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چکیده
در آن نقش دارند یگربازیکاز یشکه بياارتکاب اعمال متخلفانهی،المللینبیکنونیاير دند

یالمللینبمسئولیتدر خصوص المللینحقوق بیسیونکم2001رو، طرح ینااز. استیافتهیشافزا
اط با در ارتبمسئولیتبه المللی،ینبيهاسازمانمسئولیتنهاد در خصوص ینا2011دولت و طرح 
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.کشور را به دنبال داشته باشدینامسئولیتبه عراق، یکاآمر
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مقدمه
برافروختهبا). 43: 1381ی،زمان(دارد یطوالنياسابقهیران،ايهامرزدرعراقمداخالت

وزارت امور ) (29: 1380ی،زمان(، 1359شهریور31درایرانعلیهعراقجنگآتششدن
یحاتتسلیريکارگبهیعراقیروهاين1)101و 46، 45: 1361یران،ایاسالميخارجه جمهور

: 1371ی،کاووسو خواجهییعال(ماه همان سال آغاز کردند يد23را از یرانایهعلیمیاییش
که دارد ياسادهفناوريجهتبهکهرابرانداز سالح خانمانینایريکارگبه،و از آن پس) 47

ینی،خمیتیهدا) (48: 1376ی،زمان( گرفتندپیشدرشود یمیاد» فقرایبمب اتم«از آن به 
دشمن، روند استفاده یمیاییحمالت شيهاگزارشازهشدارائهآماراساسبر). 180: 1370

که تعداد حمالت عراق در ياگونهبه،داشته استیسالح ممنوعه رو به فزونینعراق از ا
، حال آنکه بودتحمیلیجنگآغازازنخستسالدرحملهدهبهقریب»ینمودار رشد نسب«

در). 364: 1367ولدانی،يجعفر(صورت گرفت یديخورش1367حمله در سال 45حدود 
ینمنابع تأم). 315: 1386ی،زمان(شود میگفتهیزنیگردکشورهايیاريسخن از یان،مینا

. بودندیدو کشور انگلستان و آلمان غرب،طور عمدهعراق، بهیمیاییشيافزارهاکننده جنگ
به2.جنگ استدر زمانیر،غيهاحاکم بر روابط دو دولت دشمن با دولتی،طرفبیاصل

یددر جنگ به حساب آیردرگيهاکه کمک به دولتیاقدامات«اصل، یناطبقیندشدلر،بیانب
با يدر صورت رفتار مساویحتیت،ممنوعینا. ممنوع است،وارد کندیانز،به متخاصمانیا

هماآمریکمتحدهایاالت) Bindschedler, 1982: 12. (»کندیمیداادامه پ،تخاصميهاطرف
خود یطرفیبارها بر ب،و در طول هشت سال جنگیدکوبیمیطرفیکه بر طبل بآنباوجود

ی،زمان(شتافتصدامیاريبهعراقینیروهايتجهیزباکهنگذشتاندکی3داشت،یدتأک
صورت گرفت، یرانایهکه علیوییسناریندر ایکاکمک آمریداگرچه شا4).48: 1376

بررسی: عراقاولیهتوقفوتهاجمعلل«،)1375(محمد،یان،درود: ك.نساله،هشتجنگشروععللمطالعهجهتنیز. 1
,60و 59، صص )ع(حسینامامدانشگاهدفاعیعلومپژوهشکدهدفاعی،سیاستمجله، 16و 15هايشماره،»موجوديهانظریه

در یطرفبیحقوقرعایتبرتأملی،)1380(، قاسمیدسی،زمان: ك.نی،طرفبیحقوقخصوصدربیشترمطالعهجهت. 2
.دانششهر: انتهراول،چاپیران،ایهعراق علیلیجنگ تحم

:ك.نباره،ایندر. 3
Department of State Bulletin (July 1981), pp. 17, 82 Department… (July 1982), pp. 45,

82, 83… (July 1983), pp. 85, 89… (April 1985), pp. 57, 86… (March 1986), pp. 41,
87… (July 1987), pp. 59, 62, 88… (July 1988), p. 61.

یمرمن، ت. کنت آر: ك.نی،اسالمیرانایهآن در حمله عراق عليهاشرکتوآمریکانقشبابیشترآشناییجهت. 4
یخدمات فرهنگمؤسسه: چاپ اول، تهرانین،احمد تدترجمهکرد،مسلحراعراقچگونهغرب: مرگسوداگري،)1373(

کاظمی، اصغریدعلیس: ك.نی،طرفبیمدعیکشورهايعملوحرفتضاددرهمچنینو764-757صصرسا، 
تحولبررسیسمیناراولینمقاالتمجموعه،يامروزيهادر جنگیطرفیبیاصول حقوقیتمفهوم و ماه،)1370(

.479، ص یالمللبینوسیاسیمطالعاتدفترمفاهیم،
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درآمریکاعمدهنقشازنشانآنان، يو افشایکااظهارات سران آمر1،نبوده باشدیاساس
یشکه پیسؤال. ساله دارد8در جنگ یرانایهعلیمیاییشيافزارهاجنگازاستفادهتراژدي

بار آنبررامسئولیتییچهي،تراژدیندر ایکاآمريبازیفايایااست که آینایدآیم
کند؟ ینم

مسئولیتیینپرسش، بر آن است تا از رهگذر تباینهپاسخ بفتنیايرو براپیشجستار
در قبال نقش مسئولیتقسم از یناعمال ایتدولت، به قابلیالمللینبمسئولیتدر گستره یاشتقاق

هر مسئولیتاحراز يباشد برایتواند بابیبپردازد که خود میرانایهدر جنگ عراق علیکاآمر
است که به نقل یادآوريیستهشا،بارهیندر ا. رسانده استیاريراق را ع،نحوینکه به ايکشور

به عراق که یتانیابریو مالینظاميهاکمکارائهبهنسبت1984سالدرایران،یمزتایویوركناز 
در یزو ن)The New York Times, 1984/3/6: A1(شد اعتراض یهم میمیاییشيهاشامل سالح

)The New York Times, 1998/8/26: A8(.کردسودان اتخاذ یهعلمشابهی، موضع1998
ILC Ybook, 2001(II,2): 66(2. (مطلب اشاره کرده استینهم به االمللینحقوق بیسیونکم

دوم با رد عراق ضعو مو)The New York Times, 1984/3/5: A3(بریتانیاردبانخستموضع
)The New York Times, 1998/8/26: A8(البته پرواضح است که گفتار حاضر در . مواجه شد

محکمهبهپرداختنازنظرصرف،آنيدر مبنایقباره و تدقیندر ایکامرامسئولیتیینصدد تب
. طلبدیرا مياصالح است که خود مجال جداگانهذي

دولتیالمللبینمسئولیتدرحقوق3اشتقاقیمسئولیت. 1
عملازناشیمسئولیتبهآنازداخلیحقوقدرکهاستچیزيهماناشتقاقیمسئولیت

مسئولیتبهپرداختنباآنکهرغمبهالمللبینحقوقکمیسیون2001طرح. شودمییاددیگري
دولتمسئولیتازآورد،میمیانبهالمللیبینمتخلفانهعملمباشرمسئولیتازسخن4مستقل،

2011طرح. استنماندهغافلهماندداشتهنقشآنایفايدرانحاازنحويبهکههاییدولتیا
بهنیزاستشدهالمللیبینهايسازمانالمللیبینمسئولیتدرمداقهمأمورکهنهادهمین

جهتبهکهپردازدمیالمللیبینسازمانالمللیبینمتخلفانهعملباارتباطدردولتمسئولیت
درعراقبه) آنغیروشیمیاییازاعم(پیشرفتهفناوريصدوردرامریکامتحدهایاالت،OECDبنا به آورده یطور کلبه.1

فرانسهوایتالیابریتانیا،غربی،آلماننظیرغربیکشورهايدیگربرخینقشگستردگیبهنقشی1989-1984هايلسا
OECD, 1991, Mednews. کردمیایفادرخورنقشیعادي،فناوريصدوردراما. نداشت

،هادولتیالمللبینئولیتالملل در خصوص مسبینحقوقکمیسیونموادشرحومتنپارسیبرگردانمطالعهجهت.2
نظر یرگل، زابراهیمعلیرضاترجمه،)1392(،المللینحقوق بیسیوندولت، متن و شرح مواد کمیالمللبینمسئولیت: ك.ن
.دانششهر: پنجم، تهرانچاپیفی،جمال سیدس

3. Derived Responsibility.
4.Independent Responsibility.
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. استگرفتهجايموادمجموعهآندرالمللی،بینهايازمانسمسئولیتمقولهباآنمالزمه
سازمانالمللیبینمتخلفانهعملباارتباطدردولتالمللیبینمسئولیتموضوعرو،ازاین

شرایطبهتنهارو،پیشقسمتدرواستخارجحاضر،پژوهشمطالعهدایرهازالمللیبین
ازپژوهشتاشودمیپرداختهدیگردولتعملبااطارتبدردولتالمللیبینمسئولیتاحراز

شیمیاییتسلیحاتازعراقاستفادهباارتباطدرامریکامسئولیتاحرازکهخوداصلیخواسته
1.نیفتددوربهاستتحمیلیجنگدر

2001طرحرهیدادرداخلیاشتقاقتیمسئول. 1-1
درگریبازکیازشیبکهيامتخلفانهاَعمالارتکاب،یالمللنیبروابطروزافزونیدگیچیپبا

تیمسئولحقوقيایدندر). 3: 1377همکاران،وممتاز(استافتهیشیافزادارندنقشآن
مسئولیت2،یتضامنويانفرادتیمسئول. استشدهمطرحتیمسئولازيمتعددقسامای،المللنیب

دربعضاًالبتهکهانداقساماینازهایینهنموتنها5تعاونی،مسئولیتو4ترکیبیمسئولیت3جمعی،
هاآنمیانموشکافانهودقیقتمایزيترسیمکهايگونهبهدارندهاییمشابهتیکدیگربانقاط،برخی
جاياشتراکیمسئولیتیکلعنوانیلاقسام را ذینایتمامیدرستبهبرخی. استدشواربسکاري

,Nollkaemper and Jacobs). دهندمی کمیسیون2001طرحراستاست که یندر هم(4 ,3 :2013
است کردهاشتقاقیمسئولیتازسخندولت،المللیبینمسئولیتخصوصدرالمللبینحقوق

(ILC Ybook, 2001(II,2): 65)دولتبهعملهمانانتسابازمانعرادولتیکبهاَعمالانتسابو
مسئولیتمجموعه، اصل ینايمبنایاصل اساسگرچه(Nollkaemper, 2011: 199). داندنمیدیگر

اَعمالازدستهآنبهطرحهمینموادازدیگربرخی) (ILC Ybook, 2001(II,2): 65(استمستقل 
گونهبدینودارنددستآنارتکابنحوهدردولتیکازبیشکهاندداشتهتوجهايمتخلفانه

,ILC Ybook(. شودمیدانستهمستقلمسئولیتاصلبریکلّاستثنائیاشتقاقی،مسئولیتکهاست

2001(II,2): 65 (مسئولیتنهاد در خصوص ینهم2011است که در طرح یزيهمان چینا
6.استشدهتوجهآنبههمالمللیبینهايسازمان

ی،المللینبيهاها و سازماندولتیاشتقاقیالمللینبمسئولیتمبنا و قلمرو یخچه،وص تاردر خصیشترمطالعه بجهت.1
یالمللینبیتمسئول2001بر طرح یدبا تأک(یالمللبینمسئولیتنظامدراشتقاقیمسئولیتپور، ستایشمحمد: ك.ن

ي،حدادينظر مهدزیرارشد،کارشناسینامهایانپ، )یالمللینبيهاسازمانیالمللینبیتمسئول2011ها و طرح دولت
.1394دانشگاه تهران، یفارابیسپرد

2.Joint andSeveral Responsibility.
3.Collective Responsibility.
4.Cumulative Responsibility.
5.Cooperative Responsibility.
6. For example see Articles on the Responsibility of International Organizations, ILC
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دردولتمسئولیت«بهعلمینهاداین2001موادنویسپیشاولبخشازچهارمفصل
فصلذیلکه47مادهدرنیز(ILC Ybook, 2001(II,2): 64). پردازدمی1»دیگردولتفعلبرابر

زیانبرابردردولتچندیادودانستنمسئولامکانآمده،»دولتمسئولیتبهاستناد«بهمربوط
داخلراحالتسهتنهاگفته،پیشفصل) ILC Ybook, 2001(II,2): 124(. شودمیمطرحواحد

وشرحدرنیز. 4اجبارو3کنترل،وهدایت2مساعدت،یاکمک: داندمیاشتقاقیتمسئولیدر
ازبیشاگرقسمت،ایناساسبرکهاستآمده47ماده2بند) ب(قسمتازکمیسیونتفسیر
بنابر. شودمیمطرحصدمهایندرهاآننقشمسئلهباشند،واحدزیانمسئولدولت،یک

دیگردولیادولتمسئولیتازمانعزیان،وروددردولتیکودنبمسئولکمیسیون،آورده
اعمالقابلیتفقدیاقابلیتتعیینبراي) Nollkaemper, 2011: 199. (نیستزیانهمانقبالدر

ارتکابیالمللیبینمتخلفانهعملدرطرفهربازينحوهکهاستضرورياشتقاقی،مسئولیت
)Nollkaemper& Jacobs, 2013: 393(.شودمشخص

5یالمللنیبمتخلفانهعملارتکابدرمساعدتایکمک. الف

درکهرادولتاشتقاقیمسئولیتدرداخلحصريگانهسهحاالتازحالتاولین16،6ماده
Report on thework of its sixty-third session, UNGAOR 66th Sess., Supp. No. 10, UN
Doc. A/66/10 (2011), p. 35.

،)2011(یالمللینبيهاسازمانئولیتالملل در خصوص مسبینحقوقکمیسیونموادشرحومتنپارسیبرگردانمطالعهجهت
.يخرسند: تهرانچاپ اول، ،یالمللینبيهاسازمانمسئولیتحقوق،)1393(یل، خلي،عبداهللا و روزگارینی،عابد: ك.ن

یالمللبینئولیتالملل در خصوص مسینحقوق بیسیونکم2001در طرح یاشتقاقمسئولیتقواعد ییسورغم همعلیالبته
یندر ا. خوردیبه چشم میزها نتفاوتیبرخی،المللینبيهاسازمانئولیتنهاد در خصوص مسینهم2011دولت و طرح 

:ك.نباره،
James D. Fry, (2014), Attribution of Responsibility, in A, Nollkaemper; I, Plakokefalos,
Principles of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of
the Art, Cambridge, Cambridge University Press, p. 123.
1.Responsibility of a State in Connection with the Act of Another State.
2. Aid or Assistance.
3. Direction and Control.
4. Coercion.
5.Aid or Assistance in the Commission of an Internationally Wrongful Act.

:داردمیمقرردولتالمللیبینمسئولیتخصوصدرالمللبینحقوقکمیسیون2001طرحاز16ماده.6
شرایطوجودصورتدرکندمیکمکیامساعدتاوبهدیگردولتتوسطالمللیبینمتخلفانهفعلارتکابدرکهدولتی«

:داردالمللیبینمسئولیتزیر،
.کنداقدامکاراینبهالمللیبیننهمتخلفافعلشرایطازآگاهیبادولتآن) الف

.»شودمحسوبمتخلفانهفعلبودیافتهارتکابهمدولتآنخودتوسطاگرمزبورفعل) ب
المللیبینهايسازمانمسئولیتبهمربوططرحاز58و14مواد: ك.نالمللی،بینهايسازمانبابدرموضوعاینباهمسو

)2011 .(
:داشتمیمقررالمللبینحقوقکمیسیون1978رحطاز27مادهتر،پیش

اخیردولتالمللیبینمتخلفانهعملارتکابمنظوربهدیگردولتبهدولتیمساعدتیاکمکشوداحرازکهدرصورتی«
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بیاناستآمدهدولتالمللیبینمسئولیتخصوصدرالمللبینحقوقکمیسیون2001طرح
عملارتکابدررادیگردولتدولتی،اگرماده،ایناساسبر) Lanovoy, 2014: 141(.کندمی

(D’Aspremont, 2007: 98).شودمیتلقیمسئولکند،مساعدتیاکمکالمللیبینمتخلفانه

(Talmon, 2008: 218)عملارتکابدرمساعدتشیاکمکجهتبهبتوانرادولتیاینکهبراي
واحوالاوضاعازدولتاینکهنخست. استالزمامردورازاحدانست،مسئولالمللیبینمتخلفانه

دهنده،مساعدتیاکنندهکمکدولتاگراینکهدوموباشدآگاهالمللیبینمتخلفانهعمل
:ILC Ybook, 2001(II,2)(.آمدمیحساببهآنمتخلفانهعملداد،میانجامراعملهمخودش

کهاستخاطرهمینبهواستنشدهمشخصعدتمسایاکمکعینیمصادیقهمه،بااین) 66
گستردهاشدایرهومنعطفباید،آنچهازبیشمساعدت،یاکمککهدارندمیاظهاربرخی
تنهاکننده،کمکدولتحالتی،چنیندرکهاستذکرشایانبارهایندر) Fry, 2014: 116. (است

باشدکردهکمکآنوقوعبهیاشدهلیالملبینمتخلفانهفعلموجبرفتارشکهاياندازهتا
دولتمسئولیتدهد،میرخالمللیبینمتخلفانهفعلکهموارديدرخاطرهمینبه. استمسئول
بیانبه) ILC Ybook, 2001(II,2): 66(. شودنمیفعلخودخسارتجبرانشاملکننده،کمک
. استخودرفتارمسئولتنهادهنده،مساعدتیاکنندهکمکدولتمسئولیت،تسهیمدردیگر،

)Fry, 2014: 116 (استمباشردولتاوستعهدهبراصلیمسئولیتکهدولتی،16مادهاساسبر
نظرامعاندرخور) ILC Ybook, 2001(II,2): 65(. داردحمایتینقشصرفاًکننده،کمکدولتو

یاکنندهکمکدولتکنترلمتضمنضرورتاًمساعدت،یاکمکبهمربوطهايمقررهکهاست
مباشر،دولتمربوطهارگاناگرهمچنین) Fry, 2014: 117. (نیستمباشردولتبردهندهمساعدت

فعلمسئولمتقاضی،دولتتنها62مادهمفهومدرگیرد،قرارمتقاضیدولت1»اختیاردر«صرفاً
تضامنیمسئولیتحالت،ایندرلذا) ILC Ybook, 2001(II,2): 64(.بودخواهدبحثمورد

)Fry, 2014: 117. (استکنترلازمتمایزباشد،کههرچهمساعدت،یاکمکمصداق3.نیست
اعالم»ییزدانسلمجازاتومنعکنوانسیوناجراي«قضیهبهرسیدگیطیجهانیدادگاه

بموجتنهاییبهنتواندمساعدتییاکمکچنیناگرحتیشودمیتلقیالمللیبینمتخلفانهعملخودخوديبهاست،بوده
.»شودالمللیبینتعهدنقض

ILC Ybook 1978, Vol II, Part 2, p. 99.
1.at the Disposal.

،المللبینحقوقموجببهیردگیقرار میگردولت دیارکه در اختیدولترفتار ارگان«: داردمیبیان2001طرحاز6ماده.2
او قرار گرفته یارکه در اختیدولتیاز اقتدارات حکومتيشود اگر آن ارگان در اعمال عناصریمیتلقیرفعل دولت اخ

.»است اقدام کند
:باکنیدمقایسه.3

J. Quigley, “Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State
Responsibility”, BYIL, 1986, p. 77.
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برخیکهاستآنمستلزمهمواره) یالمللبینمتخلفانهعملارتکابدر (همکاري«کهداشت
…صورت گرفته باشدییزدانسلمرتکببهمساعدتیاکمکارائهبرايمثبتقداماتا

الملل در بینحقوقکمیسیونگزارشگرآخرینکهکتابیاز1.»شودیمیاز فعل ناشيهمکار
تنها 16توان برداشت کرد که ماده یاست منوشتهتازگیدولت بهیالمللینبمسئولیتخصوص 

دولت مسئولیتاثبات يفعاالنه و صرف ترك فعل برایباست و ترغناظر بر افعال مثبت 
درستیبهيالنووآنکهحال) Crawford, 2013: 405. (یدآیبه شمار نمیکاف،کنندهيهمکار
دارد یرتآمده است مغا2001از طرح 2گفته با آنچه در ماده پیشدیدگاهکهدارد میاظهار

تخلف يندارد و مبناوجودفعل و ترك فعل یانمیتفاوتیچه،چرا که از لحاظ اصول
مجموعه بر فعل و ترك فعل بنا شده است یندولت در ایالمللینبمسئولیتدر حوزه یالمللینب

(Lanovoy, 2014: 145)یالمللینبمسئولیتتوانند بستر میتنهاییبهیکهرفعل،تركوفعلو
)ILC Ybook, 2001(II,2): 35. (دولت را فراهم آورند

2یالمللنیبمتخلفانهعملارتکاببرکنترلوتیهدااعمال. ب

2001طرحکهگونهبدان،دولتیاشتقاقتیمسئولدرداخليحصرحالتنیدوم
از17ماده. استیالمللنیبمتخلفانهفعلارتکابکنترلوتیهدااست،داشتهانیبونیسیکم

درآنچهبرابتناباILC Ybook, 2001(II,2): 68(3(.استپرداختهامرنایهبموادمجموعهنیا
متخلفانهفعلارتکاببردولتیکتوسطکنترلوهدایتاعمالاستآمدهمادهاین
در4.داردهمراهبهراکنندهکنترلوهدایتدولتمسئولیتدیگر،دولتتوسطالمللیبین
مصادیقونداردوجودکنترلوهدایتزادقیقیتعریفهیچقبل،حالتنظیرهمحالتاین

کرافورد،آقايهمه،بااین) Fry, 2014: 118. (نیستمشخصکاملطوربهآنشمولدایرهو
ارتکاببرتسلط«یعنی5»کنترل«کهاستباوراینبرالمللبینحقوقکمیسیونآوردهبهبنا

1. ICJ, Case concerning Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, 2007: 179, 180
2.Direction and Control Exercised Over the Commission of an Internationally Wrongful
Act.

:داردیدولت مقرر میالمللینبمسئولیتالملل در خصوص بینحقوقکمیسیون2001طرحاز17ماده.3
یر،زیطکند در صورت وجود شرایو کنترل میترا هدایگرتوسط دولت دیالمللبینمتخلفانهفعلارتکابکهدولتی«

:بودخواهدفعلآنئولمس
کار اقدام کند؛ ینبه ایالمللبینمتخلفانهفعلشرایطازآگاهیبادولتآن) الف

.»آمدیبه حساب میالمللینفعل متخلفانه بیکتیافمیارتکابهمدولتآنخودتوسطاگرمزبورفعل) ب
المللیبینهايسازمانمسئولیتبهمربوططرحاز15ماده: ك.نالمللی،بینهايسازمانبابدرموضوعاینباهمسو.4
)2011.(

5. Control.
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دایرهدردست،اینازاموريوتحریک،تشویقدادن،انگیزهصرفنیز. »متخلفانهرفتار
کنترلصرفلذا. باشد3عملیاتیو2واقعیباید1»هدایت«بلکهگنجند،نمی»هدایت«شمول

دولت،واقع،بهحالت،ایندر. باشدواقعیبایدهدایتوکنترلبلکهکندنمیکفایتکلی
مسئولازمانعر،امایناماشودمیالمللیبینمتخلفانهعملمرتکبهدایت،وکنترلتحت

بابدرالملل،بینحقوقکمیسیونآوردهبهبنا4.نیستکنندههدایتوکنترلدولتدانستن
مادهدرآنچهوکندمیبیان) مساعدتیاکمک(16مادهآنچهمیانمسئولیتتسهیمتفاوت

لتدو،16مادهموجببهکهاستیادآوريشایستهاست،شدهمقرر) کنترلوهدایت(17
کردهکهمساعدتییاکمکهمانمیزانبهتنهاالمللی،بینمتخلفانهعملارتکابدرمعاون
هدایتدیگردولتتوسطمتخلفانهفعلیکارتکاببرکهدولتیولیدارد،مسئولیتاست

داشتهوکنترلهدایتفعل،آنکلانجامبرزیرابودخواهدفعلآنمسئولدارد،کنترلو
دارد که یالملل اظهار مینحقوق بیسیونکمهمه،بااین). ILC Ybook, 2001(II,2): 68(است
حالت ینبود که مشمول ایقیمصادیافتنتوان به دنبال میتاریخآزمونبوتهدربیشتر

)ILC Ybook, 2001(II,2): 68. (شوندیم

5دیگردولتاجبار . ج

دولت،المللیبینمسئولیتصوصخدرالمللبینحقوقکمیسیون2001طرحاز18ماده
درمذکوراشتقاقیمسئولیتدایرهدرداخلحصريگانهسههايحالتازحالتآخرینبه

6.استپرداخته2001طرح

کند،اجبارالمللیبینمتخلفانهعملارتکاببهرادیگردولتکهدولتیماده،اینموجببه
مشخصیتعریفشد،بیاناینازپیشکهحالتیدوهمچوننیز»اجبار«7.شودمیتلقیمسئول
باکهعملیهرتانیستآنمثابهبهتنهانه،»اجبار«ازتعریففقدکهاستپرواضحاما. ندارد

1. Direction.
2. Actual.
3. Operative.

:ك.نی،المللبینمتخلفانهعملارتکاب»یتکنترل و هدا«در یالمللینبيهاها و سازماندولتمیانرابطهخصوصدرنیز.4
A. Reinisch, “Aid or Assistance and Direction and Control between States and
International Organizations”, International Organizations Law Review, Vol. 7, 2010,
Issue 1, pp. 63– 77.
5.Coercion of another State.

:داردیدولت مقرر میالمللبینمسئولیتالملل در خصوص بینحقوقکمیسیون2001طرحاز18ماده.6
:فعلآنکهصورتیدر،داردیالمللینبمسئولیتکند یمجبور میارتکاب فعلبهرادیگريدولتکهدولتی«

شود؛یدولت تحت اجبار تلقیارتکابیالمللنبیمتخلفانهفعلاجبار،آنازمستقل) الف
.»کنداقدامکاراینبهمتخلفانهفعلشرایطازآگاهیبااجبارکنندهدولت) ب
).2011(المللیبینهايسازمانمسئولیتبهمربوططرحاز60و16مواد: ك.نالمللی،بینهايسازمانبابدرموضوعاینباهمسو.7
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آنبرايباالییآستانهاستالزمبلکهشود،دانسته»اجبار«مصداقاستشدهانجامدشواري
تنها،2001موادنویسپیشتهیهدرالمللینبحقوقکمیسیونویژهگزارشگرآخرین. شدقائل

تسلیمجزدیگريراههیچمزبور،دولتکهکندمیقلمداد1اجبارتحترادولتصورتیدر
تحتکامالًاجبار،تحتدولتحالت،ایندردیگر،تعبیريبه. باشدنداشته»اجبار«برابردر

دولتمسئولیتگفته،پیشطرحموجببه) Fry, 2014: 120. (استاجبارکنندهدولتکنترل
ایندر. استدادهانجاماجبارتحتدولتکهاستايمتخلفانهرفتاربابازاجبارکننده،

تواناییواختیاراجبار،تحتدولتکهداردوجودامکاناینقبل،حالتدوبرخالفحالت،
دولتبرابردرزدنزانوبهناچاربهتر،بیانیبهوباشددادهدستازکاملطوربهراخود

تاشودمیسببامرهمینرو،ازاین2.باشدبودهالمللیبینمتخلفانهعملانجامدراجبارکننده
طرفدرعوض،ونشودباراجبارتحتکشورِبرمسئولیتیهیچکهباشدداشتهوجودامکاناین

:Fry, 2007. (شودقلمداددیگرطرفعملکلمسئولاجبارکننده، 629(

یالمللبینرویهدراشتقاقیمسئولیت. 1-2
برخیدررااشتقاقیمسئولیتپايردتوانمیالمللیبینمحاکمتصمیماتدرکنکاشبا

هايفعالیتقضیه1949،3کورفوکانالقضیهنظیردادگستري،المللیبیندیوانتصمیمات
فرامرزيومرزيمسلحانهاقداماتايقضای1984،4نیکاراگوئهعلیهودرنظامیشبهونظامی
دادگاههمین2003رأي1995،7شرقیتیمورقضیهCertainPhosphates1992،6قضیه1988،5

جرممجازاتوپیشگیريکنوانسیوناجرايقضیهنیزو8نفتیسکوهايقضیهدردادگاه

. از او سلب شده باشدیماتخاذ تصمیتدانسته است که اهلیدولت تحت اجبار را دولتالملل،ینحقوق بیونکمس.1
ILC Ybook 1979, Vol. II, part. 2, p. 102.

:ك.نکمیسیون،موضعاینبرانتقاديدیدگاهیمطالعهجهت
James D. Fry, “Coercion, Causation, and the Fictional Elements of Indirect State
Responsibility”, Vanderbilt Journal of Transnational Law,Vol. 40, No. 3, 2007, p. 629.
Available at:http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Fry.pdf

شخصیتهکداردوجودامکاناینگفتتوانمیاستآمدهعلمینهادهمین2011طرحدرآنچهباقیاسمقامدر.2
.شودزایلاجبار،تحتالمللیبینسازمانحقوقی

3.Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania),
ICJ Reports, 1949.
4.Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United
States of America), ICJ Reports, 1984.
5.Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Costa Rica), ICJ Reports, 1988;
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), ICJ Reports, 1988.

6.Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), ICJ Reports, 1992.
7.East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports, 1995.
8.Case concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America),
ICJ Report, 2003.

نظریاتوآراء،)1392،1393(یگدلی،بیائیمحمدرضا ض: ك.ن،گفتهپیشتصمیماتپارسیبرگردانمطالعهجهت
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Soering1989،2قضیهطیبشرحقوقاروپاییدادگاههمچنین. کردجستجو20071داییزلنس

دیگرانوویلواراجاهدعوايبهرسیدگیو19913سوئدعلیهدیگرانواراسوکروزپرونده
. استداشتهتوجهمسئولیتازقسماینبه19914انگلستانعلیه

موجببهدولتیکهداردوجودامکانایناستآمده2001طرحدرآنچهبهتوجهبا
کم،دستیادیگردولترفتارهايبرخیازپیشگیريبهملزمخود،المللیبینتعهدات

بهرسیدگیطیدادگستريالمللیبیندیوان. باشدرفتاريچنینازناشیآسیبازجلوگیري
بریتانیاییهايکشتیبههشدارعدمدرآلبانیقصورکهداشتاظهارکورفوکانالقضیهماهیت

. استگذاشتهکارآلبانیهايآبدرثالثدولتکهاستهاییمینوجودخصوصدر
دولتعلیهسرزمینشازدهداجازهنبایددولتیهیچکهکردتوجهاصلاینبهدیواندرنتیجه،
کمیسیونچنانچهلذا) ,Corfu Channel, 1949: 22ICJ. (شوداستفادهمتخلفانهشکلبهدیگري
متخلفانهازواستاصلیآلبانی،مسئولیتمورد،ایندرکند،میاشارهبداننیزالمللبینحقوق

اروپاییدیواننیز) ILC Ybook, 2001(II,2): 64(.شودنمیناشیدیگريدولترفتاربودن
دولتیبهشخصاستردادکهداشتمقررSoeringقضیهدرخودهايرسیدگیطیبشرحقوق

تحتآنجادرکهداردوجوداحتمالاینونیستبشرحقوقاروپاییکنوانسیونعضوکه
ازکنوانسیون3مادهنقضگیرد،قراراذیتوآزارموردوآمیزتحقیروغیرانسانیهايمجازات

-ECHR, Soering, 1989: 33. (شودمیقلمدادمستردکنندهدولتسوي 36(5

المللیبیندیوانبهرافرصتاینمیالدي،80دههدرنیکاراگوئهقضایايطرحهمچنین،
برقضایااین. شودپرداختهاشتقاقیمسئولیتبهمطروحمباحثاقتضايبهتاادددادگستري

درکهنقشیجهتبههندوراسوکاستاریکاامریکا،متحدهایاالتعلیهنیکاراگوئهدعاوي
داشتندنیکاراگوئهعلیهکنتراهابهموسومشورشیهايهگروهدایتوکنترلرسانی،کمک
قضیهدرآنازپیشکهکردارائهاستداللیقضایااینبهرسیدگیطیدیوان. داشتتمرکز
ارتکابهمبهوابستهمتخلفانۀعملدووقتیکرداظهاردیوان. بودبستهکاربهکورفوکانال
,Nollkaemper). کنداحرازرامتخلفدولازهریکمسئولیتمستقالًتواندمیدیوانیابد،

.دوم، سوم، و چهارماول،جلدهاياول،چاپطباطبایی،عالمهدانشگاهانتشارات،يدادگستریالمللبیندیوانمشورتی
1.Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ
Report, 2007.
2. Soering v. the United Kingdom, ECHR, Ser. A, No. 161, 1989.
3.Cruz Varas and Others v. Sweden, ECHR., Ser. A, No. 201, 1991.
4. Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, ECHR., Ser. A, No. 215, 1991.

:ك.ننیز.5
Cruz Varas and Others v. Sweden, ECHR., Ser. A, No. 201, 1991, p. 28, paras. 69–70; and
Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, ECHR., Ser. A, No. 215, 1991, p. 37, paras.
115–116.



153...یلیدر جنگ تحمیرانایهعلیمیاییشيهاسالحازعراقادهاستف

داشتاظهارنبود،دعواطرفهندوراس،اینکهازنظرصرفواندیخاطر،همینبه(212 :2011
نیکاراگوئهعلیهزوربهتوسلبرايسرزمینشازتااستدادهاجازهاینکهجهتبهکشوراین

:Nollkaemper, 2011).استشدهمتخلفانهعملمرتکبشود،استفاده نیکاراگوئهقضایاي(212
کاربهالمللبینحقوقدراشتقاقیمسئولیتهاآنطیکهآیدمیشماربههایینمونهشماردر

درالمللیبینمتخلفانهعملارتکابدرهمکاريگونِگوناانحاءبهدیوانرسیدگی. استرفته
Certainقضیهبهرسیدگیطیتاداددستفرصتاینبار،دگرونشدمتوقفایستگاهاین

Phosphatesشودپرداختهامراینبه.(ICJ, Certain Phosphate Lands in Nauru, Preliminary

Objections, 1992: 258)
ادارهدولتیکدیگر،همراهبهبریتانیاونیوزیلنداسترالیا،دولتسه1

همالمللبینحقوقکمیسیون2001طرحچنانچه. بودندنائوروقیمومیتتحتسرزمینکننده
صورتبهوکشورسهاعمالبارابطهدرقضیهاینهايرسیدگیکند،میاشارهمسئلهبدین

سه»مشترك«اعمالشاملهماسترالیاارتکابیاعمال. شدمطرحاسترالیاعلیهتنهاابتدامشترك،
سويازکهبوداعمالیهمومزبوردولتسهطرفازدولتتوسطقلمروآنادارهودولت

سعیکهاینجاستدردرواقع،) ILC Ybook, 2001(II,2): 64(. بودشدهانجامدولتاینخود
2001طرحاز6مادهدرآنچهواشتقاقیمسئولیتدرداخلمصادیقمیانتااستشدهآنبر

. شودکشیدهتمایزيخطاستآمده
. کردجستجونفتیسکوهايقضیهبهرسیدگیطیدیوان،اظهاراتدربایدرادیگرنمونه

مانعآمریکا،وخودمیاندوجانبهمعاهدهنقضباایراناسالمیيجمهورکهداشتادعاامریکا
ایندردادگستريالمللیبیندیوان. استشدهفارسخلیجدرکشوراینآزادانهناوبرياز

خلیجدرگذاريمینبا2منفرداًایرانکهکنداثباتامریکامتحدهایاالتتادانستالزمقضیه
امریکابهزیانایرادبهمنتجدرنهایت،کهاستکردهنقضرادخوايمعاهدهتعهداتفارس،

امریکا،علیهایران2003قضیهکهبودترتیباینبهلذا(Nollkaemper, 2011: 393). شد
. پرداختدولتاشتقاقیمسئولیتبهآندردادگستريالمللیبیندیوانکهشداينمونه

Nollkaemper, 2011: 221)(
ازاظهاراتیمتضمنکنند،نمیارائهاشتقاقیمسئولیتازجامعمطلبیضایاقایناگرچه

دراشتقاقیمسئولیتایضاحجدولتدریجاًکهاستترتیبهمینبهوهستندآنابعادبرخی
کمکقبالدراشتقاقیمسئولیتاعمالقابلیت«بهبخشدومیناینک،. شودمیچیدههمکنار

.پردازدمی»شیمیاییافزارهايجنگستکاربدرآمریکامساعدتو

1. See also Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), ICJ Reports, 1992,
The Separate Opinion of Judge Shahabuddeen, p. 284.
2.Individually.
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کاربستدرکایمرامساعدتایکمکقبالدریاشتقاقتیمسئولاعمالتیقابل. 2
ییایمیشيافزارهاجنگ
صدد است تا از دربخشنیگفته شد، ایاشتقاقتیمسئولچه در خصوص آنبهتوجهبا

هشتجنگدررانیاهیعلییایمیشيگازهاازعراقاستفادهدرکایمرانقش ییپس بازگو
نیمساعدت در اایاز کمک یناشکایآمریاشتقاقتیمسئولاعمال طیبه مطابقت شراساله،

.باره بپردازد

جنگدررانیاهیعلییایمیشيگازهاازعراقاستفادهيویسناردرکایمرانقش . 1- 2
1یلیتحم

،ییایمیشيهاسالحازعراقاستفادهدرکایمرادانستنمسئولدررپدستداشتنيبراایران
وعیوقابریفراموشغبارزمان،گذردراستممکنرایزاستمربوطهقیحقامستندکردنازمندین

در نظر افکار یمیاییشيهاسالحازاستفادهکهاستیحالدرنیا. باشدنشستهیارتکابعیفجا
کنند میانکارراخوداقداماتآن،ازدهکنناستفادهيهازشت است که کشوريابه اندازهیعموم

یسازمان اطالعات دفاعیمقام رسم2،لَنگیوالتر پ، بنا به اظهارات همهینباا). 53: 1376ی،زمان(
از يو. »که درخور باشدیستنراهبرديیبحرانیران،عراق از گاز در جنگ با ااستفاده«3یکا،مرا
یاقداماتینناچار به انجام چنیش،خویاتحياق براعر«: پا را فراتر گذاشت و گفت،حدینا

بهروعراق،وضعیت«کهداشتاظهار» DIA«از یگريافسر د. »خود استیاهداف نظامیهعل
گرفتهکاربهتروسیعايپهنهدرشیمیاییتسلیحاتزمانی،اندكازپسواستبهترشدن

کشوردوایندیپلماتیکروابطفصلرسمیآغازباراستا،ایندرهم(RUPE, 2002: 1).»شودمی
ازتروریستحامیکشورهايلیستازعراقنامشدنپاكو:Shalom, 2002)2(1984نوامبردر

:Shalom, 2002)،امریکاسوي عراقپیروزيبایدشده،کهايهزینههرباداشتاظهارریگان(1
2002اوت18در یمزتانیویوركHarries & Aid, 2013: 1)(4.شودتضمینجنگایندر

]عراق[که یبه عراق کمک کرد درحالیکامرامتحده یاالتافسران اذعان دارند که ا…«نوشت 

که بعضاً معارض هم یبر آن بوده است تا به منابع دسته اول خارجیسندگانبخش، تالش نویندر آوردن مستندات ا.1
هساخت،استناداتینکه انرودگمانتا شوداند، استناد کردهیانگرفته را بصورتیعاز شدت بداهت بناچار، فجایهستند ول

.استیرانیاحساسات ا
2.Walter P. Lang.
3.Defence Intelligence Agency “DIA”.
4.See also Agence France Press, “US Gave Iraq Intel, Ignored Chemical Attacks in
1980s, Report Says” The Huffington Post, 26 August 2013. at:
<http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/usgave-iraq-intel-ignored-
chemicalattacks_n_3817868.html>.
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خود،اولصفحهدرايمقالهطییزن)The New York Times,2002/8/18.(»کردیاز گاز استفاده م
: وشتنچنینامریکاییبلندپایهافسرانازتنچندینازنقلبه

دولت. ورزیدمبادرتشیمیاییگازهايازتوزانهکینهاستفادهبهعراقامریکا،کمکبا«
علمباداد،قرارصدامرژیماختیاردرراجنگیهاينقشهواطالعاتپنهانی،صورتبهریگان

استفادهایرانیسربازانعلیهشیمیاییحمالتجهتاطالعاتاینازعراقینظامیاناینکهبه
,The New York Times(.»کردخواهند 2002/8/18(

ومالیهايکمکوهمکاريدرموردرابیشتريجزییاتخود،مقالهدرتایمزنیویورك
ریگان،دولتتنهانه«: گفتوکردفاشایرانوعراقجنگزماندرصدامرژیمبهامریکانظامی

بلکهبستمیایرانیسربازانعلیهشیمیاییهايبمبازاستفادهیعنیواقعیتاینبرراچشمانش
بهايهستهحتیوبیولوژیکشیمیایی،هايبمبتکمیلوساختتهیه،دراصلیکنندهکمک

,The New York Times(.»استبودهصدامرژیم که يامقالهیطدابسمایکلنیز)2002/8/18
جمهور یسرئیژه، فرستاده ورامزفلدل از به نق،نوشتیمزاتواشنگتندر روزنامه 2002در دسامبر 

آگاه بوده و در یرانعراق به ایمیاییاز حمالت شیگانافشا کرد که دولت ریانه،در خاورمیگانر
)The Washington Times, 2002/12/16(. دولت برآمده استینصدد کمک به ا

مساعدتیاکمکازناشیاشتقاقیمسئولیتمفادباامریکامطابقت نقش . 2-2
نخست،: هستندالمللیبینمتخلفانهعملوجودبرايشرطدومتضمنمسئولیت،بهمربوطمواد

ILC(.آنماهیتومنشأازفارغ) ILC Ybook, 2001(II,2): 34(تعهدنقضدوم،وانتسابقابلیت

Ybook, 2001(II,2): 54 (گفتبایدشیمیاییافزارهايجنگممنوعیتمبانیبابدرکوتاهطوربه
وعرفیالمللبینحقوقمنبعدوهردرتوانمیراگازهاییچنینکارگیريبهممنوعیتسراغکه

بهافزارهاجنگاینممنوعیتبهمربوطهايپروتکلوهاکنوانسیونبیان. گرفتقرارداديحقوق
ورسايمعاهدهمثالً). 38: 1376زمانی،(داردممنوعیتاینبودنعرفیازحکایتکهاستنحوي

پروتکلو1922واشنگتنمعاهده. کندمییاداستشدهممنوعکهنحويبهشیمیاییهايسالحاز
میانبهسخناستشدهاعالمممنوعومحکومکهشیمیاییهايسالحکاربرداز19251ژنو

درکنفرانسیطیپروتکلاین. کندمیممنوعجنگدررابیولوژیکوشیمیاییتسلیحاتازاستفاده،1925ژنوپروتکل.1
. کشیددرازابهمیالدي1925ژوئن16تامهچهارمازهگفتپیشکنفرانس. رسیدامضابهمللجامعهحیاتزماندرژنو

.شداالجراالزم1928سالدرژنوپروتکل
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml.

:ك.نپروتکل،اینمتنبهدسترسیبراي
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/pdf/Status_Protocol.pdf

: ك.نژنو،پروتکلخصوصدرعمومیمجمعهايقطعنامهمالحظهجهتیزن
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دسامبر5طعنامهقراستا،همیندر) SIPRI (III), 1974: 24). (203: 1392ساعد،وزمانی(آورندمی
توجهقابلنکته1.شدتصویبمخالفرأيبدونوآرااتفاقبامللسازمانعمومیمجمع1966
اینبهنیزبوددرنیامده1925ژنوپروتکلعضویتبهقطعنامهاینصدورزمانتاکهامریکاآنکه

عضویتازنظرصرفارکشورهاکلیه1925ژنوپروتکلقطعنامه،اینوفق. دادمثبترأيقطعنامه
عرفی،المللبینحقوققاعدهاحرازالبته). 39: 1376زمانی،(سازدمیملزممعاهدهآنبهالحاقشانیا

باالمللبینحقوقکمیسیونخاطر،همینبه). 39: 1376زمانی،(استوتابپیچپربابیخود
بهتا)A/CN.4/SR.3132, 2012: 16(استشدهآنبر2012سالاز2وودمایکلآقايانتصاب

هايسالدرگزارشدوتقدیمرغمبهکهبپردازدعرفیالمللبینحقوقشناساییوتشخیص
,A/CN.4/672(سومگزارشتقدیموارائهوعدهوي،سوياز20144و20133 در ) 64 ,63 :2014

منابعمیانمراتبسلسلههبنبودنقائلرغمعلینیزحاضرنوشتار6.استشدهداده5یالديميسال جار

A/RES/67/35, A/RES/65/51, A/RES/63/53, A/RES/61/61, A/RES/59/70, A/RES/57/62,
A/RES/55/33.
1.A/RES/2162(XXI) A.
2. Michael Wood.
3.A/CN.4/663: First Report on Formation and Evidence of Customary International Law,
Michael Wood, Special Rapporteur, 2013.
4.A/CN.4/672: Second Report on Identification of Customary International Law,
Michael Wood, Special Rapporteur, 2014.
5. 2015.

.شوندیالملل برشمرده مینحقوق بیدر جرگه منابع اصلیالملل عرفبینحقوققواعد.6
A. Pellet, Article 38, in A. Zimmermann et al., The Statute of the International Court of
Justice: A Commentary, 2nd edition, Oxford University Press, 2012, p. 773.

به یالملل عرفینگفت که حقوق بیداست، بایالمللینبا تحوالت بیعسریريپذانطباقعرفی،قواعدبارزخصیصهازآنجاکه
.28صدانش،گنج: تهران،عرفیالمللبینحقوقشناساییوگیريشکل،)1392.(شهرامزرنشان،. استیتمام معنا، عرف

،عرفیاییپویصهخص. راه نخواهد بودبیوعبثشود،راندهآنتعریفبهبودنعرفیسرایتازسخناگرکهجاییتا
. رو داردیشدست، آن را پیناز اياکه هر قاعدهیدبه حساب آيایدهتابيماجرایگرسبب شده است تا احراز آن، خود د

صورت گرفته و نظرات متعدد و یالملل عرفینحقوق بییو شناسایصدر خصوص نحوه احراز، تشخیاريبسيهاتالش
» عنصر زمان«. يو معنويدو عنصر مادیعنیاست»يدو عنصر«یهها، نظرآنترینمقبولکهشدهاظهاربارهیندر ایگوناگون

مطروح در محاکم یايقضایدر برخ. نهدمیتأثیراساسیعنصردواینبرعملونظرعالمدرمقومعنصرعنوانبهیزن
جهانیسازماناختالفوفصلحليهاارگانیفري،کیالمللینمحاکم بیاها،حقوق دریالمللینبیواندیرنظی،المللینب

دسته ینبدیبه موضوع اصلیدگیضمن رسيدادگستریالمللینبیوانها دآنرأسدرودولتیمیانداوريمحاکمتجارت،
:ك.نباره،یندر ا. اشاره و پرداخته شده استیزاز مباحث ن

A/CN.4/663: First Report on Formation and Evidence of Customary International Law,
Michael Wood, Special Rapporteur, 2013, p.27, para. 66 and for more, see pp. 27-41 and
the related footnotes.

.نظر دوخته شده استیالملل عرفیندقت بر عناصر حقوق بشمال، بهیايفالت قاره دریايطور مثال، در قضابه
North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal
Republic of Germany/Netherlands), ICJ Reports, 1969, paras. 60-82.

به عرف شده و در زمره سه یتوجه خاصي،دادگستریالمللینبیواناساسنامه د38کند در ماده یاشاره مپلهآلنچنانچه
. الملل به حساب آمده استینحقوق بیمنبع اصل

A. Pellet, Article 38, in A. Zimmermann et al., The Statute of the International Court of
Justice: A Commentary, 2nd edition, Oxford University Press, 2012, p. 773.
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صالحیتیهايمصونیت«2012قضیهدردادگستريالمللیبیندیوانهمچونالملل،بینحقوق
,ICJ(کندمیعمل»دولت Judgment of Jurisdictional Immunities, 2012: 65(1سراغنخستو

سایریاسمیننده،کخفهگازهايازاستفادهمنع«خصوصدر1925ژنوپروتکلیعنیمعاهده،
قاعدهاحرازازناشیاختالفاتاسیرتارودمی2»جنگدرباکتریولوژیکجنگیهايروشوگازها
اقسامدیگریاسمیکننده،خفهگازهايکارگیريبه«پروتکل،ایندر. نشودعرفیالمللبینحقوق

در یولوژیکباکتریجنگياهروشازاستفادهنیزومشابهوسایلیاموادمایعات،تمامیوآن
صرفنهوداردمدنظرراتسلیحاتایناز»استفاده«یادشده،پروتکل . منع شده است» جنگ

یحاتکه موضوع تسلیالديدهه پنجاه میلاز اوا). 41: 1376ی،زمان(ها را آن»دراختیارداشتن«
یرار گرفت، مجمع عمومخلع سالح سازمان ملل متحد قیتهدر دستور کار کمیولوژیکو بیمیاییش

صادر نکند تا جوهر مهر اعتبار پروتکل ژنو را پررنگ و نبود که قطعنامهیهم در تکاپو افتاد و سال
تکاپواین. ورزدتأکیدبیولوژیک- یمیاییبر ضرورت خلع سالح شیطور کلو بهکندتر پررنگ

در یآور مجمع عمومالزامغیرندچهريهاجدا از نقش درخور قطعنامه. داشتیچند در پییهاثمره
منع توسعه، یونکنوانس1972بود که در سال ینگرفته اتالش صورتیگرعرف، حاصل دیجادا

یدرسیبها به تصوآنانهداملزومو) یولوژیکب(یولوژیکباکتريهاسالحيسازیرهو ذخیدتول
يهاسالحيسازیرهو ذخیدوسعه، تولگفته به نبود تیشپیون، کنوانسهمهینباا). 41: 1376ی،زمان(
3.یسميپرداخته است نه گازهایولوژیکب

هايگزارشوهادولتدیگراظهاراتشیمیایی،تسلیحاتازاستفادهبهعراقاعتراف
و) 54-56: 1376زمانی،(تسلیحات اینازعراقاستفادهدربارهمتحدمللسازمانکارشناسان

عراقمستقلمسئولیتاعمالقابلیتدرتردیدي،1925ژنوتکلپرودرکشوراینعضویتنیز
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0: ك.نماده،اینمالحظهجهت

سالدر) ایتالیاعلیهآلمان(دولتصالحیتیهايمصونیترأيازبندوهشتمینشصتدردادگستريالمللیبیندیوان.1
شمولحیطهازخارجکامالًمسلح،نیروهاياقداماتبرايهادولتمصونیتاینکهبهتوجهبا.... «: داشتاظهار2012

.»رفتعرفیالمللبینحقوقسراغبهتوانمیاینکاست،کنوانسیون
باديدرعمالًمعاهده و عرف، دو منبع يبر برابریمبنیوانديادعاباوجودکهدانستتوانمیدیوانتفکرطرزهمیناز

گرفتهراعرفیعنیدیگرمنبعسراغمعاهداتی،منبعازنتیجهحصولفقدانصورتدروپرداختهمعاهدهبررسیبهامر،
.است

2. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other
Gases, and of Bacteriological Methods of  Warfare (1925).

ید،درباره منع توسعه، تولیسپاریونکنفرانس خلع سالح، کنوانسیطیالديم1993کشور در 140از یشباین،برافزون.3
:ك.نباره،یندر ا. ها را امضا کردندآنانهدامضرورتنیزوشیمیاییتسلیحاتکارگیريو بهيسازیرهذخ

Goldblat. J., “The 1993 Chemical Weapons Convention: ASignificant Step in the
Process of Multilateral Disarmament”, in Daniel Bardonnet (ed)., The Convention on the
Prohibition and Elimination of Chemical Weapons: ABreakthrough in Multilateral
Disarmament, RCADI., Workshop Martinus Nijhuff, 1995, p. 17.
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نقضوانتسابعنصردوهرکهچراگذارد،نمیباقیافزارهاجنگاینکارگیريبهقبالدر
ایران،علیهتحمیلیجنگطیمستقیماًهرگزآمریکاازآنجاکهاما. استآشکارآندرتعهد

وکمکالمللیبینمتخلفانهعملاینارتکابدرراراقعصرفاًونبردهشیمیاییسالحبهدست
اعمالقابلیتمورد،ایندرامریکااقداماتقبالدرمستقلمسئولیتاست،کردهمساعدت

تالشدر. رفتاشتقاقیمسئولیتیعنیمسئولیتاستثنائیقسمسراغبایدخاطرهمینبه. ندارد
تحمیلی،جنگطیموردایندرامریکااقداماتهبنسبتاشتقاقیمسئولیتاصولاعمالبراي
اینبهسریعپاسخیآن،رهگذرازبتوانتانداردوجودکافیقضاییرویهکهگفتباید

درالزمشفافیتفقدازالمللیبینمسئولیتکنونینظامکهاستذکربهالزمنیز. دادموضوع
تسهیمهادولتمیانرامسئولیتوانتمیچگونهوزمانچهکهبردمیرنجامراینخصوص

بهکه) Nollkaemper&Dov Jacobs, 2013: 422(آوردخواهدباربهنتایجیچهامراینوکرد
)Bronlie, 2008: 457(2.است1»مشخصغیر«الملل،بینحقوقبرجستهاندیشمند،برانلیتعبیر

بهتوانمی،2001طرحدرررمقرهنمودهايطریقازالبتهوقضاییرویههمینطبقاینک
مسئولیتعرصهدرحصريحالتسهازیکیمساعدت،یاکمک. دادپاسخحاضرموضوع
تفسیروشرحبنابر. استپرداختهآنبهچهارمفصلاز16مادهکهاستدولتاشتقاقی

بهمشروطمساعدت،یاکمکبابتمسئولیتمحدودهگفته،پیشطرح16مادهازکمیسیون
کهشرایطیازبایدکنندهمساعدتیاکمکدولتیسازمانیاارگاناول،. استچیزسهودوج

مساعدتیاکمکدوم،. باشدداشتهآگاهیشودمیدولتالمللیبینمتخلفانهرفتارموجب
انجامدرمساعدتیاکمکآنکهنیستنیازيوباشدفعلآنارتکابتسهیلمنظوربهباید
نقشآن،انجامدرکهاستکافیبلکهباشد،داشتهاساسینقشالمللینبیمتخلفانهفعل

دولتخودتوسطاگرکهباشدايگونهبهبایدیافتهخاتمهفعلسوم،. کندایفاايعمده
-ILC Ybook, 2001(II,2): 65(.شدمیقلمدادمتخلفانهبودشدهانجامهمکنندهکمک 67(
آنازحکایتامریکاجاسوسیسازماناسنادافشايگفت،بایدامریکامسئولیتاثباتدر

بوده،آگاهجنگدرشیمیاییهايسالحازعراقاستفادهخصوصدرتنهانهامریکاکهکندمی
سربازان،علیههاسالحآنازاستفادهکهاندداشتهاظهارکشورایندولتوپنتاگونبلکه

1.Indistinct.
مسئولیتبردوبارهنگاهیباتااستصدددرالمللبینحقوقدراشتقاقیمسئولیتتحقیقاتیپروژهکهاستبیاندرخور.2

وحیطهتاتاسآنبرنیز. کنندمینقشایفايالمللیبینمتخلفانهعملوقوعدربازیگرچندکهبپردازدموارديبهالمللیبین
اعضادامنه. براندازدآنسازهبرروزبهنماییوکندمشخصراالمللیبینمسئولیتمتعدداقسامازبرخاستهمشکالتماهیت

زبدهدانشجویانتاتومکاقاضیوکرافوردقاضینظیرکارکهنهپژوهشگرانیازواستگستردهبسیارتیماینهمکارانو
: ك.نآنان،روزههرهايبرنامهوآثاروتیماینبابیشترآشناییجهت. گنجندمیطیفنایدرالمللبینحقوق

http://www.sharesproject.nl/
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کارگیريبهمتضمنشد،میریختهامریکاسويازکهیطرحهرمنطقاًرو،ازاین. استپذیرفتنی
متخلفانهاَعمالازامریکاآگاهیشد،بیانآنچهباتطبیقمقامدرلذا. بودشیمیاییتسلیحات

استفادهتسهیلمنظوربهکشوراینهايکمکعمدهنقشواستنخستشرطتحققعراق،
،1925ژنوپروتکلبهکشوراینتعهدوتلقیدومشرطتحققشیمیایی،هايسالحازعراق
عضوامریکااینکهبهتوجهباسومشرطوفقکهچراشودمیقلمدادشرطسومینوجودمؤید

حساببهآنتعهدنقضداد،میانجامهمخودشرااقداماتایناگراست1925ژنوپروتکل
.آمدمی

کشور،185بهقریبتوسطهگفتپیشپروتکلتصویببهتوجهباکهاستبیانشایان
مختلف در يکشورهاياز سویداخليهامقررهیبتصویزو نینظاميهاتوصیهصدور

:Henckaerts and Doswald-Beck, 2005شیمیاییتسلیحاتازاستفادهدانستنخصوص ممنوع

بهتبدیلبرانداز،خانمانسالحاینکارگیريبهممنوعیتکهگفتتوانمی1)(260 ,259
2).215- 214: 1392یگدلی،بیائیض(استشدهالمللیبینعرفدستهازحقوقیايقاعده

مناسب است کشور،اینتعهدخصوصدرمتحده امریکاایاالتداخلیرویهدرتدقیقبا
بر آن یکاییمرایروهایینیتنام،ویهعلیکامرامتحده یاالتجنگ ایطکهکه خاطرنشان شود 

قانون بزه . برسندجنگ ینبه اهداف خود در ایمیاییشیحاتتسلیريگکاربودند تا با به
اقامه یکارا در محاکم امرییدعوایتنامیویانفرصت را به دست داد تا قربانینا3یگانگان،ب

. حقوق ملل و معاهدات جبران شوديهااز نقضیخسارات ناشآن،اساسبرکهکنند
(IADL Blogpost, 2008: 1)

اشاهد طرح دعویویورك،دادگاه نمیالدي،2004ویهژان30در4
فراهم یتنامرا در ویحاتتسلیناز ایکامرابود که اسباب استفاده یمیاییسازنده ش37یهعل

بودند اظهار یدهدیبگازها آسیناز کاربست اينحوها که خود بهخواهان. آورده بودند

حقوق،)1391(،دوسوالدبکیسهنکرتز و لوئيژان مار: ك.نکتاب،این) قواعد(نخستجلدترجمهمطالعهجهت.1
سرخ، یبصلیالمللینبیتهو کمیرانایاسالميجمهورییهالملل قوه قضاینباموردفترترجمه،یبشردوستانه عرفیالمللبین

.مجد: تهراندوم، چاپ
» هاآنيو نابودیمیاییشيهاانباشت و کاربرد سالحید،منع گسترش، تول«یونرو، کنوانسپیشمقالهنگارشزمانتا.2

تخاصم هشت شدنگذاشتهینزمپنج سال پس از بهکهیدآیبه شمار میمیاییشیحاتمعاهده در خصوص تسلینترکامل
يقراردادیتپرداختن به ممنوع،گفتهیشپیونکنوانسیببا توجه به زمان تصو. یدرسیببه تصویرانایهساله عراق عل

،آمدهیونکنوانسیناست که هر آنچه در ایادآوريدرخور یکنل،گنجندیجستار نمینایرهآن در دایبحاصل از تصو
رنجبریان، وجمشیدممتاز،: ك.ن. موجود بوده استیشحقوق ازپینآن تدويهااز مقررهیبه توسعه نداشته بلکه برخجن

.150-149صصمیزان،نشر،داخلیمسلحانهمخاصمات: بشردوستانهالمللبینحقوق،)1387(حسین، امیر
3.Alien Tort Statute.

.یدرستصویببهمیالدي1789درقانوناین
4.Available at: http://www.iadllaw.org/en/campaigns/Vietnamese+ victims+of+ Agent+
Orange.
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1آمده1907ه در مجموعه مقررات الهه است کیزينقض آن چیکامرااقدام ینداشتند که ا

) ص(و ) ب(، )الف(يهابنددر2.در جنگ را ممنوع دانسته استیسمیحاتاستفاده از تسل
خاص، يهاکنوانسیونموجببهیجادشدهایتافزون بر ممنوع،مجموعهینا23از ماده 

ياگونهکه بهيموادیاها گلولهتسلیحات،ازاستفاده،…سمیتسلیحاتیاسمکارگیريبه
ینکهضبط اموال دشمن مگر ایابردن ینشوند و ازبیرضرورياند تا موجب رنج غبرآورد شده

طور خاص منع شده بهیزجنگ باشد نیاتبه فراخور مقتضیضبطیایخرابینچن
به جهت یکاییتر هم سربازان آمرپیش3(Hague Regulations, 1907: Art 23).است

. جبران خسارت کرده بودنديتقاضایش،به خویحاتتسلاینکارگیريبهازاشینخسارات 
یصلهفیالديم80به پرداخت در دهه يبا صدور رأیدسته نخست از سربازان شاکيدعاو
تا یولکردنددعواطرح یکاییسربازان آمریناز ایگريگروه د90در اواسط دهه . یافت
هم ،بارینا. ها به عقب افتادکار آنشد،ثبتبارهیندر اها ویتنامیپروندهکه2004سال
استدالالت یناف،ها بود و هم دادگاه استپروندهینبه ایدگیکه مسئول رس4وینستینیقاض

یحات،تسلینرا رد کردند و اظهار داشتند که ایکاییمراو سربازان یتنامیويهاخواهان
یدهرسیبآسیاهانگرفتند که تنها به گیجهنتروینزاا. اندنبودهسمیبودن،شیمیاییوجودبا

فتهگیجهعنوان نتبهآنچهتبیینازنظرصرف(IADL Blogpost, 2008: 1). است نه به نوع بشر
توان دانست که میتصمیماتایندرشدهگفتهاستدالالتمخالفمفهومازاستشده

ازاستفادهکهاستمطلباینبهآنانباوربازتابدرستیبهگفته یشپیماتاستدالل تصم
موجب بهیکامرامتحده یاالتبا تعهدات ایرمغا،افرادیهدر جنگ علیمیاییشيهاسالح

سرخ اشاره یبصلیالمللبینکمیتهچنانچنیز. شودمیتلقی1907الههمقرراتمجموعه
یتنامویهدر جنگ علیکامرامتحده یاالتاظهار داشت که ا1998در . ان. ان. سیکرده است، 

وزارت دفاع . قرار دارد استفاده کرده استیمیاییشيهاسالحخانوادهدرخودکه5ینساراز 
عوامل یريکارگدوم، بهیموضع، اذعان کرد که از زمان جنگ جهانیندر پاسخ به ایکامرا

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/195: ك.نمقررات،مجموعهاینبابیشترآشناییجهت.1

http://www.state.gov/documents/organization/87322.pdf: ك.ن،2004رأيمتنمطالعهجهت.2
3.Availableat:https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument
&documentId=61CDD9E446504870C12563CD00516768.

: زیرنشانیبهیتنامیدانان وحقوقیحاتاز توض58صفحه : ك.ن،بارهایندرنیز
http://www.vn-agentorange.org/edmaterials/2ndcirbrief_text.pdf.
4.Jack Weinstein.
5.Sarin.

یمیاییاست که در خانواده عوامل شیسمیاربسيااعصاب و مادهیستممخرب سيفُسفُریمیاییشیبترکیکینسار
.یردگیميآور جامرگ
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1.ممنوع دانسته شده استکشور،اینمشیآور در خطمرگیمیاییش

بارکردنازمانععراق،دانستنمسئولدولت،المللیبینمسئولیتطرح47ادهمموجببه
دیوانتصمیمبرتکیهباتاکردقلمدادمسئولراامریکاتوانمیلذا. نیستامریکابرمسئولیت

حقوقذاتازبرخاستهکه19272کورزوفکارخانهقضیهدردادگستريالمللیبیندائمی
تفسیروشرحبهتوجهباحال. دانستایرانازخسارتجبرانبهمتعهدرااواست،المللبین

عملارتکابدردیگردولتبهدولتمساعدتیاکمکهنگامبه،16مادهبرکمیسیون
اَعمالمسئولاياندازهبهصرفاًدهنده،مساعدتیاکنندهکمکدولتالمللی،بینمتخلفانه
نوعبهتردقیقباشدقراراگربنابراین. استداشتهنقشآندرکهشودمیدانستهخودارتکابی

تعاونیمسئولیت. استتعاونیکشور،اینمسئولیتشود،پرداختهبارهایندرامریکامسئولیت
دیوانآوردهباهمسوایران،علیهمتخلفانهعملارتکابدرعراقبهکمکبابتامریکا

ازسخنکههنگامیاست،میالدي80دههدرکاراگوئهنیقضایايطیدادگستريالمللیبین
. آمدمیانبهنیکاراگوئهبهواردهايزیانسبببههندوراسوامریکااشتقاقیمسئولیت

)Nollkaemper&Dov Jacobs, 2013: 368(

جهینت
کارگیريبهخصوصدرعراقبهامریکامتحدهایاالتمساعدتوکمکاینکهسخنکوتاه
مسئولامریکاکهسازدمیفراهمرابستراینایران،علیهتحمیلیجنگطیشیمیاییتسلیحات

مسئولکهچراکندخسارتجبرانتعهد،نقضقربانیکشورعنوانبهایرانازتاشوددانسته
بهعراقتجهیزجهتامریکادانستنمسئولازمانعراه،ایندردیگرکشورهریاعراقبودن

اشتقاقیمسئولیتبهاستنادبا. نیستسالههشتجنگدربیولوژیکوییشیمیاتسلیحات
یعنیمستقل،مسئولیتبرمبتنیعراق،مسئولیتآنکهحالکردقلمدادمسئولراامریکاتوانمی

مسئولیتخصوصدرالمللبینحقوقکمیسیون2001طرحموادمجموعهاساسیاصل
مسئولیتمسئولیت،اینتسهیمدرالبته) ILC Ybook, 2001(II,2): 65(. استدولتالمللیبین

چنانچه. بیشترنهواستداشتهتراژديایندرکهاستنقشیاندازهبهامریکامتحدهایاالت
مسئولیتدهد که یميرا در خود جایگوناانحاء گونی،اشتقاقمسئولیتشد،گفتهاینازپیش
یتعاونمسئولیتاز قسم یکامرامتحده یاالتامسئولیتمورد، یندر ا. هاستاز آنیکییتعاون

1.https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_us_rule74 (as cited in United
States, Department of Defence, Review of allegations concerning “Operation Tailwind”,
1998.7.21.
2.PCIJ, Ser. A, No. 9, Factory at Chorzów (Jurisdiction), 1927.



95بهار، 50، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه162

تمامیجبرانوکردرويزیادهنبایدکشوراینسويازخسارتجبراندریعنیاست،
استرفتهمقالهایندرآنچهماحصلذیل،در. خواستاوازراراهایندرواردهخسارات

:آیدمی
علیهتحمیلیجنگدرشیمیاییهايسالحازعراقاستفادهمسئولامریکامتحدهایاالت. 1
.استایران
عراق،مسئولیتآنکهحالاست،اشتقاقیمسئولیتمورد،ایندرامریکامسئولیتمبناي. 2

.استمستقلمسئولیت
.نیستامریکادانستنمسئولازمانعدیگر،کشورهریاعراقدانستنمسئول. 3
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