه حاضر مقاله 5 شماره عنوان به خصوص اين در (آيد،
 آنهايي است، شده تهپرداخ زيست محيط مسأله به آن در كه اساسي قوانين از دسته آن كه گفت

 انـد   شده اصالح يا شده تدوين) استكلهم اعالميه ايجاد سال يعني (1972 سال از بعد كه هستند
 كـه  مـسأله  ايـن  بنـابراين، . باشند بايد كشور 60 تا 50 حدود چيزي شد، گفته كه گونه  همان و
 مختلفـي  ضوابط بيست و نوزده قرون در جهان كنار و گوشه در اساسي قانون نويسندگان«
 اساسي قانون. نيست درستي مطلب اًقطع» اندگرفته نظر در زيست محيط از حفاظت براي را

 زيـست  محـيط  مسأله به آن 50 اصل و است قوانين اين از يكي كه هم ايران اسالمي جمهوري
 بسيار آن اصول كه اساسي قوانين در اًثالث. است شده تدوين ميالدي 1980 سال حدود پرداخته،

 محتـرم  نويـسنده  كـه  طـور آن و كننـد مي اشاره كلي صورت به مسأله به تنها است كلي و مهم
 و ضوابط و پردازند نمي ،»پرداخته زيست محيط حفاظت مختلف ضوابط« به اند فرموده مرقوم

 حقوق تحول بحث اينجا در چون اًرابع. آيد  مي كشورها عادي قوانين در زيست محيط مقررات
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 يـك  كـه  اساسي قوانين به اشاره جاي به محترم نويسنده بود بهتر است تزيس محيط المللبين
. پرداختنـد   مـي  زيـست  محـيط  الملـل بـين  حقـوق  تحـول  زمينـه  بـه  است داخلي حقوق بحث
 اوايـل  در كـه  الملليبين معاهدات از محدود يتعداد به اي  اشاره شد ذكر تر  پيش كه گونه  همان

 در زيـست  محـيط  حقـوق  زمينـه  در جدي تحول عشرو سپس و وجوددارد بعد به بيستم قرن
 طبيعـت  جهـاني  منـشور  اسـتكلهم،  1972 اعالميه به آن از بعد و بيستم قرن شصت دهه اواخر
 و 2002 ژوهانـسبورگ  اجـالس  و 1992 ريـو  اعالميـه  ،1982 همبستگي حقوق منشور ،1982

 زيـست  مختلـف  اتموضوع در فواصل اين در كه) 300 از متجاوز( بسيار الملليبين معاهدات
 تـصويب  تـاريخ  و موضـوع  براساس را معاهدات اين و پرداختندمي است، شده منعقد محيطي

 تحـول  بررسي توانيم  مي را كار اين صورت اين در. رسيدند  مي حاضر زمان به تا كردند  مي بيان
  .بدانيم زيست محيط الملل بين حقوق

)UNEP( يونـپ  جملـه  از خـصوص،  ايـن  در هـا   سازمان ايجاد به آن كنار در شد  مي البته
1، 

CSD (پايدار توسعه كميسيون 1972
 قـضايي  آراء از اعـم  (المللـي بـين  قـضايي  رويـه  ،1992 2

   .كرد اشاره) داوري و المللي بين محاكم
 مفهـوم و   چيـست،  قبلـي  مطالـب  با آن ارتباط نيست معلوم كه اند  آورده اي  جمله ادامه، در

 بـر  عـالوه  «:انـد   فرموده مرقوم محترم نويسنده. نباشد روشن كه رسد  مي نظر به هم آن ظاهري
 مـورد  در نظـر   اختالف رغمبه باره  اين در حقوق علماي آراي و قضايي رويه اهميت اينكه
 از جلـوگيري  وظيفـه  كـه  اسـت  آن از ناشي زيست، محيط بر ناظر الملليبين قواعد ساير

 المللبين حقوق اعتبار از ملي، ايمرزه از بيرون اًمخصوص زيست، محيط شديدي تخريب
  .)119ص). (14( است شده برخوردار عرفي

 »...باره  دراين حقوق علماي آراي و قضايي رويه اهميت... «: شده نوشته مذكور جمله در
 قواعـد  سـاير  مـورد  در نظر  اختالف رغم به« :فرمايند  مي اضافه بعد باره؟ كدام در گفت بايد
 باشـد  بحث مورد موضوع در بايد هست اگر نظر  اختالف. »...زيست محيط بر ناظر الملليبين

 سـاير  مـورد  در نظر  اختالف« كـه  شود نوشته طور اين نبايد ولي» باره اين در «ايشان قول  به و
 جمله ابتداي اًنهايت. دارد موضوع به ربطي چه الملليبين قواعد ساير در نظر اختالف .»...قواعد

 تـوان مـي  آيـا  اسـت؟  چگونـه  آنهـا  ارتباط چيست؟ منظور كه دهيد ربط جمله انتهاي با هم را
  شد؟ متوجه چيزي
  .چيست منظور نيست معلوم اند هفرمود مرقوم را ديگر ايجمله ادامه، در

 در با و) 17(زندگي براي طبيعت اهميت به توجه با ترتيب همين به« :است چنين جمله

                                                           
1. United Nations Environment Programme. 
2. Commission on Sustainable Development. 
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 حقـوق  اعمـال  فقدان آن در كه شده وضع هقاعد ترينمهم عنوان به حيات حق گرفتن نظر
 فكـر  مـثالً  باشـد  ديگـري  كلمة» دير «كلمه كه فرض بر). 119 ص (»باشد  نمي متصور نيز دير

 قبـول  قابل مقاله در تايپي اشتباهات همه اين كه چند هر -شده تايپ غلط و باشد» ديگر «كنيم
 مـورد  مفهـوم  با آن ارتباط و دبگوي خواسته  مي چه نويسنده نيست معلوم هم معني باز -نيست
  چيست؟ بحث

 حيـات  حـق  تهديد باعث كه زيست محيط تخريب از اجتناب «:است آمده ادامه در باز
). 119 ص (»شـود   مـي  محـسوب  عرفـي  الملـل   بين حقوق در اساسي هنجار يك شود،  مي

 سـؤال  اين لذا. شود  مي غلط هاي  برداشت باعث كه است شده هپرداخت شكلي به جمله متأسفانه
 اًقطعـ  شـود؟ مـي  حيات حق تهديد باعث زيست محيط تخريب از اجتناب آيا كه، است مطرح

 بـه  ،بنابراين. شودمي حيات حق تهديد باعث آن تخريب از نكردن اجتناب بلكه نيست طوراين
     حقـوق  در اساسـي  هنجـار  يـك  ايـن  كـه  شده گفته. است زائد» از اجتناب «كلمه رسدمي نظر
 ولـي  اسـت  هنجـار  باشد،» زيست محيط تخريب از اجتناب «عبارت اگر. است رفيع المللبين
 حيـات  حـق  تهديد با تا كنيم، حذف بايد را» اجتناب «كلمه كه شد گفته كه چيزي آن بنابر اگر

 البتـه . اسـت  ناهنجـاري  بلكـه  نيست هنجار ديگر زيست محيط تخريب بنابراين دربيايد، جور
 القـا  چنـين  خواننـدگان  بـه  جملـه  هرحال به ولي است بوده ريديگ چيز نويسنده منظور شايد

  .كند مي
 حقوق انسان، سالمت و امنيت، حيات حق بر متكي ممنوعيت، اين« :است آمده ادامه در
 تـصويب  در كـه  است هادولت روشن رويه و دوستانه بشر المللبين حقوق زيست، محيط
 ملـي  مرزهـاي  از خارج در هم و خلدا در هم مذكور ممنوعيت همچنين و داخلي قوانين
 و خـاص  يمفهـوم  مجمـوع  در  و هـم  دارد اشـكال  محتـوا  در هـم  جمله اين. »شود  مي اعمال

 ممنوعيت؟ كدام كه شود سؤال بايد ،»ممنوعيت اين «شده نوشته اوالً. دهد  نمي ارائهرا   مشخص
 محـيط  يـب تخر در اجتنـاب  منظـور  كـه  فرض بر. بود نشده ذكر ممنوعيت لفظ قبل جمله در

 اين كه است اين منظور شايد» .است... و امنيت حيات حق بر متكي كه «چه يعني باشد، زيست
... و امنيـت  حيـات،  حـق  وجود واسطه  به يا «است... و امنيت حيات، حق حفظ براي ممنوعيت

» حـق  بـر  متكـي  «عبـارت  بايد ليكن باشد، درست تواندمي جمله باشد اينها منظور اگر. »است
 اًضمن. شود اضافه» ...و امنيت حيات، حق وجود بواسطه «يا» حق حفظ براي «عبارات و حذف

  .باشد» ويرگول «،»امنيت «و» حيات «بين بايد
 محـيط  حقـوق  و انـسان  سـالمت  و امنيـت  حيـات،  حـق  «يعني موضوعات، اين همه بعد،
 ايـن . دانند  يم داخلي قوانين تصويب در را» ها  دولت روشنِ رويه و بشردوستانه حقوق زيست،

 باشـد  زيـست  محـيط  الملل  بين حقوق است ممكن زيست محيط حقوق زيرا. دارد ايراد مطلب
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 رويـه . گردد  مي محسوب الملل  بين حقوق جزء نيز بشردوستانه حقوق. دارد المللي  بين جنبه كه
. شـود   مـي  ايجاد عمل در كه قانوني يعني عرف. است المللي  بين عرف واقع در ها  دولت روشن

 و «:دهند  مي ادامه بعد. نيست صحيح» گيرد  مي قرار داخلي قوانين تصويب در «عبارت ،ابراينبن
  .»شود مي اعمال ملي مرزهاي از خارج در هم و داخل در هم مذكور ممنوعيت همين

 داخلي زيست محيط تخريب«: شد  مي ذكر زير عبارت پيچيده كلمات اين جاي به بود بهتر
 معمـوالً  مقررات اين و است ممنوع المللي  بين و داخلي مقررات و انينقو لحاظ از المللي  بين و

  .»گردد مي اعمال الملليبين صحنه هم و كشورها داخلي صحنه در
 »...المللـي   بـين  عهدنامه نويس  پيش ديگر نمونه «:است آمده مقاله از ديگري پاراگراف در

 كلمـه  كاربردن به ديگر است شده تصويب و رسيده امضا به عهدنامه اگر). 120 و 119 صص(
 ديگـر  طور مطلب ماده خالل در عهدنامه يك نويسپيش در اينكه مگر ندارد معنا» نويس  پيش«

 كنـد؛  مقايـسه  هم با را دو آن خواهد  مي شخص و است كرده تغيير نهايي تصويب در كه باشد
. اسـت  چنـين  ينهـاي  و اصلي متن ولي است آمده چنين اين معاهده نويس  پيش در بگويد مثالً

 معاهـده  6 ماده مثالً مطلب به اشاره تنها و شود  نمي اي  مقايسه چنين مقاله متن در وقتي بنابراين
 اصـطالح  به مطالب اينجا تا .است غلط بلكه مورد،  بي نويس  پيش كلمه از استفاده دارد، مصوب

 كـه  مكنـي مـي  مشاهده كنيم دقت خوب اگر ولي. بود زيست محيط جهاني بحران خصوص در
 در مقـررات  وجـود  به بخش اين در زيرا. نداشت زيست محيط جهاني بحران به ربطي مطالب

 زيـست،  محـيط  خـصوص  در زيـاد  جانبـه  چند يا دو معاهدات وجود كشورها، اساسي قانون
 كميـسيون  ،)(Trail Smelter »اسـملتر  تريـل  «داوري راي جمله از المللي، بين قضايي آراء وجود
 در ملـل  سـازمان  بـشر  حقوق كميته سالمت، و حيات حق درخصوص مريكاا قاره بشر حقوق

 خـصوص  در الملـل   بـين  حقـوق  كميـسيون  مصوبه اتمي، هاي  زباله زياد مقادير دفن خصوص
 زيـست  محـيط  تخريب از اجتناب و زيست محيط حفظ براي الملليبين تعهد از جدي تخلف

 مباحـث  ايـن  عنـوان  توانست  مي واقع رد. كرديم مشاهده كه شكلي به هم آن داشت اشاره... و
  . »زيست محيط جهاني بحران« نه باشد» زيست محيط الملل بين حقوق منابع«

 عنـوان  اول بخش كهحالي در. شوندمي دوم بخش وارد مقدمه بدون سپس محترم نويسنده
 سـت، ا عنوان فالن تحت و شروع آنجا از اول بخش كه شد  مي متوجه خواننده و داشت تيتر و

 بخـش « :اسـت  آمـده  چنين اين مقدمه، و عنوان بدون دوم بخش در شد ذكر كه گونههمان اما
 كـه  اسـت  زيـست  محيط از حفاظت براي الملليبين اجرايي و كافي ابزارهاي فقدان دوم
 محـيط  تخريب از ناشي خسارت و مسئووليت بر ناظر معيارهاي و هابيانيه ها،عهدنامه: مثل

 جملـه    يك با بايد ابتدا در و! ندارد عنوان بخش اين يعني. »باشد  مي كننديم تدوين را زيست
  .دارد ويراستاري به نياز كنيم مي مشاهده كه گونه همان هم جمله اين خود البته كه شود، شروع
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 پـيش  كه دارد وجود مقاله تمام در آن ظاهري شكل حتي و مطالب بنديتقسيم اشكال اين
  . شد خواهد اشاره هم اًبعد و شد اشاره آن به اين از

 كـه  اسـت  ايـن  منظور اگر. چيست دوم بخش اين عنوان سرانجام نيست معلوم حال هر به
 باشـد،  »زيـست  محـيط  از حفاظت براي المللي  بين اجرايي و كافي ابزارهاي فقدان« عنوان
 ابزارهـا  ايـن  است آمده جمله در كه گونه  آن. دهيم قرار نقد و بررسي مورد را مطلب اين بياييم
 ذكـر  عـرف  خـصوص  در ديگـري  مطلب محترم نويسنده. باشند  مي ها  بيانيه و ها  عهدنامه شامل

 بـر  نـاظر  معيارهاي و عرفي قواعد «ها  بيانيه و ها  عهدنامه اين كه گويند  مي چنين اين: كنند  مي
 نويـسنده  اوالً. »كننـد مـي  تـدوين  را زيست محيط تخريب از ناشي خسارت و مسئووليت

 چنـد  ظـرف « كـه  كردند ذكر» زيست محيط جهاني بحران «عنوان تحت اول بخش در محترم
 هدف با جانبه چند قرارداد پنجاه و سيصد و جانبه دو قرارداد هزار يك حدود گذشته دهه

). 118 ص(» .اسـت  گرديـده  منعقـد  مختلـف  كـشورهاي  توسط زيست محيط از حمايت
 فقـدان  با ما« :دنويسمي) 120 ص (بعد سطر چند در جمله اينبه   توجه بدون محترم نويسنده

 از بـيش  وجـود  خودشان گفته به آيا. هستيم روبرو هستند »ها  عهدنامه شامل كه... كافي ابزار
 ها  اعالميه به اشاره مقاله ديگر جاهاي در همچنين. نيست كافي جانبه چند و دو عهدنامه 1350

 در چگونه. شود  مي... و 1992 ريو بيانيه يا اعالميه و 1972 استكلهم اعالميه جمله از ها  بيانيه و
 هـا   بيانيه و ها  عهدنامه اين« فرمايند  مي بعد. هستيم روبرو» ها  بيانيه فقدان با ما «فرمايند  مي اينجا

 و مـسئووليت  بـر  نـاظر  معيارهاي و عرفي قواعد شامل زيست محيط از حمايت به مربوط
 منبـع  خـود  المللـي   بـين  عـرف  گفت بايد. »باشند مي زيست محيط تخريب از ناشي خسارت
 را عـرف  كـه  نيـستند  ها  بيانيه و معاهدات اين. كرد خلط معاهده با را آن نبايد و است جداگانه

 ممكـن  البتـه . آينـد   مـي  در معاهـدات  صورت به شوند تدوين ها  عرف اگر بلكه كنند  مي تدوين
 بيانيـه  يا و باشند درآمده عرف صورت به يا باشد عرف بيانگر معاهده يك مواد از برخي است

 شـكل  ايـن  امـا  نماينـد  ايجـاد  را عرفـي  وجـود  زمينه آينده در نيستند آور  الزام كه ها  اعالميه و
  .كند نمي القا را درستي مفهوم و باشد نمي درست آن محتواي و بندي جمله

 كنندگان نقض و كنندگان آلوده كهحالي در« :كه ترتيب  بدين است آمده ايجمله ادامه در
 درسـت  اوالً. است اتايراداين   داراي جمله اين »...موجود ناهماهنگي علت بر زيست محيط
 محـيط  مقـررات  كننـدگان   نقض «بگوئيم بايد بلكه» زيست محيط كنندگان  نقض «بگوئيم نيست

  غلـط  حـساب  بـه  را دومي اگر البته. »علت بر «نه باشد» علت به «بعدي واژه بايد اًثاني. »زيست
  .سازد نمي بري دقت عدم از را نويسنده هم باز بگذاريم، تايپي

 و المللـي   بين كيفري ديوان يكي ؛)120 ص (اند  كرده اشاره المللي  بين دادگاه دو به ادامه در
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 غلط كه اند  كرده مشخص )IGG( اختصاري عالمت با را اولي كه اروپايي عدالت ديوان ديگري
 معلـوم  كـه  انـد كـرده  مشخص» IGJ «اختصاري عالمت با را دومي و باشد (ICC) بايد و است

 اختـصاري  عالمـت  آن باشـد » G «جاي به» C «و باشد تايپي اشتباه اگر. چيست مخفف نيست
  .اروپايي عدالت ديوان نه )ICJ( عالمت با است، الهه دادگستري المللي بين ديوان

» ...تـا  كنـد مـي  موظف را عضو هايدولت نوع اين«: كه است آمده ايجمله در ادامه در
 ادامه در همچنين چيست؟ آن معني و است نوع كدام» نوع اين «كه است اين سؤال). 121 ص(

. »انـد كرده اقامه... دعاوي قانون به استناد با شاكيان متحده، اياالت محكمه در «:اسـت  آمده
 تـا » محـاكم  «ندنوشـت   مـي  بايـد  محترم نويسنده اًظاهر محكمه؟ كدام در كه اينجاست سؤال باز

 آن نـام  محكمـه؟  كـدام  بگويـد  تـا  داردمـي  وا را خواننـده » محكمه «واژه وگرنه باشد درست
 طـرح  قابـل  قضايي محكم در« :است آمده هم ترپائين سطر چند در اشتباه اين شبيه چيست؟

  .»محكمه «يا باشد» محاكم «بايد و است اشتباه هم اينجا كه »...بوده
 و عمـومي  كيـستند،  عمـومي  و خـصوصي  اشـخاص  كـه  تنيـس  مـشخص  جملـه  اين در

 از منظـور . داريـم  داخل قضايي نظام در العموم  مدعي معموالً ما المللي؟  بين يا داخلي خصوصي
 يعنـي ... و شـود   مـي  انتخاب چگونه و كيست شخص اين كه توضيحي هيچ بدون العموم  مدعي

 دفاع تواند  مي جهاني جامعه وقحق از كه باشد العمومي  مدعي فرض بر كه حالي در بعد و چه؟
 الملـل   بـين  حقوق طبق تواند  مي العموم  مدعي اين آيا بپذيرد؟ را آن بايد دادگاه پيش از چرا كند

 بحثي وارد اگر و است گويي كلي خيلي هرحال به بپردازد؟ جهاني جامعه از دفاع و حمايت به
  .كنيم مشخص اًدقيق را آن ابعاد بايد شويم مي

 بـر  كه كند موظف را العموم  مدعي اًرأس تواند  مي دادگاه همچنين،« :اسـت  هآمد ادامه در
 به توجه با. »نمايد مبذول مقتضي اقدام و نموده رسيدگي المللي  بين زيست محيط مشكالت

 اصوالً آيا نمايد؟ موظف را العموم  مدعي تواند  مي دادگاه آيا داريم داخلي حقوق در كه مفهومي
 بايـد  آيـا  كند؟ رسيدگي المللي  بين زيست محيط مشكالت به كه است ناي العموم  مدعي وظيفه

 چيست» متقضي اقدام «از منظور ؟»كرد رسيدگي... مشكالت بر «يا كرد رسيدگي مشكالت به
  دارد؟ مبذول را آن بايد العموم مدعي اين كه

 اي، منطقـه  نهادهـاي  افـراد  هـا   دولـت « :است اين گيري  نتيجه از قبل مقاله، جمله آخرين
 خواهنـد  اهميـت  العمـوم   مـدعي  نزد دعوي طرح براي دولتي غير هايسازمان و ها  شركت
. بيايـد » ويرگـول » «منطقـه  نهادهـاي  «و» افراد «،»هادولت «كلمات بين بايد .)121 ص (»داشت

 گونـه   ايـن  عبارت بايد چه؟ يعني »داشت خواهند اهميت العموم  مدعي نزد دعوا طرح براي«
 تواننـد   مـي  دولتـي  هاي  سازمان و ها  شركت اي،  منطقه نهادهاي افراد، ها،دولت«: كه شود اصالح
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 الملـل بـين  حقـوق  و عملـي  لحـاظ  از جمله اين مفهوم اگر. »كنند دعوا طرح العموم  مدعي نزد
 لحـاظ  از اسـت  آمـده  متن در كه عبارتي و بود خواهد گويا شده تصحيح عبارت باشد درست

  .دارد اشكال ويراستاري
). 122ص(» المللـي   بـين  يـا  وسيع تخريب مسأله« اسـت  آمده گيري  نتيجه جمله ليناو در
 تخريـب  يك كشور يك داخل در است ممكن. نيست» الملليبين «مترادف» وسيع «كلمه اصوالً

  .نباشد» المللي بين «ولي باشد» وسيع«
 چندجانبــه، و دوجانبــه هــاي عهدنامــه از تعــدادي در اكنــون« :اســت آمــده ادامــه در

! خوب). 122ص(» است شده بيني  پيش الملل  بين قواعد و اصول اجراي براي هايي  مكانيسم
 قواعـد  و اصـول  اجـراي  بـراي  هـايي   مكانيزم چندجانبه و دوجانبه هايعهدنامه در اينكه گفتن

 بـر . باشد چنين است ممكن. نيست غريبي و عجيب چيز است، شده بيني  پيش الملل  بين حقوق
     حقـوق  موضـوع، . داشـت  خواهـد  موضـوع  بـا  ربطـي  چه آن طرح طلب،م اين بر تكيه فرض

 بحـث  با مربوط الملليبين قواعد و اصول كدام كه گردد بيان بايد است زيست محيط المللبين
 در الملـل   بـين  حقـوق  قواعـد  و اصـول  شود گفته كلي طور به اينكه. شود مشخص آن و است

  .نيست مهمي كار كه رددا وجود چندجانبه و دوجانبه هاي عهدنامه
 از تخلفـات  نمونـه  بـراي  35« :انـد  فرمـوده  مرقوم ديگر اي  جمله محترم نويسنده ادامه در
 محـيط  دعـاوي  در شـاكيان  اظهار حسب كه بشريت عليه جزائم المللي  بين كيفري حقوق

 دولـت  طـرف  از نبايد اًضرورت شود،  مي واقع مؤثر افرد ساير و بومي هايگروه بر زيست،
 35 شـماره  جمله اول در اوالً). 121 ص(» .گردد اقامه تواندمي نيز هاشركت عليه بلكه باشد
 بـاالي  در كـه  باشـد  پـاورقي  شماره 35 عدد بايد ظاهر. ندارد مفهومي و است ربط  بي كه آمده

 نـه  ديگـر  عبارات سطح  هم هم، آن و است آمده بعد جمله اول در اشتباه به كه بيايد قبل جمله
 جاهـا  برخـي  در. اسـت  زيـاد  مقالـه  در موارد اين از البته. تر  كوچك كمي فونت با سطر باالي

 در طـور   همـين  موارد برخي در ولي است مشخص كمي كه است آمده پرانتز در پاورقي شماره
 دو در كه 36 شماره پاورقي جمله از. باشد  مي جمالت جزء عدد گويا كه است آمده سطور بين

» جـرايم  «جـاي  بـه » جـزايم  «كلمه اًضمن. شد خواهد اشاره اًبعد آن به كه است آمده بعد جمله
. اسـت  گرفتـه  صورت زياد مقاله اين در اشتباهات اين از هرحال به. است تايپي اشتباه كه آمده
Ĥهمـراه  به خود محترم نويسنده اينكه مگر ندارد خاص مفهوم و معني جمله كنيد دقت اگر ثاني 

 ربـط   بي عبارت دو جمله آخر هرحال به اما. كنند توجيه شكلي به را اي  جمله هر و باشند مقاله
 نيـز  هاشركت عليه بلكه باشد دولت طرف از نبايد اًضرورت... « :است آمده هم به نامربوط و

 عـادي  فرد حتي يا و خوان  حقوق ها  بعضي قول به يا حقوقدان كسي اگر. »گردد اقامه تواند  مي
 اخـتالف  و دعـوا  هـر  كه فهمد  مي باشد، داشته محاكم و ها  گاهداد از اجمالي اطالعات كه باشد
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 دعوا كه خوانده ديگري و شود مي اقامه او سوي از دعوا كه خواهان يكي دارد طرف دو معموال
 آخـر  در ولـي . نيـستند  يكي و هستند جداگانه طرف دو دو، اين بنابراين،. شود  مي اقامه او عليه

. انـد شـده  بـرده  كـار  به هم جاي به و نشده گرفته درنظر ود اين بين تفاوت گويا مذكور جمله
 بلكـه  «بيايـد  بايـد  ادامـه  در بنـابراين  پس» باشد دولت طرف از نبايد اًضرورت «فرمايند  مي ابتدا
 آن از ما اينكه نه» گردد اقامه هم حقوقي يا حقيقي از اعم خصوصي اشخاص طرف از تواند  مي

 بـه . »شـود  اقامه تواندمي نيز هاشركت عليه بلكه «بگوييم و برويم دعوا خوانده سراغ به بعد به
 اقامـه  توانـد   مـي  دولـت  كه كند  مي صحبت خواهان خصوص در ابتدا در نويسنده ديگر عبارت

 بايد اول مقدمه بنابر منتهي. كنند صحبت خواهان خصوص در بايد باز هم ادامه در و كند دعوا
 منحـرف  محـور  و موضـوع  از اينكه نه. باشند نخواها دنتوانمي هم خصوصي اشخاص بگويد

  :اما جمله بعد. اشخاص يا دولت باشد، كسي چه تواند مي خوانده بگوييم و شده
 قواعـد  بعـضي  و نيـست  حـصر  حدو بي خارجيان جرم شبه دعاوي وجود اين با 36«

 از زيـادي  تعـداد  در دولـت  عمل دكترين يا نامساعد قضايي مرجع اصل همچون حقوقي
 قضات تا شده واقع استناد مورد گرديده مطرح امريكا در كه مذكور قانون بر مبتني دعاوي
 تعقيـب  بـراي  نبايـد  آمريكا هايدادگاه منابع و نيرو تمام كه باشند مراقب و متوجه فدرال

  ).121 ص (»شود صرف زيست محيط المللي بين جرايم كليه و مجازات
 خـود  از خواننده چون است غلط »وجود اين با« اًثاني. است آمده جمله اول» 36 «عدد اوالً

 كـه  ايمـسأله  اين وجود با يعني. »اين وجود با «باشد اين بايد عبارت وجود؟ كدام با پرسدمي
 بحـث  مـورد  مسأله به ربطي چه شد گفته باال در كه ايمسأله كه است اين سؤال بعد. شد گفته
 وجود اين با«: انـد   نوشته دارد؟ مفهومي و معني لهجمآيا   اًثالث اين؟ وجود با فرمايند  مي كه دارد

 چه نيست حصر حدو  بي كنيد فرض خوب. »نيست حصر حدو  بي خارجيان جرم شبه دعاوي
 مرجـع  اصـل  همچـون  حقـوقي  قواعـد  بعضي و« فرمايندمي كه دارد جمله ادامه با ارتباطي
 مـذكور  قـانون  بر يمبتن دعاوي از زيادي تعداد در دولت عمل دكترين يا نامساعد قضايي

 جـرم  شـبه  دعـاوي  نبودن وحصر حد  بي به راجع داريد شما» ...گرديده مطرح آمريكار در كه
 اينكـه  اًمضاف. دهيد  مي توضيح» حقوقي قواعد «به راجع ادامه در چرا كنيد  مي صحبت خارجيان

 يـك  آيـا  و چيـست؟ » دولـت  عمـل  دكتـرين  «قاعـده  چيست؟ موضوع با ارتباطش قواعد اين
 بعـد  باشـد؟   مـي  حقـوقي  قاعـده  نامـساعد  قضايي مرجع آيا باشد؟  مي حقوقي قاعده» ريندكت«

 مطـرح  آمريكـا  در مـذكور  قانون بر مبتني دعاوي از تعدادي در «حقـوقي  قواعد اند  فرموده
 بـر  چگونـه  دعـاوي  اين است؟ شده مطرح قانون بر مبتني دعاوي در چگونه قواعد اين. »شده

 قـرار  اسـتناد  مورد دعاوي در حقوقي قواعد اين فرض بر اگر وبخ است؟ مبتني مذكور قانون
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 منابع و نيروها تمام كه باشند مراقب و متوجه فدرال قضات تا« كه است اين نتيجه آيا گرفته
 صرف زيست محيط الملليبين جرايم كليه و مجازات تعقيب براي نبايد آمريكا هايدادگاه
 و نيروهـا  تمـام  ديگـر؟  قضات نه و فدرال قضات چرا چيست؟ جمله اين معني راستي. »شود
 و تعقيـب  بـراي  نبايـد  امريكـا  هـاي   دادگـاه  منـابع  و نيروها تمام چرا چه؟ يعني ها  دادگاه منابع

 در مگـر  زيـست  محيط الملليبين جرايم كليه آيا شوند؟ صرف الملليبين جرايم كليه مجازات
 هـا   دادگـاه  منـابع  و نيروهـا  تمـام  نبايد شده گفته اينجا كه شوند  مي رسيدگي امريكا هاي  دادگاه
  چيست؟ جمالت اين معني اًواقع شوند؟ آنها صرف
 دادگـاه  اساسـنامه  كيفـري،  الملل  بين حقوق حوزه در« است آمده تر  پائين جمله چند در
 نمـود،  تعيـين  الملليبين مهم جرايم به نسبت را دادگاه صالحيت كه 37 الملليبين كيفري
 37 عـدد  اينكـه  ضـمن  جملـه  ايـن  در). 121 ص (»است نشده زيستي محيط جرايم اًصراحت

              ويراســتاري بــه نيــاز و اســت غلــط هــم آخــر عبــارت اســت، آمــده جملــه مــتن در پــاورقي
  »است نشده زيستي محيط جرايم صراحتĤ« :دارد

ـ  يك تشكيل رو اين از« :اسـت  چنين جمله. دارد وجود اشكال بعدي جمله در باز  اهدادگ
 محـيط  از حمايـت  در موجـود  خـأل  و زيستي محيط تخلفات به رسيدگي براي المللي  بين

 زيست محيط درباره حقوقي اطالعات تمركز و ايجاد به و نموده برطرف را جهاني زيست
  ). 121 ص(» كرد خواهد سزايي به كمك جهاني

 المللـي بـين  ادگاهد يك تشكيل براي پيشنهادي محترم نويسنده ادامه در كه شودمي مالحظه
 بايـد  دادگاه« :افزايندمي آن پي در سپس و آن تشكيالت ذكر بدون البته. اندداده زيست محيط

 دربـاره  (خـصوصي  و عمـومي  اشـخاص  بـين  دعاوي به كه باشد داشته را آن صالحيت
 چنانچـه ) »گـذارد  اثر المللي  بين جامعه كلي منافع بر كه حدي در «زيست محيط خسارت

       »كنـد  رسـيدگي  گيـرد،  قـرار  دادگـاه  رئـيس  پذيرش مورد العموم  مدعي وصيهت با دعوي
 پـذيرش  مـورد  العمـوم   مدعي توصيه با دعوي چنانچه« چيست؟ لهجم اين معني). 124ص(

  ».گيرد قرار دادگاه رئيس
 از ناشـي  خـسارت  جبـران  بـراي  آمريكا و اروپا محاكمه و... « است آمده ادامه در بعد
 ابتـداي  در اوالً. »انـد گـذارده  عرضه به پا بشر اساسي حقوق بر مؤثر تيزيس محيط مخارج

 محـيط  مخـارج  از ناشـي  خسارت جبران« اًثاني. »محاكمه «نه باشد بايد» محاكم «كلمه جمله
 محـيط  مخـارج  «موضوع معناست؟ چه به گيري  نتيجه در آن طرح و دارد مفهومي چه »زيستي
 سـوي  از. شـود  تر  گران كاال، و گذارد تأثير محصول نرخ رب تواند  مي كه است اي  مسأله» زيستي

 شـود  هـا   دولت و اشخاص متوجه زياني غيره، و اقتصادي هاي  فعاليت و اعمال اثر در اگر ديگر
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 دو» زيـستي  محـيط  مخـارج  «و» خـسارت  جبـران  «يعنـي  مطروحه مسأله دو. شود جبران بايد
 ودر شـده  متـصل  هـم  بـه  چطـور . ندارد ممستقي ارتباط هم با كه است جداگانه كامالً موضوع

 ارتبـاطي  چه و چيست؟» بشر اساسي حقوق بر آن تأثير «مهمتر همه از و اًثالث آيد؟مي ايجمله
 قـرار  نقـد  مـورد  باال در كه مذكور جمله به متصل و آن از قبل عبارات با آن ارتباط اًرابع دارد؟

  مرجـع  يـك  فقـدان  همـه،  اين با« :دآي  مي ديگري ربط  بي جمله ادامه، در باز چيست؟ گرفت
 بـاال  مطالـب  اوالً. »است مشهود كامالً زيستي محيط جرايم مناسب برخورد براي الملليبين
 ايـن  با«: كنيم گيري  نتيجه ما كه دارد وجود آن در چيزي چه اخير جمله ويژه به گيري  نتيجه در

 جرايم «و» مناسب «كلمه بين بايد Ĥثاني. »است مشهود كامالً... الملليبين مرجع يك فقدان ،همه
  .باشد درست جمله تا باشد داشته وجود» با «اضافه حرف» زيستي محيط
 غلـط  بـه  باشـد مـي » ICJ «كـه  دادگـستري  الملليبين ديوان اختصاري عالمت باز ادامه در

»IGI «دارد ويراسـتاري  بـه  نيـاز  و غلـط  اي  جملـه  ،خـود  كـه  اي  جمله در هم آن است، آمده .
 بـه  توجـه  بـا  IGI دادگـستري  المللي  بين ديوان« :اند  فرموده مرقوم طور اين محترم دهنويسن

  .»است نداشته مناسب كارايي عضو، هايدولت به آن صالحيت بودن محدود
 بلكه. نيست عضو هاي  دولت به محدود تنها دادگستري الملليبين ديوان در دعوا طرح اوالً

 ممكن ديپلماتيك حمايت اصل به توجه با افراد عاويد حتي و شرايطي با عضو غير كشورهاي
 34 مـاده  1 بنـد  موجـب  بـه  اينكـه  توضـيح . گردد مطرح دادگستري المللي  بين ديوان در است

 اصوالً اينكه برابر در. باشند  مي دارا را ديوان به مراجعه صالحيت كشورها فقط ديوان، اساسنامه
 المللـي   بين سازمانهاي طرف از ديوان مشورتي رأي تقاضاي موضوع البته. (توانند  نمي سازمانها

 عضو كشورهاي. 1: كرد تقسيم دسته سه به توان  مي را مذكور كشورهاي). است جداگانه بحثي
). منـشور  93 ماده 1 بند (اندكرده قبول را ديوان اساسنامه خود خودي به كه متحد ملل سازمان

 شوراي توصيه مورد شرايط قبول با ليكن ،باشند  نمي متحد ملل سازمان عضو كه كشورهايي. 2
 مـثالً ) (منشور 93 ماده 2 بند (اندپذيرفته را ديوان اساسنامه عمومي، مجمع تأييد مورد و امنيت
 را اساسـنامه  نـه  و هـستند  متحـد  ملل سازمان عضو نه كه ديگر كشورهاي. 3). سوئيس كشور
 معين امنيت شوراي كه را شرايطي كه نددار را ديوان به مراجعه حق صورتي در اند،  كرده امضاء

 آنـان . شـود  مطـرح  ديوان در است ممكن افراد دعاوي كشورها، از غير به. نمايند قبول كندمي
 آنـان  نفع به تا بخواهند خود متبوع كشورهاي از ديپلماتيك، حمايت اصل به توسل با توانند  مي

  .)458 ـ 459 صص پانزدهم، چاپ ،1380 دلي،بيگ ضيايي: به كنيد رجوع( كند رسيدگي تقاضاي ديوان از

 المللـي بـين  دادگـاه  يك ايجاد« :است افتاده جا» زيست محيط «كلمه هم بعدي جمله در
    دادگـاه . »...و اسـت  بخـشيده  تحكـيم  را المللـي بين زيست محيط از حمايت انگيزه اًمسلم

 يـك  بـه  نيـاز  كـه  شود فتهگ است ممكن ولي نيست، آن ايجاد به نياز پس داريم كه الملليبين
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» ...زيـست  محـيط  المللـي بين دادگاه يك ايجاد «بنابراين. داريم زيست محيط الملليبين دادگاه
 بـه  توجـه  با» است بخشيده تحكيم« عبارت اًضمن. عام» المللي  بين دادگاه «يك نه است درست

 بـه  توجـه  بـا » سـت ا «واژه واقع در. باشد» بخشيده تحكيم «عبارت بايد و نيست درست جمله
  . پذيرد مي پايان اينجا در نقد مورد مقاله هرحال به. است زايد جمله ادامه

  
   ها پاورقي ـ 5

 دارد وجود پاورقي شماره 37 متن، در شد، ذكر قبالً كه گونههمان اما دارد؛ پاورقي 4 مقاله
 واقع در كه است دهآم 32شماره  ،21 پاورقي از بعد. است رفته پيش غلط به شماره 10 البته كه

 هـر . است آمده پاورقي شماره 4 مقاله ذيل در تنها صورت هر در. باشد پاورقي شماره 27 بايد
 محتـواي  هـم  و كنـد   نمي مطابقت آنها تعداد هم اما. دارد پاورقي شكل هم مقاله منابع كه چند
 4 بـا  و بگيـريم  قيپاور جاي به را آن اگر كه است آمده شماره 17 منابع قسمت در. متن با آنها

 محتـواي  اًضـمن . نـدارد  مطابقـت  مـتن  در پاورقي 27  با باز كه 21 شود  مي كنيم جمع پاورقي
 كـه   آيدمي هاپاورقي تنها مقاله يك در اصوالً. ندارد متن با ارتباطي اصوالً شده ذكر هاي  پاورقي

 شـكل  بنـابراين  آيـد   يمـ  ها  پاورقي متن در مربوط منابع عبارتي به شودمنابع هم در آن ذكر مي     
 و عجيـب  چيـزي  باشـد  ارتبـاط  در متن با هم آن مطالب كهصورتي در مقاله اين در برده بكار

 مـتن  در. است ها  پاورقي همان است آمده منابع عنوان تحت آنچه اينكه ضمن. است غيرمنطقي
 واژه 1 قيپـاور  در. شود  مي اشاره آن از تعدادي به كه است موجود زيادي اشكال هم ها  پاورقي

 اين اي  جمله ،1 شماره همين در. باشد» بشر ابنا «بايد و است غلط كه شده ذكر بار دو» انبابشر«
) اكوسـنتريك  (روشـي  آن، مقابـل  مفهـوم  دهند  مي قرار شناسايي مورد...  «است آمده طور

 ارزشـي  عنـوان  بـه  طبيعـت  بـر  مبتني است ايعقيده پس است حمايت كانون در طبيعي
 بـراي  سـودآوري  هرگونه از نظرصرف بنابراين و دارد خود خودي به انسان، زا نظرصرف
 بايـد  كـه  نقطه چند جمله ابتداي در اوالً). 122 ص(» .....مفهوم اين است حمايت قابل انسان

. سـازد مـي  روبـرو  مشكل با را مفاهيم و عبارات فهم كه است افتاده جا بيايد جمله هر آخر در
 جـدا  قبلي جمله از را آن تا دارد نقطه به نياز» مفهوم «كلمه از قبل سمتق اين در اينكه توضيح

 شـود   مـي  تمام جمله» است حمايت كانون در «عبارت از بعد. است افتاده جا متأسفانه كه سازد
 نقطـه  بـه  نيـاز » اسـت  حمايت قابل انسان براي «عبارت از بعد باز. شود گذارده نقطه بايد پس
 روش آن مقابــل مفهــوم« :اســت آمــده جملــه در اًثانيــ. اســت تــادهاف جــا متأســفانه كــه دارد

 البتـه . نـدارد  مفهومي خواننده براي جمله اين ؛»است حمايت كانون در طبيعي) اكوسنتريك(
. كنـد  بيـان  خواستهمي را چيزي چه نويسنده كه كنند درك شكلي به متخصصان از برخي شايد
 محـيط  از حمايـت  درخـصوص : كـه  اسـت  اين لقب جمالت به توجه با نويسنده منظور اًظاهر
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 را انـسان  اينكـه  اول :(.John Lemons & Donald A, Brown, 1995 p) دارد وجـود  نظر دو زيست
 محـور  هـا   انسان كه معني بدين. گويند  مي» محوري انسان «آن به اًاصطالح كه دهيم قرار محور

 كـه  هـستند  هـا   انـسان  اين و گيرد قرار انسان خدمت در بايد زيست محيط و طبيعت و هستند
  .نمايند استفاده طبيعت و زيست محيط از خواهند مي كه شكلي هر به خود منافع براي

 محوريت زيست محيط و طبيعت خود كه معني بدين. است آن عكس و مقابل در دوم نظر
 ،1385 موسـوي، ( گيرد قرار انسان خدمت در شكل هر به نبايد بنابراين. است ارزش داراي و دارد

 بيـان  شـكل  آن بـه  كه دارد دوم نظر به اشاره واقع در مذكور جمله بيان رو اين از) 27 و 28 صص
 روشـن  مفهـوم  لحـاظ  از خوانندگان براي هم و دارد اشكال عبارتي لحاظ از هم كه است شده

 از امـا  شـود مي روشن جمله مفهوم كمي بخوانيم را جمالت اگر توضيحات اين با البته. نيست
 طبيعـت  بر مبتني است اي  عقيده پس...  «:بفرماييـد  مالحظه. دارد اشكال باز ويراستاري لحاظ

  .»دارد خود خودي به آن از نظر صرف ارزشي عنوان به
 محـيط  اعالميـه  يـك  اصل توسط واقعيت بين كلي خطوط« :است آمده بعدي جمله در
 ترسـيم  اسـت،  شده پذيرفته ريو كنفرانس در دولت 178 توسط 1992 سال در كه زيست

 خطـوط «. »باشـد مي پايدار توسعه توجه كانون در انبابشر: مورد در ريو اعالميه و گرددمي
 فـرض  خوب بسيار چه؟ يعني ،»گرددمي ترسيم... اعالميه يك اصل توسط واقعيت بين كلي
 ريـو  اعالميـه  يـك  اصـل  بـه  بايد برسيم واقعيت به بخواهيم اگر كه است بوده اين منظور كنيم
 در ريو اعالميه و...  «يابد  مي ادامه طور  اين جمله ايد؟  كرده بيان چطور را اصل اين. كنيم هتوج

 جاي به» انبابشر «كلمه اينكه از اغماض با. »است پايدار توسعه توجه كانون در انبابشر: مورد
 ميهاعال 1 اصل فرموديد راكه واقعيتي چيست؟ جمله مفهوم اما است تايپي اشكال يك» ابنابشر«

   چيست؟ كند مي بيان ريو
 كـه  اسـت  آمـده » مـرزي  برون «كلمه جاي به »مرزي برورن« كلمه نيز 4 شماره پاورقي در
» توصـير  «كلمـه  پـاورقي،  آن» ب «بند در و ديگر تايپي هاياشكال همچون است تايپي اشكال

 يگـر د انواع مورد در دولت مسئووليت) توصير (-ب« چيـست؟  كلمه اين مفهوم. است آمده
  ».خسارت

  

  منابع ـ 6
 در يـا  كـه  است هايي  پاورقي داراي مقاله يك بلكه شود  نمي نوشته منابع مقاله براي معموالً

 عنـوان  بـه  هـا   پـاورقي  از بخشي مقاله اين براي ولي. مقاله آخر در يا و آيد  مي صفحه هر پايين
 ذكـر  آيد،  مي منابع وانعن تحت معموال كه مطالبي كاش اي اما. است شده ذكر آن آخر در منابع
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 هـا،   مقالـه  هـا،   كتاب شامل و است مشخص كامالً مقاله يا كتاب يك منابع ذكر اًضمن. گرديد  مي
 يـا  كتاب عنوان نويسنده، نام بايد كه است مشخص هم آن نوشتن طرز و شود  مي غيره و اسناد
 اگـر  اسـت،  كـسي  چـه  ترجمه است، ترجمه اگر انتشار، محل انتشارات، انتشار، سال ها،  كتاب
 اسـت  مقالـه  اگر چندم، جلد است، مجلد يك از بيش اگر. چندم چاپ است، چاپ چند داراي

  .شود ذكر بايد آن سال و شماره و مجله نام
 كه است هايي  پاورقي واقع در بلكه نيست منابع آمده، منابع عنوان به آنچه مقاله اين در ولي

 در كه هايي  غلط و اشتباهات از غير به البته. نيست وطمرب متأسفانه كه باشد مربوط مقاله به بايد
 قـسمت  دو بـه  مقالـه  اين هاي  پاورقي گفت توان  مي واقع در دارد وجود ها  پاورقي اين محتواي

 اينكـه  ذكـر  بدون آمده گيري  نتيجه ادامه در توضيحي هيچ بدون قسمت يك. است شده تقسيم
 است آمده 4 تا 1 شماره از كه است گيري  تيجهن جزء كند  مي تصور خواننده. است پاورقي اينها
 قبالً. است ها  پاورقي اينها گويا كه شود  مي متوجه دهد  مي ادامه را خواندنخواننده،   كه بعد ولي

 عنـوان  تحـت  هم ها  پاورقي دوم قسمت. شد داده توضيح ها  پاورقي اين ايرادهاي خصوص در
 بـه  توجـه  با (متن در اينكه به توجه با هرحال به. باشدمي 17 تا 1 شماره از و است آمده منابع

 قـسمت  دو ايـن  هاي  شماره مجموع اگر است، آمده شماره 27) ها  پاورقي شماره ذكر در اشتباه
 شـماره  27 بايـد  كـه  مـتن  هاي  شماره با كه شود  مي شماره 23 تازه كنيم جمع هم با را پاورقي

 ربـط   بـي  و نـدارد  تطـابق  مـتن  با هم ها  قيپاور محتوي اينكه مهمتر همه از. ندارد تطابق باشد،
 قـسمت  در كـه  بعدي پاورقي 17 و است آمده فارسي هاي  شماره با اول پاورقي 4 اًضمن. است
  .است انگليسي اعداد با است آمده منابع

 چـشم  بـه  محتـوايي  و تـايپي  زيـاد  اغـالط  اسـت،  هـا پاورقي واقع در كه منابع قسمت در
. باشـد  بيشتر معني به» Further «بايد اًظاهر كه آمده» Father «يها  واژه 1 پاورقي در: خورد  مي

» Cin«. باشد» Human «بايد كه» haman «باشد،» Development «بايد كه» Derelopment «واژه
» سند «معني به» Doc. «كمله بجاي است سگ معني به كه» DOG «كلمه. چه يعني نيست معلوم

»Document «است آمده.  
 بـين . شـود   مـي  بـرده  بكـار  رياضـيات  در معموال كه دارد وجود» < «عالمت 2 پاورقي در

 ولي» .U.N«: شود نوشته طور اين بايد و است متحد ملل سازمان عالمت كه» N «و» U «حروف
 طـور  اين بايد كه» :/U>N Doc a/confi« :است آمده آن از بعد و است آمده» U>N «مقاله اين در

» H>Rajan «كلمـه . است موجود هايي اشتباه نيز 3 شماره پاورقي در. »UN. Doc. A/Conf«: باشد
ــه ــد ك ــد» H.Rajan «باي ــده» orotest «واژه .باش ــت آم ــه اس ــوم ك ــست معل ــي ني ــه؟ يعن                 چ
 آمـده » environmented «آن جاي به كه است درست زيست محيط معني بهenvironment   كلمه
. اسـت » حـق  «معني به» right «كلمه جاي به اًظاهر كه است هآمد» roght «كلمه آن از بعد. است
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 GEO. WASH>S>INT. LL. 8(چيـست؟  نيـست  معلـوم  كه است گرديده ذكر ديگري منبع بعد

Econ. 351 356-57 (2000)( 

 كـه » اسـت  كـرده  تأييـد  را حكم اين لهدي دعاوي« :است آمده چهارم منبع پاورقي در
 آمده 5 شماره در همچنين. نيست گويا هم الهه دعاوي تازه. دباش »...الهه دعاوي «بايد اًظاهر
 كلمـه  - 6 شـماره  در چيـست؟  كـه  نيـست  مشخص» Cr «از منظور كه» ...Inter-Am-Cr «است

»Human reghts «جاي به»Human rights «است آمده 6 شماره در همچنين. است آمده» Od iona «
 8 شماره در چيست؟ نيست مشخص باز كه »CCrr/C/op«: همچنين چه؟ يعني نيست معلوم كه

» dvaft «واژه 10 شماره در. باشد» supra note8 «بايد اًظاهر كه است آمده» Scpra note8 «عبارت
 در. باشـد » دولـت  «معنـي  به» state «بايد كه» stste «كلمه همچنين و باشد» draft «بايد كه آمده

 چيـست؟  منظـور  نيـست  مـشخص  كـه  است هآمد» aor. 31 st sess. supd «عبارت شماره همين
 بـاز . باشـد » چهل «معني به» forty «بايد اًظاهر كه» fortg «است آمده شماره همان در همچنين

 ديگـر  اشتباهات و چه يعني» Sopp-n «كلمه نيست معلوم. است اشتباه كه» UN>GAOR5 «كلمه
 جمله از دارد اشتباهاتي مه 14 شماره در. گذريم  مي تطويل جهت به كه است آمده ادامه در كه
 كلمات اين ميان در ادامه در. است آمده» Resulting « ،»Resulring «جاي به و» of«،» pf «جاي به

 :اسـت  غلـط   متأسـفانه  هم آن كه است آمده فارسي عبارت يك غلط و ريخته هم به انگليسي
ـ » پرداخت به آلودگي مرتكب تعهد «اصل گنجاندن با هاعهدنامه اين(  دارندكـه مـي  الماع

 تعهـد  «جـاي  بـه  اسـت  بهتـر  اوالً. )مسئوولند خسارت بابت زايد مواد يا كنندهآلوده وسيله
 نوشـته » است خسارت پرداخت مسئول كننده آلوده «رايج عبارت» پرداخت به آلودگي مرتكب

 عبـارت  ايـن  معنـي  راستي. است نامفهوم و غلط متأسفانه كه است آمده عبارتي ادامه در. شود
 بـا  بايـد  مـسئوليت  اوالً. »مـسئولند  خـسارت  بابت زائد مواد يا كنندهآلوده وسيله« :چيست؟
 و وسـايل  و اشـياء  بـر  هرگـز  مسئوليت. هستند كننده  آلوده كه اشخاصي هم آن باشد، اشخاص

  :اند نوشته محترم نويسنده كه گيرد نمي تعلق زائد مواد
 ايـن  معنـي  بـه » يا «حرف اًثاني. »مسئوولند خسارت بابت زايد مواد يا كننده  آلوده وسيله«
» كتـاب  آن «يا» كتاب اين «مثالً هستند؛ مساوي محتوا و ارزش لحاظ از هم با چيز دو كه است

 انـد نوشـته  محتـرم  نويـسنده  كـه  اسـت » زايد مواد «مترادف» كننده  آلوده وسيله «آيا. بخوانيد را
 اشـخاص  و هـا انـسان  ايـن  واقـع  در. »ولندمسئو خسارت بابت زايد مواد يا كننده  آلوده وسيله«

 كلمـه  جـاي  بـه  شـماره  همـين  در. كننـده    آلـوده  وسـيله  يـا  زائـد  مـواد  نـه  مسئولند هستندكه
»transboundary «مرز از عبور يا فرامرزي يعني» Trnsbounday «جـاي  بـه  همچنـين . است آمده 

» Wastes« بايـد  كـه  آمده »Wasres« كلمه 15 شماره در. است آمده» eithin «كلمه» Within «كلمه
» toxious «بايـد  اًظـاهر  كه» noxious «كلمه نيز و باشد  مي زايد مواد و ضايعات معني به كه باشد
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  .باشد
 آمـده  انگليـسي  زبـان  به اًاكثر و شودمحسوب مي  پاورقي واقع در كه منابع از دسته اين در
 انگليـسي  زبـان  و  مقالـه  و كتاب تأليف با و باشد نداشته اطالع زمينه اين در كه شخصي است،

 و كـرده  تحقيـق  خصوص اين در مقاله نويسنده چقدر گويدمي خود پيش باشد نداشته آشنايي
   متوجـه  فـن  اهـل  سـاده  نگـاه  يك با ولي. است كرده بيان خارجي زبان به را اسنادي و مطالب

 مطالـب  اسـت،  شـده  هنوشـت  غلـط  و اشـتباه  انگليسي زبان به مطالب اينكه بر عالوه شوند،مي
  .ندارد ها پاورقي و متن با ارتباطي اصالً كه دارد وجود مقاله اين در نيز زيادي محتوايي

  
  گيري نتيجه ـ 7

 مـسئوليت  المللي  بين زيست محيط حقوق تدريجي تحول «مقاله دش مشاهده كه گونه  همان
 ايـن . اسـت  ماهوي و شكلي اساسي ايرادهاي داراي گذاشته شد  بررسي و نقد به كه» هادولت

 حقـوق  رشته كردگان تحصيل عنوان به را ما حصر، و حد از بيش كه جدي و اساسي ايرادهاي
  :بپردازيم نقد به كلي جهت دو از علمي مسئووليت  احساسجهت به تا دارد  وامي

 چنين كه است پژوهشي ـ علمي مجله و فصلنامه مسئوولين متوجه مسئوليت اول درجه در
 چنـين  كـه  محتـرم  نويسنده متوجه دوم و كند  مي چاپ اساسي، ايرادهاي همه اين با را اي  مقاله
 عنوان تحت را مطلبي است ممكن شخصي هر كه است طبيعي البته. است داده ارائه را اي  مقاله
 نـشريات  ايـن  داوران و سـردبيران  مسئوولين، اين ولي دهد ارائه ها  فصلنامه و مجالت به مقاله

 اركـان  كه جايي. نمايند رعايت را الزم مقررات و ضوابط و دهند خرج به تدق بايد كه هستند
 زيـادي  گيـري   سـخت  وزيـن  و خوب مجالت براي فنĤوري و  تحقيقات علوم،  وزارت در مرتبط
 موانعي شكلي مسايل بر تكيه با نشريات محتواي گرفتن نظر در بدون بسا چه و دهند  مي انجام

 -علمـي  رتبـه  اينشريه دهند  مي اجازه چگونه دهند،  مي قرار الزم مجوزهاي اعطاي برابر در را
 سـاير  چـون  البتـه . نمايـد  منتـشر  علمـي  مقالـه  عنوان تحت را مطالبي چنين و گرفته پژوهشي

. كنم قضاوت توانم  نمي اينجانب است زيست محيط فني جنبه درخصوص فصلنامه اين مقاالت
 شـخص  بررسـي  مـورد  اًقطع گرفته قرار نقد مورد كه حقوقي مقاله ولي باشند خوب آنها شايد

 لحـاظ  از اينكـه  ضـمن  مـذكور  مقالـه  هرحـال  بـه . است نگرفته قرار حقوقدان و نظر صاحب
 و ربـط   بي پراكنده، مطالب داراي علمي لحاظ از بگوييم است بهتر دارد، زيادي  اشكال محتوايي
  :باشد مي زياد ايرادهاي داراي هم شكلي لحاظ از است، نادرست

 عـدم  آنهـا،  بـودن  ربط  بي و بودن غلط يا منابع ذكر عدم مطالب، بين ارتباط و انسجام معد
 مطالـب،  بنـدي   تقـسيم  عـدم  هـا،   پاورقي شماره بودن برهم و درهم ها،  پاورقي مقررات رعايت
 شـود  گرفتـه  ايراد است ممكن هرچند. است شكلي ايرادهاي موارد جمله از تايپي، زياد اغالط
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 نـشده  صـرف  آن نوشـتن  بـراي  زيادي وقت و دارد اشكال همه اين كه ايمقاله بر بايد چرا كه
 نقـدهاي  چنـين  اگـر  گفـت  بايد پاسخ در دارد؟ ارزش كاري چنين آيا. شود نوشته نقدي است
 مطالعـه  معـرض  در پژوهـشي  ـ علمي هاي  مقاله عنوان تحت چنين اين هايي  مقاله نگيرد انجام

 آن ربـط   بي و غلط مطالب به آنان شود  مي باعث و گيرد  مي رقرا دانشجويان ويژه به خوانندگان
 بـه . كننـد  گمـراه  علمي لحاظ از را ديگران و خود و كنند ترويج را آنها و نمايند اعتماد و تكيه

 اطالعـات  بلكـه  افزايد نمي ديگران دانش و علم بر چيزي تنها نه ها  مقاله گونهاين ،ديگر عبارتي
. كنـد   مـي  نادرسـت  و بيهـوده  مطالب از انباشته را آنان حافظه و تهساخ دار  خدشه را آنان علمي
 از ولـي  بـرد   مـي  باال را كشور يا و علمي جامعه يك منزلت مقاالت، آمارهاي و ها  شماره تعداد
 از كـه  كـساني  اسـت  ممكـن  ،ديگـر  سوي از. گردد  نمي ايجاد رشدي محتوايي، و علمي لحاظ
 بـرعكس  و گيرند قرار دانشمندان و علما مناصب در ناصواب به ندارند شايستگي علمي لحاظ

. نيابنـد  را خـود  علـم  اظهـار  و بروز امكان و گيرند قرار انزوا در شايسته دانشمندان و علم اهل
  دانش و علم مقام از كه است اين متعهد و مسئول متخصصان و عالمان وظيفه اينجا در بنابراين

 و نقـد  مـورد  را ايـراد  و اشـكال  داراي مقاالت و نمتو و شود چنين ندهند اجازه و كرده دفاع
 و بپردازنـد  آنهـا  عالمانـه  نقد به شخصي هايبغض و حب از خارج و داده قرار علمي بررسي
 اسـت  اميـد . سـازند  شفاف را علم دايره و نمايند تشخيص قابل و جدا ناسره از را سره مطالب

 ويـژه  بـه  كـشور  علمـي  مراكـز  سـطح  در ار عالمانـه  نقد تا باشد اي  دريچه موردنظر، مقاله نقد
 بـه  منتقدانه مقاالت گونه  اين را علمي هاي  فصلنامه مقاالت از برخي و دهد گسترش ها  دانشگاه

 جامعـه  و مراكـز  علمـي  رشـد  نقـايص،  و ايرادها كردن برطرف ضمن تا دهند اختصاص خود
  .باشد داشته همراه به را كشور علمي
  
   و مأخذمنابع
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