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یدهچک
هاي شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ، از استفاده نیروهاي عراقی از سالح

ربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد و از سوي دیگر، سو مسئولیت کیفري افراد ذيیک
الملل، وق بینفقدان مسئولیت کیفري دولت در حق. شودالمللی دولت عراق میموجب مسئولیت بین

سازد و انتساب مسئولیت کیفري به افراد انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمی
همبودي و . کندالمللی را منتفی نمیالمللی دولت عراق، ناشی از اعمال متخلفانه بیننیز مسئولیت بین

هاي ها و رویهفري و غیرکیفري در اساسنامهالمللی کیتقارن این دو مسئولیت در دو حوزه مسئولیت بین
الملل سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بین2011و 2001هاي المللی و طرحهاي کیفري بیندادگاه

بر این اساس، دولت . المللی مورد شناسایی قرار گرفته استهاي بینها و سازماندرمورد مسئولیت دولت
هاي شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران را در مقابل دولت ربرد سالحالمللی کافعلی عراق، مسئولیت بین

ربط از باب مباشرت و ، ضمن آنکه مسئولیت کیفري افراد ذي)مسئولیت مدنی(ایران بر عهده دارد 
.معاونت در ارتکاب جنایت جنگی به جاي خود باقی است

ی دو جنبه مسئولیت مدنی و کیفري در این مقاله، ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرای
.شودالمللی از خالل بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی پرداخته میبین
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مقدمه
شود، رسماً دهاي تاریخ محسوب میترین نبرجنگ تحمیلی عراق علیه ایران که یک از طوالنی

. اي به طرفین همراه بودمالحظهآغاز شد و با تلفات جانی و صدمات مالی قابل1980سپتامبر 22در 
(Woods et al, 2009, 3)زیست اي از افراد که به اسارت در آمدند، محیطمالحظهعالوه بر شمار قابل

توجهی از افراد نظامی و غیرنظامی ایران داد قابلآسیب جدي دید، اماکن بسیاري تخریب شد و تع
مالحظۀ خسارات طرفین از ابتدا تا انتهاي جنگ که در میان حجم قابل. نیز به شهادت رسیدند

نزدیک به هشت سال طول کشید، نقض مقررات و اصول و قواعد حاکم بر توسل به مخاصمه و 
امیان، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ویژه اصول بنیادین تفکیک میان نظامیان و غیرنظبه

ترین درنهایت، ممنوعیت و محدودیت در توسل به انواع تسلیحات در زمان مخاصمه، از جدي
بس میان طرفین، اذهان را همچنان به مسائلی است که حتی باوجود بیش از یک دهه از اعالم آتش

هاي عالوه بر هزینه. توجه و تأمل استقابلهاي مختلفی این امر از جنبه. خود معطوف کرده است
اي که پس از جنگ، صرف آبادانی و سازندگی مناطق جنگی شد، اسرایی که با مالحظهمالی قابل

دور بودند و شهدایی که ها از کانون خانواده بههاي جسمی و روانی، سالتحمل فشارها و آسیب
ترین مناظري که خود کردند، یکی از زشتجان خون را نثار حفظ تمامت ارضی و سرزمینی میهن

در اصل . از جنگ باقی مانده، درد و رنج جسمی و روانی مصدومین شیمیایی این کارزار است
شمار این جنگ، استفاده از تسلیحات ممنوعه ترین اوراق گاهتوان مدعی شد که یکی از سیاهمی

گ، هنوز هم درد و رنج ناشی از ها پس از جنشیمیایی از سوي عراق است، چرا که حتی سال
دهد و این استنشاق مواد شیمیایی، کالبد رنجور مصدومین شیمیایی و خانواده ایشان را هدف قرار می

المللی را بیش از پیش هویدا خود لزوم توجه جدي به احقاق حق مصدومین شیمیایی در صحنه بین
را به همراه خواهد داشت، طرح و پیگیري ازآنجاکه این قبیل اقدامات، مسئولیت ناقضان . سازدمی

حال، باید توجه داشت که این مسئولیت در بااین. نمایدمسئولیت مرتکبان، جدي و البته حساس می
المللی دولت در قبال دو قالب مسئولیت کیفري فردي ناشی از اقدامات مرتکبین و مسئولیت بین

.تفکیک استالمللی دولت، قابلنقض تعهدات بین
الملل، به لحاظ بته باید به این نکته اساسی توجه داشت که اساساً در نظام حقوق بینال

المللی و رژیم مسئولیت تاریخی تفکیک جدي میان مسئولیت کیفري افراد در قبال جنایات بین
رفته مرزحال، رفتهبااین1.المللی حاکم نبوده استها ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی دولتبین

که حتی گزارش گزارشگران کمیسیون حقوق نحويتر شده است، بهمیان دو رژیم، پررنگ
:ك.براي تأمل در سابقه بحث و مطالعه بیشتر، ن.1

P.M. Dupuy, ‘A General Stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension
of Obligations and Codification of the Law of Responsibility’, 13 EJIL (2002), p. 1069.
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المللی نیز صالحیت موضوعی آن را صرفاً به گیري دیوان کیفري بینالملل درمورد شکلبین
اي بر تمایل جدي براي که این خود قرینه(ILC, 1984: 11)اشخاص حقیقی محدود کرد 

المللی ویژه در رویه بینالملل و بهکه همواره در حقوق بیناي است تفکیک در حوزه
الملل مبنی بر تعویق کار خویش همچنین، تصمیم کمیسیون حقوق بین. برانگیز بوده استبحث

رغم رویدادهاي جدیدي در رابطه با مسئولیت کیفري فرد تا پذیرش اعالمیه تعریف تجاوز، به
المللی اشاره داشت، دولت و فرد در قبال جنایات بینکه به مسایل ناشی از ارتباط مسئولیت

حال، این تفکیک به معناي قطع بااین. سبب شد تا دو رژیم، کامالً از یکدیگر منفک شوند
المللی ارتباط میان دو رژیم نیست، بلکه تقارن دو رژیم مسئولیت کیفري فردي و مسئولیت بین

. صورت تکمیلی استصورت متقارن و هم بهساز امکان طرح مسئولیت، هم بهدولت، زمینه
الملل بخش نخست این مقاله به تأملی در روند تفکیک و همبودي دو رژیم در حقوق بین

در این بخش، توسل به تسلیحات . بخش دوم به تحلیل واقعیات قضیه اختصاص دارد. پردازدمی
دو رژیم مسئولیت شود و بخش سوم، از تلفیق شیمیایی در جنگ توسط عراق، تحلیل می

المللی دولت عراق با واقعیات موجود، به اجتماع دو مسئولیت و کیفري فردي و مسئولیت بین
.پردازداقتضائات پیگیري موازي هر دو رژیم می

المللی دولت در حقوق روند تفکیک میان مسئولیت کیفري فردي و مسئولیت بین. 1
المللبین

جنایات علیه «نویس هاي پیشالیان متمادي که طرحالملل پس از سکمیسیون حقوق بین
را در دستور کار خویش داشت، در » هاالمللی دولتمسئولیت بین«و » صلح و امنیت بشري

در این فرایند . معرض پیشنهادهاي متعدد گزارشگران ویژه خود در این دو حوزه قرار گرفت
این موضوع الملل دربارهوق بیندر کارهاي کمیسیون حق80و 50که پس از وقفۀ بین دهه 

را در دل خود روئیزو آگوگرفته تا آمادورو تیامآغاز شد، گزارش گزارشگران متعددي از 
بهتر است مسئولیت ) نویس جنایاتگزارشگر طرح پیش(تیامطبق طرح . جاي داده است

مندرج در (لی دولت الملالمللیِ منجر به جنایات بینکیفري فرد از رهگذر تدوین جنایات بین
طرح به نظر نیا(Thiam, 1985: 143-157).به مسئولیت دولت پیوند داده شود) پیشین19ماده

.ها اختصاص یابدهاي با همکاري آنها یا جنایتهاي دولتوي باید فقط به جنایت
در قبال المللیمسئولیت بینکند طرح یادشده، به کلیت مسئلهپیشنهاد میتیامرو، ازاین

گونه مسئولیت کیفري فرد در بپردازد و این) هم مسئولیت دولت و هم فرد(المللی هاي بینجنایت
اند و مسئولیت مشدد دولت را در هاي دولتی مرتکب شدههایی که نهادالملل به جنایتحقوق بین



95تابستان، 51، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه12

نظر کمیسیون، باوجود این، طرح یادشده درنهایت رد شد چرا که به 1.شودپی دارد، محدود می
توان مسئولیت کیفري دولت را تحت حکومت رژیمی همانند مسئولیت کیفري فرد قرار نمی«

الملل را در آن زمان مشتمل بر یک رژیم که حقوق بینگارسیا آمادور(ILC, 1984: 11).»داد
جاوز، هاي ناقض تعهداتی چون منع تکیفري مبتنی بر مسئولیت دولت با قابلیت اعمال بر دولت

دانست براي غلبه بر ایرادات وارد بر عدم امکان مجازات زدایی و جنایات علیه بشریت مینسل
یافته در سطح بودن مجازات کل جمعیت در برابر جنایات ارتکابها یا نامنصفانهکیفري دولت

.المللی دفاع کردهاي دولتی مسئول در قبال جنایات بیندولت، از مجازات نهاد
این رویکرد را کنار گذاشت و هنگام پیشنهاد تمایز آگوبعد، گزارشگر ویژه، چند سال 

طور خالصه به نقشی پرداخت که مسئولیت کیفري مسئولیت عادي و مشدد دولت به کمیسیون به
باوجود این، وي شدیداً بر این باور بود که . تواند در رژیم مسئولیت مشدد دولت ایفا کندفرد می

نفسه خود دولت را از مسئولیت زدایی، فیدولتی جنگ تجاوزکارانه یا نسلمجازات مرتکبین 
بار دیگر، زمانی مسئلهنیا(Ago, 1976: 101).»کندالمللی خویش در قبال چنین اعمالی مبرا نمیبین

. الملل به شرح پیامدهاي اعمال متخلفانۀ دولت پرداخت، بروز کردکه کمیسیون حقوق بین
المللی خود را از داللت ضمنی تنبیهی مسئولیت بین، حمایت ویژهآرانجیو روئیزه، گزارشگر ویژ

مسئول در هاي خاص دولتهاي دولتی در میان مجازاتپنهان نکرد و پیشنهاد کرد مجازات نهاد
باوجود این، وي ناگزیر شد از عزم (Arangio-Ruiz, 1993: 54-55).المللی ذکر شودقبال جنایات بین

المللی در بین» مسئولیت مدنی«داشتن تدوین الملل مبنی بر جدانگهي کمیسیون حقوق بینجد
المللی در طرح جنایات علیه صلح و امنیت بین» مسئولیت کیفري«نویس مواد مسئولیت دولت و پیش

.(Arangio-Ruiz,1993: 54–55)بشري پیروي کند

دهنده ارتباط رچوب حقوقی توضیحدرنهایت، به دلیل ناتوانی در اجماع در خصوص چا
نویس جنایات علیه صلح و امنیت بشري این دو رژیم به درج دو بند عدم تأثیر در طرح پیش

موجب که به) 58ماده (2001نویس مواد مسئولیت دولت در سال و نیز پیش) 4ماده (1996سال 
مندرج در دیگري وارد اي به مسایل گونه خدشهها مسایل مطرح در قوانین یادشده، هیچآن

ها را بازتأییدي بر وجود توان آنروست که میاهمیت این شروط ازآن2.آورد، اقدام شدنمی
نویس پیش19المللی دانست و بر اساس مادههاي بیندر گزارش سوم خویش فقط نهادهاي دولتی را مرتکب جنایتتیام.1

هاي علیه صلح و امنیت بشري پیش نهاد که ها، تعریفی را از جنایتدولتالمللی هاي بینپیشین مواد مسئولیت ناظر بر جنایت
:ك.ن. المللی محسوب شودهاي بینبایست منبع هردو مسئولیت دولت و فرد در قبال جنایتمی

D. Thiam, “Third Report on the draft code of Crimes against the Peace and Security of
Mankind”, YILC (1985), Vol. II(1), pp. 64–70.

ها، در حذف الملل درمورد طرح مسئولیت دولتآخرین گزارشگر کمیسیون حقوق بینجیمز کرافوردنقش پروفسور . 2
الملل کیفري در دهه رغم فرایند توسعه حقوق بینوي به. طرح سابق و کیفرزدایی از طرح، بسیار برجسته بوده است19ماده 
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سو و فرض المللی از یکمشکالت مربوط به ارتباط مسئولیت دولت و فرد در قبال جنایات بین
میسیون حقوق رسد کاستقالل این دو رژیم مسئولیت از سوي دیگر دانست؛ هرچند به نظر می

هاي بعدي حقوق درنهایت، تعیین دقیق نحوه ارتباط این دو رژیم را به پیشرفتالملل،بین
.الملل عرفی واگذارده استبین

المللی دولت، چه در قالب نقض تعهد توجه این است که مسئولیت بیندرهرحال، نکته قابل
عام، نافی طرح مسئولیت کیفري فردي الملل باشد و چه از درجه نقض یک قاعده آمره حقوق بین

در این قضیه، پروندة . اتفاق افتاد) 2001(کشی نمونۀ این امر در قضیه نسل. نیست و برعکس
کشی ناظر بر مسئولیت پرونده نخست درمورد اقدام به نسل. رسیدگی در دو دیوان مطرح شد

و 1)246: 1390لخوش،د(المللی براي یوگسالوي سابق کیفري فردي در دادگاه کیفري بین
المللی دادگستري و بر اساس ها در دیوان بینالمللی دولتدعواي دوم، درمورد مسئولیت بین

باید به این نکته توجه 2.گوین علیه جمهوري فدرال یوگسالوي مطرح شدوهرزهشکایت بوسنی
توان آن را در ویژه جرایمی که به جهت شدت جرم میالمللی، بهداشت که بسیاري از جرایم بین

بندي کرد، تنها در صورتی محقق خواهند شد که جرم توسط نهاد المللی طبقهقالب جنایات بین
در چنین . کشی صورت پذیرفته باشدشده، مثالً در جنایت نسلدهیدولتی و به شیوة سازمان

رم پایان داده مواردي تنها با محاکمۀ افراد مباشر، طراح یا عوامل این جنایت، رسیدگی به این ج
تردید، تحقق مسئولیت به شود چرا که هرچند مسئولیت کیفري فردي لحاظ شده است، اما بینمی

از این حیث، با . پذیر خواهد بودهاي دیگر مسئولیت امکاننحو اکمل، تنها با درنظرگرفتن جنبه
یگیري مسئولیت رغم عدم امکان پکیفرمانی، علیتوجه به جنبه کیفري چنین جرایمی و لزوم بی

تواند به المللی، طرح مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه، میالمللی دولت در صحنه بینکیفري بین
3.الملل بینجامددر حقوق بین» مسئولیت«تضمین تأسیس 

المللی المللی دولت و اجراي مسئولیت بینالملل، قادر به احراز جرم بینکه هنوز نظام حقوق بینخوبی دریافت، به1990
هاي مسئولیت کیفري دولت از منظر چالش«). 1382. (عبدالهی، محسن: ك.براي مطالعه بیشتر، ن. ناشی از آن نیست

.47-89، صص 3هاي حقوقی، شماره ، مجله پژوهش»المللکمیسیون حقوق بین
2001نوامبر 22و 2001اکتبر 8در تاریخ میلوشوویچ، کیفرخواست علیه 2001اوت 20مورخ کرستیچمانند حکم قضیه . 1

.2000آوریل 28مورخ کارادیچو نیز کیفرخواست اصالحی علیه 
:گوین علیه جمهوري فدرال یوگسالويوهرزهدعواي بوسنی: ك.ن.2

ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (Bosnia and Herzegovin v. Serbia and Montenegro), Press Release, 2007/8,
(26/Feb/2007).

این مطلب درست است که «:المللی ویژة یوگسالوي در پرونده تادیچ اعالم کردشعبه تجدیدنظر دادگاه کیفري بین.3
رسانی دیگر اعضاي اند اما مداخله و کمکطور مادي انجام دادهماالًًً فقط برخی از اعضاي گروه، اقدام مجرمانه را بهاحت

به همین دلیل و درنتیجه، از نظر اخالقی، اهمیت چنین . گروه، غالباً اهمیتی حیاتی در تسهیل ارتکاب جرم موردنظر دارد
آورند، کمتر نیست و درحقیقت، این دو اقدامات مجرمانۀ موردنظر را به اجرا درمیاي اغلب از کار کسانی که عمالًمداخله
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الملل، توسط افراد و نه توسط جرایم در قلمرو حقوق بین«از سوي دیگر، ازآنجاکه 
ا مجازات افرادي که مرتکب چنین جنایاتی شدههاي انتزاعی ارتکاب میموجودیت اند یابد، تنها ـب

لذا (The Trial of Major War Criminals, 1947: 447).»اجراستالملل قابلمقررات حقوق بین
الملل اعتنا نبوده و اصل مسئولیت کیفري فردي را در قالب حقوق بینالملل به این مقوله بیحقوق بین

1.المللی دولت، به رسمیت شناخته استر مسئولیت بینعرفی نیز در کنا

الملل عام و با توجه به اعتبار عرفی و قراردادي مسئولیت کیفري در چارچوب حقوق بین
المللی که هر فردي که به هر الملل خاص، ازجمله حقوق بشردوستانه بینهمچنین حقوق بین

مقام و منصب، در صورت عدم علت در مخاصمات مسلحانه شرکت دارد، بدون توجه به 
مسئولیت کیفري 2رعایت اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داراي مسئولیت است،

گونه که تخطی از قواعد از این حیث، همان. شناسایی و مشمول توجهی جدي استفردي قابل
مرو کیفري داخلی در شرایط عادي مستوجب کیفر است، عدم رعایت این قواعد کیفري در قل

المللی هاي ملی یا مراجع قضائی بینالملل نیز کیفر مرتکب را حسب مورد، در دادگاهحقوق بین
عالوه، مسئولیت کیفري فردي، منحصر به ارتکاب موارد نقض جدي به.دنبال خواهد داشتبه

منظور ارتکاب، کمک، معاونت، طراحی یا ترغیب انجام آنچه نبوده و هرگونه تالش را به
گیرد و البته سایر موارد نقض چارچوب حقوق شود نیز دربرمیت جنگی محسوب میجنایا

هاي انضباطی هستند شوند نیز مشمول تنبیهالمللی که نقض عمده محسوب نمیبشردوستانه بین
6المللی، ماده اساسنامه دیوان کیفري بین) بند یک(25ماده ). 106- 1387،105داعی،(

اساسنامه دادگاه کیفري 5المللی یوگسالوي سابق و نیز ماده بیناساسنامه دادگاه کیفري 
المللی براي رواندا صراحتاً صالحیت خویش در رسیدگی به جنایات اشخاص حقیقی را بین

ماده 4حال بند بااین. اندها در زمان ارتکاب جرم، تأیید کردهفارغ از سمت و موقعیت رسمی آن
لمللی این نکته را نیز تصریح کرده که مسئولیت کیفري افراد به ااساسنامه دیوان کیفري بین25

.دهدالمللی دولت را تحت تأثیر قرار نمیالمللی، مسئولیت بینعلت ارتکاب جنایات بین
گوین علیه وهرزهکشی بوسنی، دعواي بوسنیدر اصل، همین نگرانی باعث شد که در قضیۀ نسل. »باهم تفاوتی ندارند

المللی دادگستري مطرح وان بینو دی) المللی ویژة یوگسالويدادگاه کیفري بین(یوگسالوي سابق، در دو دیوان کیفري 
که (که یک جرم کیفري، المللی دادگستري صالحیت رسیدگی به دعاوي کیفري را ندارد، همینبااینکه دیوان بین. شود

غیر المللی دادگستري براي رسیدگیدر همان زمان در دیوان بین) ماهیتاً در یک دیوان کیفري در حال رسیدگی است
الملل الملل کیفري در بین جامعۀ بینکیفرمانی در حقوق بینشود، نشانگر وجود نگرانی ناشی از بیکیفري دولتی مطرح می

.238-39: 1390دلخوش، : ك.ن. »است
، 49اساسنامه دادگاه توکیو، ماده 5اساسنامه دادگاه نورنبرگ، ماده 6البته این امر جنبه قراردادي نیز دارد و در ماده .1

اساسنامه دیوان 25و 5المللی کیفري یوگسالوي سابق و مواد اساسنامه دادگاه بین3و2و ماده 146ماده ،129، ماده 50ماده
.المللی کیفري لحاظ شده استبین

.اصول اول و دوم نورنبرگ هم ناظر بر این امر است.2
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)1980- 1988(هاي شیمیایی علیه ایران واقعیات استفاده عراق از سالح. 2
براي تجاوز به خاك ایران از ) 1359شهریور 31(1980سپتامبر 22هاي ارتش عراق در یگان

در زمان تهاجم . هاي مختلف به خاك ایران هجوم آوردندالمللی گذشتند و از جبههمرزهاي بین
عراق به خاك ایران، این رژیم، مجهز به پرسنل نظامی مجهز و خودروهاي رزمی و امکانات و 

ترین تولیدکننده عالوه عمدهبه.تجهیزات مقابله با انواع تسلیحات ازجمله آفند شیمیایی بود
شد و حتی افزارهاي شیمیایی، یعنی اتحاد جماهیر شوروي نیز حامی نظامی این کشور تلقی میجنگ

در این زمینه، برخی از کشورهاي بلوك شرق و انگلستان، آلمان غربی، هلند و امریکا نیز براي خرید 
افزار به این کشور کمک ي تولید جنگهاعوامل شیمیایی و تجهیزات حفاظتی و تکمیل پروژه

عالوه بر تأمین و پشتیبانی همسایگان، ). 81: 1378دفتر مطالعات وزارت امور خارجه،(کردندمی
افزارهاي پرتاب مهمات شیمیایی ازجمله هواپیماهاي دورپرواز، عراق از انواع ادوات و جنگ

تنها ود و برخالف زرمندگان ایرانی که نهمند بهاي سطح به سطح نیز بهرهتوپخانه دوربرد و موشک
بهره مجهز به این تسلیحات نبودند، بلکه از امکانات دفاعی الزم در مقابله با این تسلیحات نیز بی

.کار برداي بهتوانست ادوات موجود را در سطح گستردهبودند، می
گاز (زا ایی از نوع تاولسال بعد، چهار بار از سالح شیمیلیتا اوا1359در عمل، عراق از سال 

رفته و متعاقب رفته. شهید به دنبال داشت20استفاده کرد که این امر، یک مصدوم و ) خردل
گسترش اقدامات و عملیات رزمندگان ایرانی در خالل دو سال بعد، این حمالت نیز از شدت 

بار از این سالح مرگبار 6عراق 1360در سال ). 364: 1368انوري تهرانی،(بیشتري برخوردار شد
زا بود و البته همان نوع تاولو از) هاي جنوبجبهه(همان منطقهو غیرانسانی استفاده کرد که باز در

بار مناطق غرب 12، در جریان عملیات والفجر مقدماتی، 1361در سال . نفر به شهادت رسیدند101
ه میانی، غرب و شمال غرب و بخشی از جبه. هاي شیمیایی قرار گرفتو جنوب مورد اصابت بمب

در 4و 2والفجر اتیهاي ایالم، آذربایجان غربی، اردبیل، باختران، کردستان و سلیمانیه در عملاستان
براثر . بمباران شد) تابون(و اعصاب ) خردل(زا هاي شیمیایی از نوع تاولبار با بمب64، 1362سال 

هاي شیمیایی، تعداد سالح62در سال . نفر مصدوم شدندها نفر شهید و هزاران این حمالت، صد
1363اسفند 27از اول فروردین تا . زیادي از اهالی غیرنظامی مناطق مزبور را مصدوم و مجروح کرد

زا، هاي تاولبار بمب58خیبر و بدر، حاصل اصابت اتیشهید در عمل40نفر مصدوم و 2225نیز 
و ابتداي 8در عملیات والفجر 1364سال . ه، مصدوم یا شهید شدندکنندکننده و آلودهاعصاب، خفه

11شهید و حدود 77بار سالح شیمیایی به کار رفت که حاصل آن 76در مناطق جنوب، 9والفجر 
بار از 102عالوه عراق در عملیات کربالي دو، چهار، پنج و شش، به. نفر مصدوم بود644هزار و 

نفر به 107نفر مصدوم شدند و 4720ران استفاده کرد که متعاقب آن هاي شیمیایی علیه ایسالح
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نیز در مناطق شلمچه، سردشت، خوزستان، بصره، کردستان، دیاله و 1365در سال . شهادت رسیدند
در . شهید حاصل این حمالت بود442مصدوم 9440بار از سالح شیمیایی استفاده شد که 43ایالم 

شیمیایی در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب ثبت شده است که حمله34سال پایانی جنگ، 
. اتفاق افتاد» فاو«گیري در تاریخ سوم شهریور در عملیات بازپس598بار آن بعد از قطعنامه آخرین

سابقه رزمندگان اي بیگونه، نیروهاي عراقی به8زمان با عملیات کربالي و هم1366در ابتداي سال 
در خالل این مدت، شوراي ) 8: 2015نیکخواه،. (ات شیمیایی قرار دادندمستقر را هدف تسلیح

آبان (540، )1361تیرماه (514، )1359مهر ماه (497هاي متعدد از قطعنامه امنیت ملل متحد، قطعنامه
بس یا ابراز تأسف صادر کرد که البته عمدتاً بر درخواست آتش) 1364اسفند ماه (582و ) 1362ماه 

. المللی مبتنی بودشدة بیننشینی دو کشور به مرزهاي شناختهموجود و درخواست به عقباز وضعیت
، شوراي امنیت با استناد به مواد 1366در تیر ماه 598سرانجام با تصرف فاو و متعاقب صدور قطعنامه 

مفاد و با پذیرش 67تیرماه 26عنوان نقض صلح، در منشور و با احراز وضعیت موجود به40و 39
).316: 1386زمانی،(بس میان دو کشور برقرار شد از سوي ایران، رسماً آتش598قطعنامه 

، سرانجام در پاسخ به 1980ویژه از متعاقب حمالت متعدد و گسترده شیمیایی عراق علیه ایران به
دبیرکل سازمان ملل متحد، به ابتکار خود و پس از مشورت با اعضاي شوراي1درخواست ایران،

از تهران 1985را تهیه و در بازدید جمعی از کارشناسان منتخب، در آوریل 2ايماده8امنیت، طرح 
المللی ازجمله منع استفاده از و بغداد، از طرفین خواست تا ضمن رعایت حقوق بشردوستانه بین

3واز،تسلیحات شیمیایی، رعایت اصول رفتار یا اسراي جنگی و احترام به آزادي دریانوري و پر

,Tavernier).ربط به سازمان گزارش دهندندي به اصول و قواعد ذيباقدامات خود را در زمینه پای

ماه 18این طرح، هر دو دولت ایران و عراق موظف شدند پیش از 4بر اساس بند (1993,171-174
ژنو 1925از مجاري محرمانه، تعهد خود را با رعایت ضوابط مندرج در پروتکل 1985آوریل سال 

). 7: 1376زمانی،. (هاي شیمیایی و بیولوژیکی به دبیرکل اعالم کننددرمورد منع استفاده از سالح
هرچند این درخواست با موافقت ایران مواجه شد و آمادگی فوري این کشور براي همکاري 

(Tavernier, Ibidem).بالفاصله اعالم شد، عراق از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرد

توجهی به درخواست دبیرکل سازمان ازسرگیري مجدد اقدامات قبلی رژیم عراق و بیبا
ملل متحد، جمهوري اسالمی ایران بار دیگر، از دبیرکل درخواست کرد تا هیئت کارشناسی 

کشور براي نخستین بار در سال هاي شیمیایی علیه ایناعالم ایران به سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از سالح.1
:ك.ن. گرددبرمی1980صورت گرفت ولی توسل به تسلیحات شیمیایی در عراق، عمالً به 1983

A/38/650-S/I6693/ November 30, 1983.
2. The eight-point plan of March 1985 See Secretary-General Discusses 'Outline Plan' During
Trip to Teheran, Baghdad, UN Chronicle, available at https://www.questia.com/magazine/
1G1-6271991/secretary-general-discusses-outline-plan-during (last visited at 2.7.2015).
3. S/17597/ April 12, 1985.
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بر این اساس، یکی از چهار کارشناس قبلی، مجدداً مأمور بازدید و . دیگري به منطقه اعزام شود
. هاي اروپایی تحت درمان بودندها در بیمارستانیمیایی شد که تعدادي از آنمعاینه مصدومان ش

این ماه، گزارش خود را به 8ماه آوریل از مصدومان شیمیایی بازدید کرد و در 5تا 1وي از 
هاي شیمیایی در خالل ماه سالح. 1: گیري گزارش وي آمده بوددر نتیجه. دبیرکل ارائه داد

بر اساس . 2در جنگ ایران و عراق به کار گرفته شده است؛ 1985سال مارس تا ماه آوریل
دبیرکل، گزارش . صورت بمباران هوایی شیمیایی بوددیدگان، حمله بهاظهارات بیشتر آسیب

اي که در آن، اتهام عراق مبنی بر حمله شیمیایی علیه نیروهاي کارشناس اعزامی را همراه با نامه
ماه آوریل تشکیل جلسه 25شوراي امنیت نیز در . ه شوراي امنیت فرستادایرانی تأیید شده بود ب
اي، با ابراز نگرانی از اینکه در جنگ ایران و عراق، سالح شیمیایی علیه داد و با صدور بیانیه

، استفاده مکرر از 1984ماه مارس سال 30نیروهاي ایرانی به کار گرفته شده و با یادآوري بیانیه 
ها را در آینده قویاً محکوم کرد و رعایت یایی و کاربرد احتمالی این سالحهاي شیمسالح

در این بیانیه، . هاي حقوق انسانی در جنگ را خواستار شدژنو و تمامی جنبه1980پروتکل 
همچنین پایان مخاصمات و حل کامل، جامع، عادالنه و شرافتمندانۀ مسائل مورد اختالف بین 

).2015یکتا،(ه بود دو کشور نیز درخواست شد

المللی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایراناجتماع مسئولیت کیفري و مسئولیت بین. 3
المللی ناشی از نقض تعهد در حقوق بینازآنجاکه مسئولیت کیفري فردي و مسئولیت بین

محسوب (Trinadad, 2005: 253)یا مکمل (Nollkaemper, 2003: 622)الملل دو حوزة متقارن 
شود و این امر از جایگاه نسبتاً مستحکمی در رویه و نظریه برخوردار است، در این مبحث به یم

المللی دولت مسئولیت کیفري فردي در خالل جنگ ایران و عراق و در ادامه به مسئولیت بین
نتیجۀ این مبحث، امکان جمع دو مسئولیت و پیگیري آن در . شودعراق در این زمینه پرداخته می

.المللی استنه ملی یا بینصح

مسئولیت کیفري فردي در جنگ ایران و عراق. 3-1
جمعی که توان به مناسبت اقدام مجرمانه یا فعالیت مجرمانۀ دستهکس را نمیازآنجاکه هیچ

گونۀ دیگري هم در آن مداخله نکرده است، از نظر کیفري شخصاً در آن دست نداشته و به 
الزم است تا به امکان و امتناع (Prosecutor v. Dusko Tadic, 1985: 264)مسئول دانست 

آوردن تجهیزات، ادوات و وسائل ویژه در قالب فراهممسئولیت کیفري فردي جنایاتی که به
المللی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران الزم یا معاونت و همکاري در تحقق جنایات بین
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ولیت کیفري فردي در پرونده جنگ تحمیلی طرح مسئ. صورت گرفته است، پرداخته شود
ترین قضیه در این مورد است و شدهرا که شناختهفان آنراتاز این حیث، قضیه . سابقه نیستبی

.شوداي از این حیث بررسی میعنوان نمونهالبته هنوز به صدور رأي قطعی منجر نشده، به
توسط دادستانی شهر 2004دسامبر 6تبعه هلند، یکی از افرادي بود که درفرانس فان آنرات

) گاز خردل(که براي تولید گازهاي سمی 1980الهه به اتهام ارسال مواد شیمیایی به عراق در دهه 
همکاري جمهوري اسالمی ایران با دادستانی هلند براي . استفاده شده بود، تحت تعقیب قرار گرفت

نفر از 55کشور و استماع اظهارات حضور در ایران و بازدید از مناطق مرزي غرب و جنوب
مصدومان شیمیایی سردشت، اشنویه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان، ابعاد جدیدي به این پرونده 

و در پی جلسات رسیدگی فرانس فان آنراتبا صدور کیفرخواست دادستانی شهر الهه علیه . داد
وسوم ، دادگاه در بیست2005دسامبر 23آوریل تا 18شهر الهه از ) بدوي(متعدد در دادگاه بخش 

کشی که دادستان متوجه متهم درمورد اتهام معاونت در نسل. رأي خود را صادر کرد2005دسامبر 
المللی، استفاده عراق از قضائی بینساخته بود، دادگاه بدوي ضمن آنکه با استناد به اسناد و رویه

را با نیت نابودي تمام یا بخشی از جمعیت 1988مارس 16هاي شیمیایی علیه مردم حلبچه در سالح
به آن دانست که متهم نسبت به کشی را منوطکشی قلمداد کرد، معاونت در نسلکُرد، مصداق نسل

ازآنجاکه اطالع متهم در زمان تحویل مواد شیمیایی . کشی مباشرین، واقعاً آگاه بوده باشدنیت نسل
اثبات نشده و هیچ مدرکی توسط دادستان، دال بر اطالع کشی مباشرین به نیت نسلمزبور نسبت 

ارائه نگردیده است، 1988مارس 16متهم درباره نحوه رفتار مقامات عراقی نسبت به کُردها قبل از 
گردد کشی کُردهاي حلبچه اثبات نشده و متهم در این مورد تبرئه میبنابراین معاونت متهم در نسل

).252: 1385مجله حقوقی،(
هاي شیمیایی ادگاه درمورد معاونت متهم در جنایات جنگی رژیم عراق در استفاده از سالحد

علیه مردم حلبچه و نیز در جنگ علیه ایران ابراز داشت که متهم در حالی به دولت عراق مواد 
شیمیایی عرضه داشته است که این کشور در حال جنگ با ایران و نیز درگیري نظامی با کُردها بوده 

متهم به این امر علم داشته که مواد ارسالی وي در تولید گاز سمی استفاده خواهد شد و به احتمال و
دادگاه بدوي به این حد اکتفا نکرده و با اتکا به نظریه . زیاد، از این گاز سمی استفاده خواهد شد

ده کرده، در کارشناسی و شهادت شهود به این نتیجه رسید که گازهاي خردل که دولت عراق استفا
توجهی با استفاده از مواد شیمیایی که متهم عرضه کرده، تولید شده واقع تا حد قابلبه1980دهه 
دادگاه با تأکید بر عدم شمول مرور زمان نسبت به اتهام متهم، ادامه داد که معاون جرم . است
کند که انجام حمالت تواند معاونت خود در این نوع جنایات جنگی را با این استدالل توجیه نمی

کمک وي و از رهگذر مساعدت احتمالی شیمیایی تصمیم وي نبوده یا اینکه این جنایت حتی بدون 
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دادگاه با توجه به وخامت جنایات عراق و نقش متهم در آن . پذیرفتدیگران نیز صورت می
جنایات، با اذعان به عدم امکان اجراي واقعی عدالت با مجازات متهم، وي را به حداکثر میزان 

مجله حقوقی،(س محکوم نمودسال حب15مجازات معاونت در جرایم جنگی در قوانین هلند یعنی 
1385 ،262.(

مصدوم شیمیایی که 15درمورد ضرر و زیان ناشی از جرم و درخواست جبران خسارت 
عنوان مدعی خصوصی در فرایند رسیدگی حضور داشتند در وهلۀ اول درمورد ایراد مرور به

طرح چنین ایرادي از به این جنبه پرونده، دادگاه ابراز داشت که با توجه به عدم زمان نسبت 
دادگاه، قانون حاکم بر . جانب متهم، نیازي نیست که دادگاه رأساً چنین امري را بررسی کند

. کندصورت جداگانه لحاظ میدرخواست جبران خسارت مصدومان را در دو مرحله و به
عنوان ، دادگاه بدوي، قوانین ایران و عراق را بهفرانس فان آنراتدرمورد نفس مسئولیت آقاي 

اما . کندقانون محل بروز خسارت، حاکم دانسته و مطالبه غرامت را قانونی و موجه قلمداد می
متهم را به پرداخت حداکثر ) هلند(دانستن قانون مقر دادگاه درمورد میزان غرامت، با حاکم

ن بر ای. کند که در زمان بروز خسارت طبق قوانین هلند مجري بوده استغرامتی محکوم می
غرامت ) یورو67/680(فلورن 1500اساس، دادگاه براي هریک از دعاوي، متهم را به پرداخت 

دادگاه بخش حقوقی 2013آوریل 24در 1.یورو بابت هزینه دادرسی محکوم کرد100و مبلغ 
13را ازجمله درمورد هریک از فان آنراتکیفري الهه در مقام تجدیدنظرخواهی، آقاي 

بایست نسبت به بهره یورو خسارت محکوم کرد که می25000ه پرداخت مبلغ خواهان ایرانی ب
2.تا روز پرداخت افزایش یابد1988مارس 16قانونی از تاریخ 

خوبی مؤید وقوع جنایت جنگی بهفان آنراتهاي هلند درمورد اتهامات آقاي آراي دادگاه
فان نایتی که به علت وقوع آن، هاي شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران است، جکاربرد سالح

.سال حبس و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده است15به آنرات

المللی دولت عراقمسئولیت بین. 3-2
برانگیز بوده المللی، همواره چالشالمللی از جنایات بینتفکیک بین اعمال متخلفانه بین

ها مبتنی بر عدم پذیرش مسئولیت کیفري دولتکه نظریه کالسیک در این رابطه، درحالی. است
دانند اعمال میها نیز قابلدانان متأخر، این نهاد کیفري را براي دولتبود، برخی از حقوق

34در شماره فرانس فان آنراتمورد خالصه فارسی و متن کامل انگلیسی و هلندي حکم دادگاه بخش شهر الهه در .1
.آمده است462تا 233مجله حقوقی در صفحات 

2. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8333, Last
Visited: 02/04/2016.
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توان از نماید این است که هنوز نمیدرهرحال، آنچه بدیهی می.)332- 331: 1365فرانسیون،(
الملل یاد کرد؛ هرچند ري در حقوق بینها همانند مسئولیت فردي کیفمسئولیت کیفري دولت

.منعی در تقارن و توالی هر دو قسم از مسئولیت در یک قضیه نیز وجود ندارد
المللی الملل راجع به مسئولیت بیننویس طرح کمیسیون حقوق بینپیش19ماده 2بر اساس بند 

المللی باشد که رعایت نالمللی دولت، ناشی از نقض تعهدي بی، چنانچه تخلف بین)1980(هادولت
المللی، نقض چنان ضروري است که جامعه بینالمللی آنآن براي صیانت از منافع اساسی جامعه بین

بر اساس بند . شودمحسوب می» المللیجنایت بین«داند، تخلف مزبور، میطور کلی جنایت آن را به
:وارد ذیل باشدالمللی ازجمله ناشی از ماین ماده، ممکن است جنایت بین3

المللی اهمیتی اساسی دارد، المللی که براي صلح و امنیت بیننقض جدي تعهد بین) الف
ازجمله تعهد به منع تجاوز؛

ها، اهمیتی المللی که براي حفاظت از حق خودمختاري ملتنقض جدي تعهد بین) ب
ر؛اساسی دارد، مانند تعهد بر منع استقرار یا حفظ سلطه استعماري به زو

اي که براي حفاظت از نوع بشر اهمیت المللی در قلمرو گستردهنقض جدي تعهد بین) ج
نژادي؛و تبعیضیاساسی دارد، مانند تعهد مبنی بر منع بردگی، کشتارجمع

زیست انسانی اهمیت اساسی دارد، المللی که براي حفاظت از محیطنقض جدي تعهد بین) د
یا دریاها؛مانند تعهد منع آلودگیِ وسیع جو

این ماده، جنایت 2المللی که طبق بند هر تخلف بین«: نویسهمین پیش4بر اساس ماده 
نویس کمیسیون از این حیث، پیش. »شودالمللی محسوب میالمللی محسوب نشود، جرم بینبین

مللی الالمللی، مسئولیت بین، ضمن تفکیک میان جرم و جنایت بین1980الملل در سال حقوق بین
. ها شناسایی کرده بودرا در رابطه با هر دو نوع از تخلف ازجمله مسئولیت کیفري دولتدولت
شان، با ها در حفاظت از حصار مستحکم حاکمیتهاي جدي دولتحال، با توجه به دغدغهبااین

با 2001الملل را بر آن داشت تا در سال رو شد و کمیسیون حقوق بینها روبهمخالفت جدي دولت
المللی ناشی از قواعد نقض جدي تعهدات بین«کردن عبارت طرح سابق و جایگزین19حذف ماده 

طرح 40المللی را بر اساس ماده ها ناشی از بینالمللی دولتبین، تنها مسئولیت »المللآمره حقوق بین
1.اخیر شناسایی کند

الملل راجع به مسئولیت بینکمیسیون حقوق 2001نویس طرح پیش1به این ترتیب، ماده 
» شودالمللی آن دولت میالمللیِ دولت، موجب مسئولیت بینهر تخلف بین«: داردها اعالم میدولت

، »المللمیسیون حقوق بینهاي مسئولیت کیفري دولت از منظر کچالش«). 1382. (عبدالهی: ك.براي مطالعه بیشتر، ن.1
.47-89، صص 3هاي حقوقی، شماره مجله پژوهش
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المللی ناشی از نقض موارد اعمال مواد فصل سوم، مسئولیت بین«: همین طرح40و بر اساس ماده 
همچنین . »ز سوي یک دولت استالملل عام اجدي تعهدات ناشی از نقض قاعده آمره حقوق بین

الملل عام، متضمن اگر نقض تعهد ناشی از قاعده آمره حقوق بین: در ادامه این ماده آمده است
به . شودقصور فاحش یا منظم دولت مسئول در ایفاي تعهدش باشد، نقض اساسی تعهد محسوب می

ایی مسئولیت کیفري دولت طرح، به عدم شناس19این ترتیب، هرچند مقاومت جدي در مقابل ماده 
نشان 40ویژه در ماده الملل بهپردازي کمیسیون حقوق بینالملل انجامیده است، عبارتدر حقوق بین

المللی و نقض قواعد المللی ناشی از اعمال متخلفانه بیناز توجه متفاوت کمیسیون به مسئولیت بین
متجلی است که از تکالیف سلبی و 42ماده المللی است که بارزترین نماد این تفاوت در آمره بین

الملل عام، ها به عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض جدي قواعد آمره حقوق بینایجابی سایر دولت
به عدم کمک به حفظ آن وضعیت و مساعدت به رفع آثار غیرقانونی ناشی از آن وضعیت تصریح 

.کرده است
البته . توجه و تأمل استان و عراق هم قابلهمین تفکیک و البته توجه در قضیه جنگ ایر

باید توجه داشت که واکنش شوراي امنیت سازمان ملل متحد در قبال استفاده عراق از 
مارس 21، 1985آوریل 25، 1984مارس 30هاي مورخ هاي شیمیایی که در قالب بیانیهسالح
1988اوت 26، مصوب 620و 1988مه 9، مصوب 612هاي و نیز قطعنامه1987مه 14و 1986

وجه با عمق و گستره جنایات رژیم بعث هیچچنان مالیم و مغرضانه بود که بهتجلی یافت، آن
حال، ادله موجود در این زمینه و اذعان شوراي امنیت بر بااین. در این زمینه تناسب نداشت

بر همین اساس، . تانکار نیسکاربرد این تسلیحات در زمان هشت سال جنگ ایران و عراق قابل
دید در مقام توجیه فایده میهاي شیمیایی را بیحتی رژیم وقت عراق که انکار کاربرد سالح

1925هایی مثل اعمال رزرو نسبت به پروتکل ها برآمد و با استناد به حربهاستفاده از این سالح
یی با کل جنگ، تالش هاي شیمیادادن کاربرد سالحمثل، دفاع مشروع و ارتباطبهژنو، مقابله

تردیدي وجود ندارد ). 78-65: 1376زمانی،(نمود که از اقدام خویش در این زمینه دفاع نماید 
المللی و تلقی این هاي شیمیایی در حد یک قاعده آمره بینکه ممنوعیت مطلق استفاده از سالح

همان طور که گفته .یدتابعنوان یک جنایت جنگی، هیچ توجیهی را در این زمینه برنمیاقدام به
هاي شیمیایی بود که لحاظ وسعت استفاده عراق از سالحتنهـا در سال آخر جنگ و به شد، 

آلمانی که متهم به ارسال و صدور مواد شیمیایی به براي مثال، دادستانی آلمان علیه چند شرکت 
تعقیب قرار داد ها را تحتجرم کرد و آنهاي شیمیایی بودند، اعالمعراق براي ساخت بمب

حال، پرونده مذکور صرفاً بر اساس نقض مقررات گمرکی پیگیري بااین). 317: 1386زمانی،(
هاي شاخص آلمانی که مواد و تجهیزات و شد و بدون سروصدا خاتمه پیدا کرد و از شرکت
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1.فناوري الزم را براي رژیم عراق فراهم کرده بودند، نامی برده نشد

ها که در چارچوب حقوق بینالمللی دولتو قواعد کلی مسئولیت بیناز این حیث، اصول 
. المللی تحلیل شد، درمورد دولت عراق نیز حاکم استالملل عام و رژیم حقوق بشردوستانۀ بین

تنها مسئولیت دولت عراق در مقابل دولت ایران، بلکه در توان مدعی شد که نهاز این حیث می
هاي درضمن، موارد نقض عمدة مفاد کنوانسیون. محرز است2کل،المللی دربرابر جامعه بین

اي هاي شیمیایی، عالوه بر اینکه زمینهدر خصوص کاربرد سالح1925چهارگانه ژنو و پروتکل 
کند، ازآنجاکه جزئی از قواعد آمره را براي طرح مسئولیت این دولت در مقابل ایران فراهم می

(Cassese, 2005: 13).شودمسئولیت مشدد این دولت نیز میساز الملل است، زمینهحقوق بین

زمان با المللی در کل بوده و هممسئولیت دولت عراق در این مورد، در برابر جامعه بینبنابراین
پیگیري قابلفان آنراتپیگیري قضایایی در مسئولیت کیفري فردي مرتکبان همچون قضیه 

.است

نتیجه
در نظام . شودترین نتیجه هر نقض تعهدي محسوب میو جديترین ، بدیهی»مسئولیت«

الملل که ازجمله به اقتضاي ساختار و تابعان، متفاوت از نظام حقوقی ملی است، نهاد حقوق بین
تأمل و هاي بیشتري نیز قابلتنها از پیچیدگی بیشتري برخودار است، بلکه از جنبهمسئولیت، نه
المللی ساز طرح مسئولیت بینقض تعهد یا تخلف، زمینهاز این حیث، هرچند ن. توجه است

ویکم، همچنان مانع از طرح مسئولیت ها در قرن بیستهاست، حاکمیت بالمنازع دولتدولت
المللی دولت، ناشی از ها شده و حتی تدوین طرح مسئولیت بینالمللی براي دولتکیفري بین

اي از المللی را نیز در هالهاالجراي بینسیون الزمالمللی، در قالب یک کنواناعمال متخلفانه بین
خود با وقوف به 2001الملل در طرح سال حال، کمیسیون حقوق بینبااین. ابهام قرار داده است

المللی، به نقض قواعد هاي استوار مسئولیت بینالملل بر ستونضرورت بقاي نظام حقوق بین
داده و این خود نشان از تالش براي جبران حذف ماده اي نشانالملل توجه ویژهآمره حقوق بین

کردن مسئولیت در قالبی متفاوت توأم با سازي براي کیفريو زمینه1980طرح مسئولیت 19
دادگاه خالصه حکم: ك.میلی علیه ایران، نهاي شیمیایی در طول جنگ تحدر خصوص تأیید قضایی استفاده عراق از سالح. 1

.به بعد213: 34شماره). 1385. (به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، مجله حقوقیبخش الهه، بخش جنایی، راجع
2. International Community as a Whole

. المللی این دولت استالمللی، اعطاي حق استناد به مسئولیت بینقلمدادکردن دولت عراق در مقابل جامعه بیننتیجه مسئول
تواند اجراي مسئولیت میهاي نهادین و غیر نهادین اقدام متقابل در مقابل این دولت و اعمال فشار بر این دولت در قالب

ایران،اسالمیجمهوريدولتوضعیتوعراقکشورالمللیالبته با توجه به شرایط بین. المللی این دولت را تسهیل کندبین
.داردتفوقآنعملیهايجنبهبربحثایننظريجنبه
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.ها براي همکاري بیشتر استجلب مشارکت دولت
تنها هاي شیمیایی، نههاي کشتارجمعی ازجمله سالحاقدامات رژیم عراق در استفاده از سالح

1925المللی ازجمله مفاد پروتکل مصداقی از نقض تعهد دولت عراق در عدم رعایت تعهدات بین
المللی هاي چهارگانه ژنو و درکل، حقوق بشردوستانه بینژنو و اصول بنیادین و زیربنایی کنوانسیون

ین حیث، از ا. است، مسئولیت کیفري فردي مباشرین و معاونان این اقدامات را نیز به همراه دارد
هاي دیگري همچون آلمان، روسیه و المللی دولت عراق که با همکاري دولتطرح مسئولیت بین

طور متقارن، با طرح هاي کشتارجمعی، بارها به ایران حمله کرده است، بههلند و با تجهیز به سالح
قوق نویس کمیسیون حطرح پیش58ماده . پیگیري استمسئولیت کیفري فردي مرتکبین، قابل

المللی اساسنامه دیوان کیفري بین25ماده 4و نیز بند ) 2001(ها الملل درمورد مسئولیت دولتبین
. المللی دولت با مسئولیت فردي مقامات و مأموران دولتی استمؤید قابلیت اجتماع مسئولیت بین

وت مسئولیت، نافی هاي متفاالمللی یوگسالوي سابق نیز اثبات کرد که جنبهرویه دادگاه کیفري بین
در صحنه » مسئولیت«توانند به نحو اکمل به تقویت و تحکیم اساس یکدیگر نبوده، بلکه می

زمان با احقاق حقوق مصدومین شیمیایی در مراجع قضایی از این حیث، هم. المللی کمک کنندبین
ویژه در مللی که بهالالمللی عراق در زمینه اعمال متخلفانه بینالمللی، مسئولیت بینملی و بین

گیرد و با نقض قواعد نیز قرار می) 2001(ها المللی دولتچارچوب فصل سوم طرح مسئولیت بین
سرانجام، شایان توجه . توجه استالمللی، مصداقی از مسئولیت مشدد این دولت است، قابلآمره بین

یگیري این مهم در صحنه ساز پزمان با مطالبات حقوقی زمینهاست که هرچند مالحظات سیاسی هم
المللی دولت عراق المللی است، تغییر رژیم سیاسی یا تغییر حکومت، هیچ تأثیري بر مسئولیت بینبین

1.در این مورد نخواهد داشت

عنوان شخصیتی هاي متقارن و موازي دولت عراق بهپرواضح است که احراز و اجراي مسئولیت
هاي رتکاب جنایات جنگی و ازجمله کاربرد سالححقوقی و کارگزاران این دولت به علت ا

شیمیایی علیه افراد نظامی و غیرنظامی ایرانی در طول هشت سال جنگ تحمیلی مفروض نیست و 
ویژه فقدان یا نقص سازوکار قضایی به. المللی رسیدگی شودباید در مراجع قضایی ملی و بین

ل نهادي مشابه کمیسیون غرامات سازمان ملل المللی در این مورد، کامالً مشهود است و تشکیبین
باجنگدرالمللبینحقوققواعدنقضازناشیعراقدولتالمللیوجه در مورد مسئولیت بینهیچذکر است که بهشایان.1

تغییریافته است و این عراقحکومتفقطبعث،رژیمسرنگونیباوجودوشودنمیمطرحدولتجانشینیبحثایران،
و بیانیه دبیر 598رغم صدور قطعنامه از سوي دیگر، شاید ادعا شود که به. هاستموضوع، منصرف از بحث جانشینی دولت

دولتالمللیکننده جنگ، میان عدم شناسایی و پیگیري مسئولیت بینعنوان شروعشناسایی دولت عراق بهکل در مورد
حال در بااین. ارتباط وجود دارد) 19حذف ماده (ها کیفر زدایی از طرح مسئولیت دولتوامنیتشورايتوسطعراق
ت ناشی از نقض جدي قواعد آمره مسئولیبهدولتالمللییک از کارهاي مقدماتی تنظیم طرح و تغییر از مفهوم جرم بینهیچ

.شودنمیمالحظهايالملل عام، چنین قرینه و امارهحقوق بین
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یک از نماید یا موردنظر هیچمتحد درمورد کویت، در خصوص مسائل جنگ ایران و عراق بعید می
هاي هاي داخلی را جهت رسیدگی به جنبهتوان دادگاهربط نیز نیست ولی هنوز میهاي ذيدولت

صالح دانست؛ واقعیتی که علیه ایران ذيهاي شیمیایی در جنگ عراقکیفري موضوع کاربرد سالح
.بخشی از آن را به اثبات رساندفان آنرات،نظام قضایی هلند در پرونده 
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