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مقدمه
اي به تبعات و تلفات انسانی گسترده) 1988تا 1980؛ 1367تا 1359(جنگ عراق علیه ایران 

نیز از رهگذر اي مالحظهسابقه، خسارات اقتصادي قابلعالوه بر این تلفات انسانی کم. همراه داشت
هاي نظامی و این خسارات، عالوه بر آسیب گسترده به زیرساخت. این جنگ به طرفین تحمیل شد

واسطهغیرنظامی دو طرف، شامل میلیاردها دالر کاهش درآمدهاي نفتی و افت ارزش پول ملی به
نگ که یکی از منشأ بروز این ج. توجه براي خرید تسلیحات نظامی بوده استهاي قابلاستقراض

، اختالفات )(Hiro, 2008:1رود هاي مسلحانه در طول تاریخ معاصر به شمار میترین درگیريطوالنی
. شودحسین عنوان میهاي سیاسی صدام طلبیمرزي و ایدئولوژیک بین دو کشور و همچنین جاه

ي جمهوري اسالمی ایران، از سو) 1987ژوئیه20: 1366تیر 29مورخ (598نهایتاً با پذیرش قطعنامه
. بس و توقف عملیات نظامی میان طرفین برقرار شدوضعیت آتش

هاي شیمیایی علیه ایران و علیه عراق از سالحهاي تاریخ جنگ، استفادهترین برگیکی از سیاه
دولت عراق . آور و تأثربرانگیز استخود نیز فجیع و دلهرهخوديکردهاي عراق است؛ امري که به

المللی و در نقض آشکار قواعد حقوقی حاکم بر طول جنگ علیه ایران، برخالف تعهدات بیندر
هاي شیمیایی کرده مکرر از سالحمخاصمات مسلحانه، اقدام به تهیه و تولید و انبارداري و استفادة

مؤثر علیه المللی در اقدامبینشود، تعلل جامعهآنچه باعث تأثر بیشتر نسبت به این فاجعه می. است
هاي آتی ها که در قسمتبنا به برخی گزارش. کردن آن استاین جنایت ننگین، یا حداقل محکوم

هاي شرقی و غربی نیز در این امر به رسد که حتی برخی از دولتبررسی خواهد شد، به نظر می
ر شرور جنگ از المللی تا به این حد در براباینکه جامعه بین. اندحسین یاري رساندهدولت صدام

گونه نظران معتقدند که اینبرخی از صاحب. دهنده استدهد، البته بسیار تکانخود، ناتوانی نشان می
ها از تهدید ناشی از باید در پرتو هراس آنحسین را هاي بزرگ با صداممشایعت و مماشات قدرت

). Joyner, 2008: 60(گسترش انقالب ایران بررسی کرد 
هاي شیمیایی در قصد دارد که اوالً، رژیم حقوقی حاکم بر منع استفاده از سالحاین مقاله

طور گذرا نشان دهد که عدم تبعیت عراق از الزامات زمان جنگ ایران و عراق را ارزیابی کند و به
در بخش دوم . این رژیم حقوقی، چه تأثیري بر تحوالت بعدي نظام کنترل تسلیحات داشته است

هاي هاي شیمیایی در جنگ ایران و عراق و واکنشرستی از موارد استفاده از سالحبه بررسی فه
بخش سوم نشان خواهد داد که بر اساس . شودالمللی در قبال این موارد، پرداخته میبینجامعه

تواند هاي شیمیایی تا چه میزان میقواعد حقوقی موجود در زمان جنگ، موارد استفاده از سالح
.المللی براي آمران و عامالن این فجایع تلقی شودلیت کیفري بینموجد مسئو
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هاي شیمیاییرژیم حقوقی استفاده از سالح. 1
هاي بشر به هاي شیمیایی در تاریخ جنگاستفاده از سالحترین سابقهجنگ جهانی اول، بزرگ

هاي بزرگ می دولتتقریباً تما1آور،رغم وجود برخی معاهدات و اسناد الزامعلی. رودشمار می
. ها اقدام کردنددرگیر در این جنگ، به نحوي نسبت به تولید یا انباشت یا استفاده از این سالح

هاي شیمیایی در جنگ جهانی اول، بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است تلفات مرتبط با سالح
)Ali, 2001: 44 .(المللی به بیناالن جامعهدر پی این جنگ بزرگ جهانی و تلفات گسترده آن، فع

و (هاي شیمیایی این صرافت افتادند که سازوکار حقوقی مناسبی براي برخورد با مسئله سالح
ژنو 1925سند مهمی که در این خصوص تدوین و امضا شد، پروتکل . ایجاد کنند) باکتریولوژیک

هاي نبرد نگ و روشکننده و سایر گازها در جراجع به منع استفاده از گازهاي سمی و خفه«
استفاده از گازهاي «ژنو اشاره شده که 1925در مقدمه پروتکل 3.نام دارد2»باکتریولوژیک

کننده و سمی و همچنین تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه، از سوي وجدان عمومی جهان خفه
اده از این گازها هاي میان خود، استفهاي بزرگ نیز در جنگمتمدن محکوم شده و برخی از قدرت

الملل پذیرفته شود اند و این ممنوعیت باید به نحو فراگیر در حقوق بینو تجهیزات را ممنوع کرده
هاي شیمیایی را، اگر اند که ممنوعیت کاربرد سالحهاي متعاهد اعالم کردهبر این اساس، دولت. »...
پذیرند و این ممنوعیت را به یموجب پروتکل ژنو ماند، بهموجب معاهدات دیگر نپذیرفتهبه

.دانندهاي جنگ باکتریولوژیک نیز قابل تسري میروش
هاي شیمیایی را در زمان سالحازاستفادهژنو، صرفاً 1925البته باید توجه داشت که پروتکل 

خاصی در ارتباط با ممنوعیت تحقیقات، توسعه، تولید، جنگ ممنوع کرده و هیچ مقرره
همچنین پروتکل مزبور، فاقد هرگونه نظام بازرسی . ي این تسلیحات نداردآزمایش و نگهدار

هاي ها در قالب ائتالفحتی دولت. هاي عضو استبراي تضمین اجراي آن توسط دولت
پروتکل ژنو عمالً . دانستندراهبردي، خود را مجاز به تجارت این تسلیحات با متحدان خود می

هاي شیمیایی و که طرفین مخاصمه، تصمیم به استفاده از سالحتنها تا زمانی مؤثر و کارآمد بود
ها توسط یکی از طرفین، طرف دیگر محض کاربرد این سالحگرفتند و بهباکتریولوژیک نمی

.اشاره کرد» کنندهخفهيمنع استفاده از گازها«در خصوص ) 1899(الهه هیاعالمبهتوانیممثالعنوانبه. 1
2. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of
Bacteriological Methods of Warfare (Geneva: 1925) – available at: http://www.un.org/ disarmament/
WMD/Bio/pdf/Status_Protocol.pdf (accessed: Jan-2015).

مادهدر . دیرسبیخصوص به تصونیدر ازینگریدیالمللنیمقررات بیبرخ،اولی، بعد از جنگ جهان1925بر پروتکل ژنو عالوه. 3
مشابه در آلمان ممنوع اعالم زاتیو تجهعاتیو مایکننده و سمخفهيازهاگيو واردات و نگهداردیتول) 1919(يورسامعاهده171
.در بر دارد1925مشابه با مقررات پروتکل یمقرراتزین» مهلکيو گازهاهاییایردریدر خصوص ز«1922معاهده.شد
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ها به تعبیر دیگر، تنها تعهد حقوقی که دولت1.دانستهاي آن نمینیز خود را ملزم به ممنوعیت
هاي از سالحبدواًنبرد، ذیرفتند این بود که در صحنهژنو درعمل پ1925موجب پروتکل به

و 1929دولت ایران در سال ).Zanders, 1996: 43(شیمیایی و باکتریولوژیک استفاده نکنند 
.پروتکل ژنو را تصویب کردند1931دولت عراق در سال 

اوالً، : ندها حتی در پذیرفتن همین تعهدات حداقلی هم دچار تردید بودحال، دولتبااین
المللی از این حیث تفاوت قائل المللی و غیربیناند که میان نبردهاي بینها سعی داشتهدولت
اند که علیه طرف متخاصمی که از سالح شیمیایی استفاده کند، ثانیاً، تأکید زیادي داشته2.شوند

شده که اگر طرف حتی در بعضی موارد اشاره (3دانندخود را به مقررات پروتکل ژنو مقید نمی
متخاصمی از سالح شیمیایی استفاده کند، علیه متحدین وي نیز مقررات پروتکل را اجرا 

ژنو را به گازهاي 1925شمول پروتکل اند تا حوزهها تالش داشتهعالوه بر این، دولت4).کنندنمی
هاي با شورشمقابلهطور مشخص در ارتباط با استفاده از گازهاي ویژةبه. خاص محدود کنند

. اند که کاربرد این گازها در قالب پروتکل ژنو ممنوع نیستها معتقد بودهشهري، معموالً دولت
حقوق مخاصمات مسلحانه شناسایی 5ايعرفی و معاهدهعنوان یک قاعدهالبته بعداً این قاعده به

در خصوص همچنین. هاي داخلی مجاز استشد که استفاده از این گازها صرفاً در شورش
نظرهایی وجود موجب پروتکل ژنو نیز اختالفبه6هاي شیمیاییکشمجازبودن استفاده از علف

7.داشته است

واسطهژنو طراحی شده بود، اوالً، به1925توان گفت رژیمی که تحت پروتکل طور کلی میبه
مخاصمهدرمقابلطرفاگرکهندانمودهرزروهادولتمورد39درشده،عیتودژنوپروتکليبراکهیبیتصوسند139از. 1

ازموردهجده، 2003مارستاالبته. دانستنخواهندملزمپروتکلنیامقرراتبهراخودبزند،ییایمیشحاتیتسلازاستفادهبهدست
.)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 1659(. استشدهمستردرزروهانیا

اشاره دارد ،)1981نسخه(شدههیتهانگلستانینظاميروهاینيبراکه»مسلحانهمخاصماتقحقويراهنماکتاب«،مثالعنوانبه. 2
بر دیتأک(»ییایمیشيهااز گازها و سالحهیاولاستفاده) e: ... (ممنوع هستندیالمللنیبدر مخاصمات مسلحانهریاعمال ز«که نیبه ا

.)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 1667(: به نقل از(؛ )یدر متن اصلیالمللنیبواژه
نسخه(متحدهاالتیاییهوايروهایو دستورالعمل ن) 1956نسخه(متحدهاالتیاارتشینیزميروهایندستورالعمل. 3

.)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 1667: (به نقل از(، )1976
-Henckaerts and Doswald: (به نقل از(ن،یچويشورواداتحمتحده،االتیاارتشییاجرايهادستورالعمل. 4

Beck, 2005: 1667(.
روش کیعنوانبهرا یداخليهامقابله با شورشيصراحتاً کاربرد گازهاI(5)مادهدر1993ییایمیشيهاسالحونیکنوانس. 5

. ممنوع اعالم کرده استیجنگ
6. Chemical Herbicides.

ژنوموجب پروتکلبههاکشعلفازاستفاده،کشورنیانظرازکهداردیممقرر) 1956(متحدهاالتیاینظامدستورالعمل. 7
دستورباوياضطرارطیشرادرصرفاًراگازهانیاازاستفادهمتحدهاالتیاجانبه،کیاقدامکیقالبدرهرچندست؛ینممنوع

مالحظهخصوصنیادریتیمحدودچیه) هیجرینلیقباز (کشورهایبرخیمنظايهادستورالعمل. استدانستهمجازجمهورسیرئ
:Henckaerts and Doswald-Beck, 2005(اندبودهمواجهدیتردباخصوصنیادرزین) کیبلژمثل (گریدیبرخوکنندینم

1764(.
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میایی و ثانیاً، هاي شیاي در خصوص محدودیت یا ممنوعیت تولید و انباشت سالحفقدان قاعده
ها وجود دارد، نتوانست عدم قطعیتی که ظاهراً در خصوص ممنوعیت کاربرد این سالحواسطه به

توسعه در قسمت بعد به بررسی سوابق برنامه. مانع کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط رژیم عراق شود
.شودداخته میها در جنگ علیه ایران پرتسلیحات شیمیایی عراق و استفاده از این سالح

هاي شیمیایی در جنگ علیه ایرانبرنامه تسلیحاتی عراق و کاربرد سالح. 2
آغاز شد؛ 1970هاي تحقیق و توسعه در دههتسلیحات شیمیایی عراق با انجام فعالیتبرنامه

رژیم بعث در ارتباط با تولید هاي گستردةاما مطابق اعالم مقامات دولت این کشور، فعالیت
هاي شیمیایی در مقیاس صنعتی، تأمین و تولید مواد اولیه و همچنین اجزاء و تجهیزات حسال

اطالعاتی که دولت . انجام گرفت1990تا 1982هاي مرتبط با این تسلیحات، عمدتاً در سال
درصد کل 50عراق به بازرسان سازمان ملل متحد ارائه کرد، حکایت از آن دارد که بیش از 

استفاده ]  یعنی در حین جنگ با ایران[1980هاي شیمیایی این کشور در دههزرادخانه سالح
وجه امکان هیچدولت عراق، بدواً به). UNSCOM 1999, Appendix II, paras. 3-4(شده است 

تسلیحاتی خود نداشت و لذا ناچار بود که برنامهتولید مواد و تجهیزات الزم را براي توسعه
عنوان مثال، برخی به. مواد و تجهیزات را از منابع خارجی تأمین کندبخش زیادي از این

تیو دي (بیش از هزار تن عامل خردل 1980دهد که عراق در اوایل دههها نشان میگزارش
).Ali, 2001: 46-7(از کشورهاي اروپاي غربی و ایاالت متحده وارد کرده است ) گلیکول

هاي صنایع شیمیایی خارجی، با آگاهی از سوابق و کتهمچنین در همین برهه، برخی از شر
حسین، مقادیر زیادي از مواد و تجهیزات داراي کاربري دوگانه را به هاي رژیم صدامنقشه

هاي رسمی سازمان ملل متحد، گزارش. در عراق فروختند» کود کشاورزي«هاي تولید شرکت
رئیس اسبق بازرسان سازمان ملل در 1،رولف ایکیوس. هاي خارجی مذکور نیستحاوي نام شرکت

از بازرسان سازمان ملل متحد و 1993عراق هم در جایی اعالم کرده که شوراي امنیت در سال 
). Randal, 2015(ها را افشا نکنندالمللی انرژي اتمی خواسته بود که هویت این شرکتآژانس بین

بق اطالعاتی که عراق در اختیار بازرسان مواد شیمیایی از فروشندگان خارجی، طعالوه بر تهیه
براي تولید 1980تجهیزاتی هم که این کشور در دههسازمان ملل متحد قرار داده، بخش عمده

تأسیسات و کارخانجات تولید تسلیحات «که نحويسالح به کار برده، از منابع خارجی تأمین شده؛ به
هاي خارجی مبتنی شده از شرکتجهیزات خریداريطور کامل بر تکشتار جمعی در عراق، عمدتاً به

هاي سازمان ملل متحد حاکی از آن گزارش). UNSCOM 1999, Appendix II, para. 26(» اندبوده
1. Rolf Ekeus.
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است که دولت عراق، برخی اسناد را نیز در تأیید این مطالب ارائه کرده اما به دلیل عدم پاسخگویی 
، امکان تأیید قطعی این اسناد وجود نداشته است هاهاي متبوع آنهاي خارجی و دولتشرکت

)UNSCOM 1999, Appendix II, paras. 31-34.(ترین شواهد در تأیید همکاري عنوان یکی از مهمبه
در 1فرانتز فان آنراتتوان به محاکمهتسلیحات شیمیایی عراق، میهاي غربی با برنامهشرکت
تولید فروش چندین هزار تن مواد اولیۀواسطهدادگاه به. رداشاره ک2004هاي هلند در سال دادگاه

شامل (، جرائم منتسب به وي 1980به عراق در دههفان آنراتگازهاي خردل و اعصاب از سوي 
). Joyner, 2008, pp. 60-61(را محرز دانست) کشیمعاونت در جنایت جنگی و معاونت در نسل

متحد که مأمور نظارت بر خلع سالح عراق بودند، اطالعات هاي بازرسان سازمان ملل گزارش
اما 2.هاي شیمیایی در جنگ ایران و عراق در بر نداردچندان مفیدي در خصوص استفاده از سالح

گزارشی که هیئت کارشناسان اعزامی دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در حین جنگ تهیه کرده، با 
این هیئت کارشناسی ). UN Secretary General, 1986(است جزئیات بیشتر به این موضوع پرداخته 

هایی را با مقامات ایران ترتیب داده؛ براي بررسی ادعاي استفاده از تسلیحات شیمیایی، اوال ً مصاحبه
آلوده به عوامل شیمیایی را در هایی از خاك ثانیاً، بازدیدهایی از مناطق جنگی به عمل آورده و نمونه

هاي تهران و آوري و آزمایش کرده؛ ثالثاً، مجروحین شیمیایی جنگ را در بیمارستاناین مناطق جمع
ها انجام داده و رابعاً، با یک خلبان اسیر عراقی دربارههایی با آناهواز معاینه کرده و مصاحبه

:UN Secretary General 1986(مشاهدات عینی که وي در این خصوص داشته، مصاحبه کرده است 

:طور خالصه به قرار زیر بودههاي این کارشناسان بهیافته). 9-10
هاي هاي مختلف، شامل التهاببررسی وضعیت مجروحین ایرانی حاکی از وجود جراحت) الف

هاي بزرگ هاي پوستی از قبیل تاولمتوسط تا خیلی شدید، آسیب شدید در پلک چشم، آسیب
دیدگی هاي تیره در سطح پوست و آسیبهبا مایع زردرنگ، جداشدگی پوست، تجمع رنگدان

هاي هاي تنفسی و افت گلبولدر برخی موارد آسیب. در حد سوختگی درجه دوم بوده است
ها، بدون هیچ تردیدي، از گاز تمامی این آسیب[...] سفید در مجروحین مالحظه شده است 

1. Franz van Anraat.
تیامنيشورا678از قطعنامه یبخشينظارت بر اجرايفارس براجیگ خلبعد از جن،اوالUNSCOMًآن است که علت. 2
نیو نه احراز موارد استفاده از اعراق بودیکشتار جمعحاتیعمدتاً ناظر بر امحاء تسل،نهادنیدستور کار ا.شدسیتأس) 1991(

در خصوص کنندهنییمهم و تعاریسسند بکی،عراقیآمده، مقامات نظامUNSCOMکه در گزارش چنان،اًیثان. حاتیتسل
يروینیسند مورد نظر در مقر فرمانده1998هیدر ژوئ. کردندیرا از بازرسان مخفرانیاهیدر جنگ علییایمیشحاتیاستفاده از تسل

بود امارانیاهیشده در جنگ علدر خصوص مهمات استفادهیقیاطالعات دقيشد که حاوافتیUNSCOMعراق توسط ییهوا
ییایمیشحاتیکاربرد تسلاتیراجع به جزئUNSCOMکه یاطالعاتجتاًیسند را از بازرسان پس گرفت و نتنیا،دولت عراق

). UNSCOM 1999 (Appendix II), para. 38(فارس بودجیتوسط عراق در دسترس داشت، محدود به جنگ خل



135الملل کیفرياز منظر حقوق بینکاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق

1.اندخردل ناشی شده

ز مواد شیمیایی در مناطق اطراف آبادان، بعضاً شده براي آنالیاستفادهتجهیزات پیشرفتۀ) ب
همچنین آزمایش بر روي نمونۀ. ها بوده استوجود گاز خردل در محل اصابت بمبدهندهنشان

برداري مورد اصابت خاکی که از حوالی یک بیمارستان صحرایی برداشت شده و روز قبل از نمونه
به. یز حاوي میزان باالیی از گاز خردل بوده استدهد که این نمونه نحمالت عراق بوده، نشان می

.کنددیدگی وي را با گاز خردل تأیید میموي سر یکی از قربانیان نیز آسیبعالوه، نمونه
خلبان اسیر عراقی نیز در اظهارات خود تأیید کرده که نیروهاي هوایی عراق براي حمله ) ه

وي اقرار کرده که شخصاً در دو مورد . کردندبه مواضع ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده می
). UN Secretary General, 1986: 17-18(شرکت داشته است » عملیات ویژه«از این 

هاي میدانی و اند که بر اساس بررسیبندي گزارش خود اشعار داشتهاین کارشناسان در جمع
آبادان و فاو، اي عراقی در منطقهتوان با قاطعیت اعالم کرد که نیروهمصاحبه با شاهدان عینی می

هاي هوایی پرتاب شده و ثانیاً، این تسلیحات اوالً، با بمب. انداز تسلیحات شیمیایی استفاده کرده
پذیر نبوده تعیین دقیق میزان کاربرد گاز خردل امکان. طور عمده، حاوي گاز خردل بوده استبه

روند افزایشی داشته 1986تا 1984ل شیمیایی از سال توان اعالم کرد که استفاده از این عاماما می
هاي محرك سیستم عصبی همچنین در برخی موارد دیگر هم نیروهاي نظامی عراق از گاز. است

). UN Secretary General, 1986: 18(اند استفاده کرده) عامل اعصاب(
ا موضوع از سوي دبیرکل مأموریت یافت ت1988یک هیئت کارشناسی دیگر در سال 

UN Secretary(را بررسی کند ) حوالی اشنویه(حمالت شیمیایی عراق به مناطق غیرنظامی 

General, 1988 .(طور خالصه به شرح زیر بوده استهاي این هیئت بهیافته:
هاي ناشی هوایی به اشنویه، تعدادي از غیرنظامیان دچار عوارض و آسیبدر پی حمله) الف

د؛اناز گاز خردل شده
ها نسبت ها به مناطق خالی از سکنه در حوالی شهر، شدت آسیببه علت اصابت بمب) ب

به حمالت قبلی عراق، کمتر بوده است؛
ها شده از اشنویه، حاکی از وجود گاز خردل در نمونههوا و خاك برداشتآنالیز نمونه) ج

بوده است؛
هاي اهت زیادي به نمونهها شبشده در حوالی محل اصابت بمبهاي یافتترکش) د

).UN Secretary General, 1988: 10-11(شده در موارد سابق داشته است آزمایش

.استشدهافزودهمتنبهدیتأک. 1
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هاي دیگر، با صدور ها و گزارششوراي امنیت سازمان ملل متحد با استناد به همین گزارش
هاي ، عمیقاً از یافته)1988اوت 26مورخ (620و قطعنامه) 1988مه 9مورخ (612قطعنامه

هاي کارشناسی دائر بر استفادة عراق از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرده و این امر را هیئت
اي به فصل ها هیچ اشارهالزم به ذکر است که در این قطعنامه1.شدت محکوم کرده استبه

.هفتم منشور وجود ندارد
تسلیحات شیمیایی ههاي اطالعاتی دولت انگلستان در خصوص برنامهاي دستگاهبررسی

باره تهیه شده در این2002مطابق گزارشی که در سال . کندهاي فوق را تأیید میعراق نیز یافته
)UK Government, 2002(هاي تحقیقاتی خود را در فعالیت1970، دولت عراق در اوایل دهه

الحسن بن «تحت عنوان ايمؤسسه1974در سال . هاي شیمیایی آغاز کردسالحارتباط با توسعه
عملیات تحقیق و گسترش این تسلیحات شد و در اواخر دههطور ویژه مأمور ادامهبه» الهیثم
کیلومتري شمال عراق براي تولید این 70هاي معظم در کار طراحی و احداث کارخانه1970

انتخاب شد، ظاهراً براي آن 2المثنیاین تأسیسات که بعدها نام . مواد در مقیاس صنعتی آغاز شد
). UK Government, 2002: 11(کرد هاي شیمیایی فعالیت میکشتحت پوشش تولید آفت

به حدود چهار هزار تن در سال 1991ظرفیت تولید مواد شیمیایی در این واحدها در سال 
شود گفته می. گرفتافزایش یافته و تولیدات آن غالباً در اختیار نیروهاي نظامی عراق قرار می

اي از ظرفیت این تأسیسات و واحدهاي انبارداريِ وابسته به آن در فلوجه، در جریان بخش عمده
). UK Government, 2002: 11(از بین رفته است 1991جنگ نیروهاي ائتالف با عراق در سال 

تسلیحاتی عراق، همچنین حکایت از آن دارد که گزارش دولت انگلستان از وضعیت برنامه
هاي تسلیحاتی خود، قادر بوده انواع مختلف عوامل و در اوج فعالیت1980در دهه عراق

گاز توبان، گاز سارین و گاز (و عوامل اعصاب ) گاز خردل(زا شیمیایی شامل عوامل تاول
به نقل . (معرفی شده است1طور خالصه در جدول آثار این گازها، به. را تولید کند) ایکسوي
):Horvitz and Catherwood, 2006: 73از 

1. SC Res 612 (1988), para. 2; SC Res 620 (1988), para. 1.
2. Al-Muthanna State Establishment.
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قربانیاندرو اعصابخردلشیمیاییعواملآثار-1جدول

مشخصات و آثار در قربانیانعامل شیمیایی

خردل

تواند بخارات سمی در شود که میعامل خردل به شکل مایع تولید می
قرارگرفتن در معرض بخار خردل باعث سوزش و . محیط منتشر کند

تنفس بخار سمی خردل باعث آسیب به .شودتاول در پوست می
مصرف خوراکی آن، تهوع و اسهال شدید . شودمجاري تنفسی می

ها، غشاء مخاطی، ریه، پوست و تواند به چشمخردل می. کندایجاد می
.سازي بدن، آسیب جدي وارد کندسیستم خون

توبان، سارین و 
ایکسوي

ایکس از گاز ويشوند که همه این گازها عوامل اعصاب محسوب می
شود که قرارگرفتن در معرض این گازها باعث می. تر استبقیه سمی

طور کامل عضالنی شده و نهایتاً به) اسپاسم(فرد مکرراً دچار گرفتگی 
ایکس بر روي پوست، به مرگ گرم ويتنها وجود ده میلی. فلج شود

نی که در برخی منابع، سربازابنا به نوشته. شودفوري قربانی منجر می
) هیستریک(معرض عامل اعصاب قرار داشتند، دچار حمالت عصبی 

قدر ها آنهاي ممتد آنو تشنج شده و در بعضی موارد، فریادها یا خنده
. ادامه یافته که نهایتاً به بیهوشی و مرگ منجر شده است

:دهد کهعالوه بر این، گزارش منابع اطالعاتی انگلیس نشان می
مختلفی براي پرتاب و رساندن این عوامل به مناطق مورد نظر در اختیار عراق ابزارهاي- 1

راکت پرتابی تولید 110،000بمب هوایی و بیش از 16،000عراق بیش از 1991تا سال . داشت
عدد کالهک 25عدد کالهک حامل مواد شیمیایی و بیش از 50همچنین بیش از . کرده است

هاي بالیستیک ها را روي موشکتوانست آنر داشت که میحامل مواد باکتریولوژیک در اختیا
). UK Government, 2002: 16(سوار کند 

در زمان تهیه گزارش . [هاي شیمیایی استفاده کردعراق بارها در جنگ علیه ایران از سالح- 2
هاي هاي ایران، از آسیبهمچنان بسیاري از مصدومان شیمیایی در بیمارستان] 2002در سال 

دولت 1988مارس 17در . اندبردهرنج می) هاي ریويشامل انواع سرطان و بیماري(مدت دراز
تهاجم ارتش عراق به حلبچه، . صدام در تهاجم علیه کردهاي حلبچه از عامل اعصاب استفاده کرد

).UK Government, 2002: 15(بیش از پنج هزار نفر تلفات داشت 
نفر 20،000بیش از 2002علیه نیروهاي ایرانی تا سال هاي شیمیایی عراق از سالحاستفاده- 3

تنها در یک مورد پس از حمله به حلبچه، ارتش عراق . قربانی و تعداد زیادي مجروح در پی داشت



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه138

در سه ماه . صد تن گاز سارین علیه نیروهاي ایران استفاده کردفاو بیش از یکجزیرهدر حمله به شبه
هاي مختلف علیه نظامیان ایران، مکرر از گازهاي اعصاب در جبههادهمتعاقب حمله به فاو هم استف

).UK Government, 2002: 15(تلفات و مصدومین بسیاري به همراه داشت 
آن را تهیه کرده و ) سیا(یک گزارش دیگر که سازمان اطالعات مرکزي ایاالت متحده 

، عالوه بر تأیید استفاده از )CIA, 1988(هایی از آن از حالت محرمانه خارج شده است بخش
هاي پایانی جنگ دهد که نیروهاي عراقی در سالگازهاي خردل و اعصاب توسط عراق، نشان می

). CIA, 1988: 3(از گاز سیانید هم علیه مواضع نظامیان ایران استفاده کردند ) 1986- 1988(
Horvitz and(است به اختصار بررسی شده2مشخصات و آثار گاز سیانید در جدول شماره 

Catherwood, 2006: 73:(
قربانیانبرسیانیدشیمیاییعاملآثار-2جدول

مشخصات و آثار بر قربانیانعامل شیمیایی

سیانید

ترین عوامل شیمیایی مورد استفاده در جنگ ایران و یکی از خطرناك
دو یا سه . شودعراق؛ تماس با آن باعث احساس خفگی در قربانی می

. رتبه تنفس این گاز، مرگ حتمی قربانی را به دنبال خواهد داشتم
سربازان ایرانی هاي مورد استفادهگاز سیانید به میزان جزئی از ماسک

تنفس این میزان جزئی از گاز سیانید ممکن است باعث . کردعبور می
. کندمرگ نشود، اما درد و رنج بسیار شدیدي را در قربانی ایجاد می

طور خاص جلب توجه شیمیایی نیروهاي عراق به حلبچه بهمیان تمامی این موارد، حملهاز
) 1988(هاي هیئت کارشناسی منصوب دبیرکل سازمان ملل متحد تر با استناد به یافتهپیش. کندمی

شیمیایی به شهرهاي فاقد استحکامات نظامی ایران اشاره شد که نیروهاي عراقی حتی در حمله
دهد که حتی ممکن بود آنچه در حلبچه اتفاق افتاد، نشان می. هم تردید زیادي نداشتند) یهاشنو(

اي از جمعیت ساکن در منظور نابودساختن تمام یا بخش عمدهشیمیایی به غیرنظامیان عراقی، بهحمله
. آن منطقه نیز در دستور کار دولت بعث عراق قرار بگیرد

طی یک 1988مارس 15ی در نزدیکی مرز ایران بود که در حلبچه یک روستاي کردنشین عراق
البته پیش از تصرف حلبچه، نیروهاي ایران در . عملیات نظامی تحت کنترل نیروهاي ایرانی در آمد

بودند؛ تأسیساتی که آب و برق بغداد، » دوکان«و نیروگاه » دربندي خان«حال پیشروي به سمت سد 
ش عراق با استفاده از سالح شیمیایی توانست مانع پیشروي نیروهاي ارت. شدتأمین میعمدتاً از آن

هنگامی که متعاقباً حلبچه به تصرف نیروهاي ). Ali, 2001: 52(ایران به سمت این تأسیسات شود 
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طلبان کرد در این منطقه به نیروهاي مهاجم ایرانی کمک شد که جداییایران درآمد، گفته می
هاي مجهز به عامل شیمیایی خردل و سیانید به ی این اقدام کردها، با بمبارتش عراق به تالف. کردند

ها حاکی از آن بوده که طی این حمالت هوایی، بین پنج تا هشت هزار نفر تخمین. حلبچه حمله کرد
). Ali, 2001: 52 & Horvitz and Catherwood, 2006: 195(در حلبچه کشته شدند 

» عملیات انفال«ارتش عراق، تحت عنوان ات منظم و گستردهحمله به حلبچه، بخشی از عملی
. انجام گرفت1»علی شیمیایی«بود که تحت فرماندهی و نظارت علی حسن المجید، معروف به 

مسئولیت کلیه1989تا آوریل 1987زمانی مارس حسین بود، در فاصلهوي که پسرعموي صدام
موجب به. مالی کردنشین عراق به عهده داشتهاي کشوري و لشکري را در مناطق شسازمان

به فرماندهان ارتش صادر کرد، نیروهاي 1987ژوئن 20در تاریخ » علی شیمیایی«فرمانی که 
اشاره به استفاده از تسلیحات [هاي ویژهبمبارانبا استفاده از «تحت امر وي مأموریت داشتند که 

» افراد حاضر در مناطق ممنوعه را نابود کننددر این منطقه، بیشترین تعداد ممکن از] شیمیایی
)Horvitz and Catherwood, 2006: 286 .( تخمین زده شده که در قالب عملیات انفال، بیش از

اسنادي که نظامیان ایاالت . اندصدهزار نفر از غیرنظامیان کرد در عراق، کشته یا ناپدید شدهیک
بودن این به دست آوردند، هیچ تردیدي در منظم2003متحده در جریان اشغال عراق بعد از سال 

ها در آن) عنوان عامل اصلی حکومت بعثبه(حمالت و دخالت مؤثر و مستقیم علی حسن المجید 
هاي سازمان بنا به یکی از گزارش). Horvitz and Catherwood, 2006: 286(گذارد باقی نمی

کشی را توان عناصر جنایت نسلسترده بود که میبان حقوق بشر، ابعاد عملیات انفال، چنان گدیده
همچنین گزارش مذکور حاکی از آن است که عالوه بر ). HRW, 1993(در آن جستجو کرد 

شیمیایی دیگر نیز در جریان عملیات انفال در فاصله مورد حمله40به حلبچه، نزدیک به حمله
). HRW, 1993, Appendix C(صورت گرفت 1988تا اوت 1987آوریل 

توان نتیجه گرفت که نیروهاي نظامی عراق در هاي فوق، میبر اساس مطالعه اسناد و گزارش
از انواع 1988تا 1984دفعات از سال هاي نظامی و غیرنظامی در ایران، بهجریان جنگ علیه هدف

طور ان بهتوفوق در بررسی حقوقی میبر مبناي دالیل. هاي شیمیایی استفاده کردندمختلف سالح
قطع ادعا کرد که استفاده از این تسلیحات در آبادان، فاو و کرکوك علیه نیروهاي نظامی و همچنین 

توان عالوه بر این می. در اشنویه و سردشت علیه مناطق شهريِ فاقد استحکامات دفاعی محرز است
بزرگی از جمعیت کرد طور قطع تأکید کرد که عملیات انفال اوالً، با هدف نابودي تمام یا بخشبه

ساکن در مناطق شمالی عراق انجام شد و ثانیاً، نیروهاي عراق، تحت فرماندهی علی حسن المجید، 
. هاي شیمیایی استفاده کردنددفعات از سالحمند دولتی، بهدر قالب یک برنامه نظام

1. Chemical Ali.
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مسئولیت کیفري عامالن و آمران استفاده از تسلیحات شیمیایی. 3
ژنو 1925به عضویت پروتکل 1931اشاره شد که دولت عراق از سال در بخش نخست

هاي شیمیایی اولیه از سالحدرآمد و البته این شرط را لحاظ کرده بود که در صورت استفاده
حال شوراي امنیت بااین1.توسط طرف متخاصم مقابل، خود را ملزم به پروتکل نخواهد دانست

فین جنگ ایران و عراق خواسته که بدون توجه به استفاده از سازمان ملل متحد، مکرراً از طر
ها علیه یکدیگر خودداري کنند؛ و تسلیحات شیمیایی توسط طرف مقابل، از کاربرد این سالح

2.ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده استاز عواقب کاربرد این سالح

المللی باید به ایات بینحقوق کیفري و احراز مسئولیت فردي بانیان و مرتکبین جندر حوزه
: چند اصل مهم توجه شود

المللی دولت و مسئولیت کیفري فردي با یکدیگر اوالً باید در نظر داشت که مسئولیت بین- 
المللی کیفري مؤسس دیوان بینمعاهده25بند چهارم ماده. منافاتی نداشته و قابل جمع هستند

یک از مقررات این اساسنامه در ارتباط با مسئولیت هیچ«دارد که مقرر می) 1998: اساسنامه رم(
مسئولیت . »الملل نخواهد داشتموجب حقوق بینکیفري فردي، تأثیري در مسئولیت دولت به

ها و قواعد المللی دولت عراق در ارتباط با جنگ علیه ایران و خسارات ناشی از نقض عرفبین
3.گر قابل بررسی استالمللی حاکم بر هدایت مخاصمات، در جاي دیبین

مذکوريکشورهااکثر،حالبااین.بودندکردهحفظراشرطینیچنکماکانژنو،پروتکلياعضاازکشور21تنها2005سالتا. 1
ملحق) 1993متحد،مللسازمان (ییایمیشحاتیتسلازاستفادهوانباشتد،یتولتوسعه،تیممنوعونیکنوانسبه، 1993سالازبعد
یطیو چه در مقام اقدام متقابل، تحت هر شراهیاولها، چه در مقام حملهسالحنیهرگونه استفاده از ا،آن1مادهمطابقکهندشد

يهاتنها دولت) 2013اطالعات سال (حاضر در حال. محدودکردن آن ندارنديبراشرطیچیممنوع اعالم شده و اعضا امکان ه
کره،انیمنیاز ا. یو سودان جنوبیشمالکره،یستیونیصهمیند از آنگوال، برمه، مصر، رژا، عبارت1993ونیکنوانسرعضویغ

به اًیخواهند کرد و قواستفاده نییایمیشيهاوجه از سالحچیهاند که بهاعالم نمودهجانبهکیطور بهزینیستیونیصهمیو رژیشمال
.)به بعد395ص، 1387هنکرتز و اوسوالدبک، (ك.ن،شتریشرح بيبرا. خواهند بودبندیپاحاتیتسلنیتعهد بر امحاء ا

2. SC Res 582 (1986); SC Res 598 (1987); SC Res 612 (1988); SC Res 620 (1988).
کهشدهتقاضامتحدمللرکلیدباز) 1987(تیامنيشورا598قطعنامهششمبنددرکهشودتوجهاستالزمخصوصنیادر. 3

بهوقتاسرعدروکندجنگمسئولیتۀلئمسیبررسمأمورراطرفیبتیئهکیعراق،دولتورانیادولتبامشورتضمن
وهیته1991دسامبر9خیتاربهکهخودگزارشدرمتحدمللوقترکلیدب،اریدکوئپرزریخاو، اساسنیابر. دهدگزارششورا

اشارهرکلیدب. دانستعراقمتوجهرا) 1359وریشهر31(1980سپتامبر22خیتاردرجنگشروعتیولئمس،کردمیتقدشورابه
چیهوالمللنیبحقوقةشدرفتهیپذيهاعرفواصولمتحد،مللمنشورمقرراتاساسبرصورتچیهبهعراقاقدامنیاکهکرد

ینیسرزممناطقمدتیطوالناشغالنیهمچن. دارددنبالبهراعراقیالمللنیمسئولیت بوستینهیتوجقابلیالمللنیباخالققاعده
گزارشهماندر،نیابرعالوه. استشدهشناختهالمللنیبحقوقآمرهقواعدنقضمصداقزور،بهتوسلمنعةقاعدبرخالفرانیا

نیايهاافتهیبهاشارهبارکلیدبوشدهاشارهییایمیشيهاسالحازاستفادهلهئمسیبررسيبرامختلفیکارشناسيهاتیئهاعزامبه
ابراز) یدفاعاستحکاماتفاقديِشهرمناطقبهییایمیشحملهبهژهیوةاشاربا (جنگدربشردوستانهحقوققواعدنقضازها،تیئه

:استکردهتأسف
“Further Report of the Secretary-General on the Implementation of Security Council Resolution 598
(1987)”, United Nations Security Council S/23273 (9 December 1991), available at
http://documents.un.org/ (see esp. paras. 6-8)
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المللی دولت نیز هیچ تأثیري در مسئولیت کیفري فردي طور متقابل، مسئولیت بینثانیاً و به- 
دادگاه نظامی رسیدگی به جنایات سران نازي که پس از . المللی نداردمرتکبین جنایات بین

متوجه متهمین، با این ادعا مواجه بود که اتهامات 1جنگ جهانی دوم در نورنبرگ تشکیل شد،
المللی باید در این حالت، صرفاً مسئولیت بیندر صورت اثبات، عمل دولت آلمان است و 

:دادگاه ضمن رد این ادعا در فراز مشهوري از رأي مقرر داشته. دولت مورد توجه قرار بگیرد
از [زاعی شود، نه توسط اشخاص انتالملل، توسط افراد انسانی ارتکاب میجنایات علیه حقوق بین

توان اجراي اند می؛ و تنها از طریق مجازات افرادي که مرتکب جرائم مذکور شده]قبیل دولت
).International Military Tribunal, 1947: 223... (الملل را تضمین کرد قواعد حقوق بین

داخلی الملل، با اجراي این اصل در حقوق در حقوق بین2بودن جرمثالثاً، اجراي اصل قانونی- 
متهمین . کندالمللی نورنبرگ جلب توجه میدادگاه نظامی بیندر این مورد نیز رویه3.متفاوت است
کردند که در وضعیت فعلی حقوق ادعا می) ویژه در ارتباط با جنایات علیه صلحبه(در نورنبرگ 

ه وجود نداشته الملل، هیچ سندي براي مسئولیت کیفري فردي آمران و عامالن جنگ تجاوزکارانبین
و تمامی اسنادي که در آن زمان راجع به ممنوعیت جنگ تهیه شده، صرفاً متوجه روابط خارجی 

-International Military Tribunal, 1947: 9(ها بوده است دولت دادگاه نظامی نورنبرگ ). 168
:ضمن رد این ادعا چنین اظهارنظر کرده است

بلکه شود،نمیتلقیحاکمیت] قضاییاختیارات[بر دیتیمحدوبودن جرم،قانونیکلیقاعده
].عدالت باشددر خدمت تأمینو باید[عدالت است از اصول عمومییکیجرم،بودنقانونی

به خاك کشور و بدون هشدار قبلیموجودهايکه بدون اعتنا به معاهدات و تضمینکسانیدرمورد
ناعادالنه هاآنگفت مجازات] بودن جرمبه اصل قانونیبا استناد[توان نمیکنندحمله میهمسایه

اعمال،اینماندنبلکه اتفاقاً بدون مجازاتناعادالنه نیستافراديچنینمجازاتتنهانه. است
کلوگ- بریانپیمانپرسش مطرح است که آثار حقوقیاینضمن،در.بودخواهدعدالتبرخالف

).77- 1376:78ممتاز، (:ك.ن،نیهمچنخصوصنیادر
یحقوقاصولکهکردقیتصد1946مصوب،95(I)شمارهملل متحد در قطعنامهیاست که مجمع عموميادآوریبه الزم. 1

.ستاالمللنیبحقوقازیبخشبرگ،ننورینظامدادگاهيآراواساسنامهدرمندرج
2. Nullum Crimen Sine Lege.

يماهونیقوان. هستنديماهونیو قوانیشکلنیقوانمیانکیتفکبهقائلجرم،ودنبیاصل قانونیدر بررسسندگانیاز نویبرخ. 3
ممکن است ) محاکمتیو صالح)یشکلنیاما قوانوجود و اعتبار داشته باشند،ترك فعل مجرمانهایقبل از ارتکاب فعلدیلزوماً با
که فرد در لحظهستیننیاجرمبودنیاصل قانونيمقتضا«ت گفتوانیم.ندشوسابقکنند که شامل اعمال مجرمانهرییتغيبه نحو

هربهنسبت،عملدر لحظهدیاصل آن است که فرد بانیبلکه مدلول ا»کندیرا نقض میقانونچهيبداند که عمل وقاًیدق،عمل
،دهدیمقرارریتأثتحت،نظردمورفعلتركایانجامبهنسبترايوانتخابوکندیمهیتوجیاخالقلحاظبهرايوعملآنچه
استفادهیخوببهمفهومنیهماززینیالمللنیبيفریکمحاکمکهرسدیمنظربه(Fletcher, 1998: 12-13).باشدداشتهیآگاه
.اندکرده
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جنگکردنبا محکوماتباع آلمان چیست؟براي)]1928:یسپار(منع توسل به زور، عمومیپیمان[
و لذا فردياستممنوعالمللدر حقوق بینعملیکه چنیناندها پذیرفتهدولت... مذکور پیماندر

شده است المللیبینجنایتآن را آغاز کند، مرتکبیاکردهریزيبرنامهچنان جنگیکه براي
)International Military Tribunal, 1947: 219-20(.

المللی ممنوع اعالم شود، نیازي نیست به بیان دیگر، هرگاه عملی در قالب یک کنوانسیون بین
توان واضح است که مشابه همین استدالل را می1.آن عمل نیز تصریح شود» بودنجرم«که لزوماً به 

تواند المللی نیز میبینحتی تحول عرف. مطرح کرد) 1925(در خصوص اتباع عراق و پروتکل ژنو 
الملل کیفري تأمین کند، مشروط بر آنکه بر را در حقوق بین» بودن جرمقانونی»مقتضیات قاعده

چنان که در پرتو آن قاعده، (الملل را احراز کرد مشخص حقوق بیناساس عرف بتوان یک قاعده
).الملل ممنوع استقوق بینموجب حبا حد باالیی از قطعیت، مشخص باشد که انجام یک عمل به

تجدید نظر توان در رأي شعبهبودن جرم را میقانونیالمللی و قاعدهاین ارتباط میان عرف بین
مالحظه )به اعتراضات صالحیتیرسیدگی(تادیچالمللی یوگسالوي سابق در قضیهدادگاه بین

دند که شوراي امنیت در در بخشی از اعتراضات صالحیتی خود مدعی بوتادیچوکالي 2.کرد
به امکان ارتکاب 3ارتباط داشته،» جنایات علیه بشریت«دادگاه یوگسالوي که به تدوین اساسنامه
تا پیش از آن در هیچ . اشاره کرده است» المللیداخلی یا بینمسلحانهمخاصمه«این جنایات در 

هم قابل تعریف هستند و لیمخاصمات داخسند دیگري اشاره نشده که جنایات علیه بشریت در 
دادگاه نظامی نورنبرگ، این جنایات را صرفاً در قالب مخاصمات طور مشخص، اساسنامهبه

دادگاه یوگسالوي علیه متهم، ناقض المللی تعریف کرده؛ و لذا اجراي این بخش از اساسنامهبین
تجدیدنظر ضمن رد این شعبه). Prosecutor v. Tadic, 1995:39(خواهد بود بودن جرمقانونیاصل 

به نحوي 1990هاي نورنبرگ تا دههالمللی از زمان رسیدگیعرف بین«اعتراض اشاره کرد که 
المللی وجود بینتحول یافته است که دیگر لزوماً ارتباطی میان جنایت علیه بشریت و مخاصمه

حتی نیازي نیست عملی در توان گفت که المللی میدر واقع، بنا به تحوالت عرف بین. ندارد

اعمال مشخص را یبرخيریکارگبه«هاونیکنوانسنیکه اکردالهه، اشاره 1907و 1899يهاونیبه کنوانستیضمن عنادادگاه. 1
یدادگاهلیبه تشکاینقض قواعد مذکور يفریبه وجه کهاونیکنوانسنیايجاچیدر ه... اند ممنوع اعالم کرده،در زمان جنگ

... قواعدنقضاتهامبهراافراد،معمولطور بهینظاميهادادگاه،حالبااین. افراد اشاره نشده استيفریبه مسئولیت کیدگیرسيبرا
:ك.ننیهمچن). International Military Tribunal, 1947: 221(.»دهندیمقراربیتعقتحتهاونیکنوانسنیادرمندرج

. 3- 1392:32،يمدرس سبزوار
2. Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeals on Jurisdiction
(2 October 1995), available at http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm (retrieved: Feb-
2015).

.)1993(تیامنيشورا827منضم به قطعنامه ،يوگسالویدر اتیبه جنایدگیدادگاه رساساسنامه5ماده :ك.ن. 3
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» عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی کردتا بتوان آن را به1چارچوب مخاصمه انجام شود
)Prosecutor v. Tadic, 1995: paras 140-41.(

انگاري و مجازات عامالن و آمران استفاده بر این اساس در بحث حاضر، نسبت به امکان جرم
همان گونه که در . الملل، تردید چندانی وجود نداردقوق بینموجب حهاي شیمیایی بهاز سالح

1925با استناد به پروتکل 1980ها در دههبخش نخست اشاره شد، ممنوعیت کاربرد این سالح
همگی پیش از کاربرد (مجمع عمومی ملل متحد در چندین موقعیت مختلف . ژنو کامالً محرز بود

ها و راحتاً اشاره کرده که ممنوعیت کاربرد روشص) وسیع تسلیحات شیمیایی توسط عراق
شدة حقوق بخشی از قواعد عموماً شناخته«] 1925مطابق مقررات پروتکل [هاي شیمیایی سالح

و گاهی نیز آن را 3در برخی موارد، آن را شدیداً محکوم کرده2رود؛به شمار می» المللبین
4.ستدانسته ا» شدة تمدنبرخالف هنجارهاي پذیرفته«

دهد که در دوران درگیري میان ایران و عراق، ها نشان میالمللی دولتبینرویهمطالعه
انگاري کاربرد این تسلیحات در بسیاري از قوانین داخلی کشورها صراحتاً ممنوع و بعضاً جرم

: برگرفته از. (به برخی از این قوانین اشاره شده است3ذیالً در جدول شماره . شده است
Henckaerts and Oswald-Beck, 2005, pp. 1669-76:(5

)1993ازپیشتا(شیمیاییتسلیحاتکاربردانگاريجرموممنوعیتخصوصدرکشورهابرخیقوانین- 3جدول
شرح)تاریخ تصویب(قانون نام کشور

با (قانون مجازات بلغارستان
)1968اصالحات 

قواعد حقوق هر شخصی که برخالف : 415)1(ماده
هاي شیمیایی استفاده الملل در مخاصمات، از سالحبین

ها را بدهد، مرتکب کند یا دستور استفاده از این سالح
.جنایت جنگی شده است

جنایتکاران قانون محاکمهچین
)1946(جنگی 

استفاده از گازهاي سمی جنایت جنگی به : 3)12(ماده
.رودشمار می

تولید، واردات، دراختیارداشتن و استفاده از : 81ماده)1991(قانون اساسی کلمبیا
.هاي شیمیایی ممنوع استسالح

ازاعم ، مسلحانهمخاصماتبهيااشارهچیه،تیبشرهیعلاتیجنافیتعردر، )1998(رماساسنامهدرکهاستذکربهالزم. 1
.نداردوجودیالمللنیبویداخل

2. A/Res/2603 A (XXIV), 16 December 1969; A/Res 2707 (XXV), 14 December 1970.
3. A/Res/3318 (XXIX), 14 December 1974.
4. A/Res 37/98 E, 13 December 1982.

ونیالحاق به کنوانسایبیاز کشورها بعد از تصوياریبسنکهیابهتوجهباامااستترمفصلاریبسیداخلنیوانقنیافهرستالبته. 5
رییخود را تغنیقوان) 1998(يفریکیالمللنیبوانیداساسنامهبهالحاقایبیتصوازبعدای، )1993(ییایمیشيهاسالحتیممنوع

.در جدول فوق مورد توجه قرار گرفته است1993قبل از نیاند، صرفاً قوانداده
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اکوادور
قانون ملی مربوط به 

مجازات و پلیس شهري 
)1960(

نیروهاي نظامی و انتظامی که از گازهاي : 4/117ماده
موجب قانون، کننده یا سمی استفاده کنند، بهخفه

.مجازات خواهند شد

اصالحات (قانون مجازات مجارستان
1978(

هاي شیمیایی و کارگیري سالحبه: الف/160بخش 
جنایت جنگی ... تجهیزات جنگی مرتبط با آن 

.شودمحسوب می

ایتالیا
دستورالعمل مربوط به 

و 1938(قواعد جنگ 
)اصالحات بعدي

کننده، سمی و استفاده از گازهاي خفه: 51ماده
المللی قابل اعمال، مطابق مقررات بینگازهاي مشابه، 

.ممنوع است
احکام مربوط به جنایات هلند

)1946(جنگی 
در » کنندهزا و خفهاستفاده از گازهاي آسیب«: 1ماده

.شمار جنایات جنگی است

یوگسالوي 
سابق

و ) 1976(قانون مجازات 
)1976(تفاسیر رسمی آن 

تفاده از ابزارها و استفاده یا دستور به اس: 148)1(ماده
الملل ممنوع موجب حقوق بینهاي جنگی که بهروش

.شودشده، جنایت جنگی محسوب می
عنوان اشاره به گازهاي شیمیایی به: 148)1(تفسیر ماده

یکی از مصادیق
مشخصی در قوانین داخلی خود نسبت به این موضوع تدوین یک قاعدهایران و عراق، هیچ

1925توان ادعا کرد که مقررات پروتکل می1قانون مدنی9ته صرفاً با توجه به مادهالب. اندنکرده
قانون داخلی ایران بوده است؛ اما چیزي بیش از این در حکمژنو در زمان جنگ ایران و عراق، 

انگاري جنایات جنگی و تعیین دادگاه صالح براي صریح به جرمویژه اشارهبه(مقررات 
» قانون دادرسی و کیفر ارتش«: شوددر قوانین داخلی ایران یافت نمی) جنایاترسیدگی به این

هاي جرائم و جنحهبه بحث ) به بعد310ماده(در باب دوم ] میالدي1939[4/10/1318مصوب 
:اند ازطور خالصه عبارتاین جرائم به2.پرداخته استهاي حربتحت صالحیت دیوان

فصل (؛ سوءقصد به حیات شاه و ولیعهد )فصل اول(جاسوسی خیانت، جاسوسی و تحریک به 
؛ شورش، امتناع از )فصل سوم(؛ تخلف از تکالیف نظامی از قبیل ترك محل خدمت و غیره )دوم

؛ سوءاستفاده از اختیارات و )فصل چهارم(دستور مافوق، تعرض نسبت به نگهبان، توهین و تمرد 
؛ تقلب و دسیسه در )فصل ششم(دم اطاعت و فرار ؛ ع)فصل پنجم(گزارش یا گواهی خالف واقع 

؛ سرقت )فصل هشتم(کردن اشیاء نظامی ومیل و مخفی؛ فروش، حیف)فصل هفتم(وظیفه امور نظام

. منعقد شده باشد، در حکم قانون استگریو دول درانیاانیمیکه بر طبق قانون اساسيمقررات عهود: یقانون مدن9ماده. 1
:یدر نشانیابی؛ قابل دست)1318ماه يد4(يدادگسترنیقوانونیسیارتش، مصوب کمفریو کیدادرسقانون. 2

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93503 .
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؛ سوءاستفاده و جعل و تزویر در امور ارتش )فصل دهم(؛ غارت و تخریب و منازعه )فصل نهم(
؛ استعمال غیرقانونی )فصل دوازدهم(و مالی ارتش ؛ ارتشاء و اختالس در امور اداري )فصل یازدهم(

فصل (ها و شوارع و سرقت با اسلحه ؛ راهزنی در راه)فصل سیزدهم(هاي نظامی البسه و نشان
). چهاردهم

هاي زمان جنگ بر اساس مقررات اي به قوانین و عرفترین اشارهدر قانون مذکور، کوچک
هایی که در این قانون درمورد بزه«قید شده که 412دهصرفاً در ما. الملل وجود نداردحقوق بین

هاي نظامی بر طبق مقررات قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوط به بزه بینی نشده، دادگاهپیش
طبیعتاً این مورد مربوط به وضعیتی است که دادگاه نظامی بر اساس وضعیت . »عمل خواهند نمود

رسیدگی به «قانون مذکور مقرر داشته که 1ماده(صالحیت باشد داراي) Ratione Personae(متهم 
عالوه . آیدهاي اختصاصی نظامی به عمل میهاي منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاهبزه

همین قانون مقرر شده که به اتهامات اسراي جنگی نیز در 91و نیز تبصره ماده31بر این در ماده
).می رسیدگی خواهد شدهاي نظادادگاه

به شرح فوق، دولت ایران، 1318توان فرض کرد که اگر در زمان اجراي قانون بنابراین می
فوق 412کرد، با استناد به مادهانگاري میالمللی مورد بحث را جرمبرخی از جنایات بین

قانون 137ب مادهموجاما این قانون به. کردندرسیدگی میهاي نظامی به آنبایست دادگاهمی
1.صریحاً نسخ شده است) 1382مصوب (مجازات جرائم نیروهاي مسلح 

هاي نظامی، از تحت صالحیت دادگاهنیز در برشمردن عناوین مجرمانه1382قانون مصوب 
عالوه بر این 2.ندارد1318المللی، نوآوري خاصی نسبت به قانون حیث توجه به جنایات بین

در اینجا 1318اما مشابه قانون 3.اسیران جنگی نیز در این قانون مغفول مانده استرسیدگی به جرائم 
که بر اساس (نیز مقرر شده که اگر مجازات جرمی در این قانون مشخص نشده باشد، دادگاه نظامی 

ماده(، طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود )وضعیت شخصی متهم، صالحیت رسیدگی دارد
المللی اقدام انگاري جنایات بین، هرگاه دولت ایران نسبت به جرم1382قانون مصوب مطابق). 2

کند، صرفاً به شرطی که این جنایات توسط نیروهاي نظامی ایرانی اتفاق افتاده باشند، دادگاه نظامی 
به این ترتیب، رسیدگی به جنایات . طبق مقررات عمومی رسیدگی و تعیین مجازات خواهد کرد

:یدر نشانیابیقابل دست–1382يد9مصوب ،مسلحيروهایمجازات جرائم نقانون. 1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/ 94088.

وشاهنشاهونیهماحضرتیاعلاتیحبهسوءقصد«عبارتنیگزیجا»یخارجویداخلتیامنهیعلجرائم«عنوان،قانوننیادر. 2
اضافه شده انیبه فهرست جرائم نظامزین»بیزدن و تخرآتش«مجرمانهعنواننیهمچنوشده»عهدتیوالونیهماواالحضرت

. است
.)1382(مسلح يروهایقانون مجازات جرائم ن1ماده:ك.ن. 2
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افتد، از صالحیت لمللی که در زمان جنگ توسط نیروهاي نظامی متخاصم علیه ایران اتفاق میابین
.هاي نظامی ایران خارج است ولو آنکه متهم در ایران یافته و دستگیر شوددادگاه

توانند طبق مقررات میهاي عمومی جزاییدادگاهالبته شاید گفته شود که در این حالت، 
قانون مذکور، به اتهامات سرباز 8و 4و 3ویژه مواد ، به)1392(اسالمی عمومی قانون مجازات

هرحال به1.شده رسیدگی کنندجنگیجنایتمرتکبخارجی که در ایران یا علیه اتباع ایران،
قانون 2المللی مورد بحث، مطابق مادهتردید مشروط به آن است که جنایات بیناین امر، بی

2.انگاري شده باشندوانین ایران جرممجازات اسالمی، در ق

المللی صراحتاً یک از جنایات بینهمان گونه که گفته شد، تا کنون در قوانین ایران، هیچ
رسیدگی به جرائم الیحه«اي تحت عنوان الیحه1387تنها در سال . استانگاري نشدهجرم
کمیسیون قضایی مجلس در از سوي دولت به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شد و » المللیبین

المللی در امور هاي قضایی بینمعاضدتالیحه«این الیحه را با الیحه دیگر با عنوان 1392تیرماه 
این نوشته، خبري از بررسی این لوایح تا زمان تهیه. ادغام، و به صحن مجلس تقدیم کرد» کیفري

ماده(جنایات جنگی مربوط است اما در بخشی از این الیحه که به. در صحن مجلس وجود ندارد
مسلحانه علیه اشخاصی که در در حین مخاصمه«، ارتکاب برخی اعمال )المللیالیحه جرائم بین3

، جنایت جنگی محسوب »مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند یا علیه اموال و اهداف غیرنظامی
3.شده است

ت که طبق موازین حقوق بدون شک، این تعریف بسیار ناقص است؛ حداقل از این جه
هم نظامیانالیحه مذکور، حتی در صورت ارتکاب علیه 3الملل، برخی از اعمال مندرج در مادهبین

هاي کاربردن سم یا سالحبه«که صراحتاً 3ماده) خ(شود؛ ازجمله بند جنایت جنگی محسوب می
در عداد ) با شرایطی که گفته شد(را » کننده یا سیاالت، مواد و ابزارهاي مشابهسمی، گازهاي خفه

4.جنایت جنگی تلقی کرده و مرتکب را مستحق سه تا بیست سال حبس دانسته است

،ینیزمتیکه در قلمرو حاکمیاشخاصهیکلدربارهرانیاییجزانیقوان«: 3ماده–) 1392(یقانون مجازات اسالماز. 1
آن در جهینتایاز جرم یهرگاه قسمت«: 4ماده. »...شودیمرتکب جرم شوند اجرا مرانیایاسالميجمهورییایو درییهوا

یانریاریهرگاه شخص غ«: 8ماده. »استرانیایاسالميدر جمهورشدهواقع شود، در حکم جرم واقعرانیاتیقلمرو حاکم
اعاده رانیبه اایشود و افتیرانیشود و در ا... یمرتکب جرمرانیکشور اهیعلاییرانیشخص اهیعلران،یدر خارج از ا

. »...محاکمه و مجازات خواهد شد رانیاییجزانیگردد، طبق قوان
شده نییآن مجازات تعيقانون برافعل که در تركایاعم از فعل يهر رفتار«): 1392(یقانون مجازات اسالم2ماده. 2

. »شودیاست، جرم محسوب م
: درترسیقابل دس–1392ریت11مورخ م،یتسنيمجلس با خبرگزارییقضاونیسیکمسیرئ،یملکشاهاریالهمصاحبهازنقلبه. 3

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/89700 (accessed: Feb-2015).
مثالً بند : نداردانیرنظامیبه غیمیمذکور بر شمرده شده، اصوالً ارتباط مستقحهیال3مادهکه در يوارداز مگریدیبرخ. 4
در ) ذ(بند ایسازمان ملل؛ ایمتحدالشکل دشمن يهالباسایها نشانایمتارکه جنگ ،از پرچماستفادهراجع به سوء) چ(
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قضائیه باید شعب خاصی از دادسرا و دادگاه جنایی تهران این الیحه اشاره شده که قوه4مادهدر
و جنایات علیه کشی و جنایات جنگیشامل جنایت نسل(را براي رسیدگی به جنایات مذکور 

در این مورد هم فرمول مورد . اختصاص دهد) بشریت، البته با تعاریفی که خالی از اشکال نیست
هاي عمومی به یک امر خاص، قانونگذار ایران، مبنی بر اختصاص شعب خاص از دادگاهعالقه

امور حقوق رسد، بلکه شاید تأسیس دادگاه اختصاصی براي رسیدگی به چندان مناسب به نظر نمی
1.تري باشدروش مناسب) شعب حقوقی و جزاییواختصاصیبا دادسراي(الملل بین

رم اساسنامه11ماده1المللی کیفري مطابق بند هرحال با توجه به اینکه صالحیت دیوان بینبه
فته االجراشدن اساسنامه ارتکاب یا، از نظر زمانی محدود به جرائمی است که بعد از الزم)1998(

هاي شیمیایی در جنگ ایران و کاربرد سالح«، امکان رسیدگی به )2002یعنی بعد از سال (باشد 
نظیر (حل دیگر آن است که یک مرجع ویژه راه. در دیوان مذکور، عمالً منتفی است» عراق

یا یک مرجع قضایی ) المللی رسیدگی به جنایات در یوگسالوي سابق و روانداهاي بیندادگاه
مثالً  با مشارکت ایران و سازمان ملل متحد براي ) هاي سیرالئون و کامبوجنظیر دادگاه(ط مختل

هاي مختلفی که پیش روي آن این امر نیز با توجه به پیچیدگی. رسیدگی به موضوع تشکیل شود
نماید؛ حداقل به این دلیل که دخالت سازمان ملل متحد در وجود دارد، بسیار دور از دسترس می

نشده وجود داشته و براي المللیِ حلم قضایی کشورها، محدود به مواردي است که بحران بیننظا
که در (نیاز به دخالت خارجی در این امور وجود داشته باشد » عدالت انتقالی«اجابت مقتضیات 

). این مورد، چنین مقتضیاتی وجود ندارد
ري از قربانیان کاربرد تسلیحات رسد مؤثرترین راه براي حمایت کیفبنابراین به نظر می

کیفري عامالن و آمران کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق آن شیمیایی و منع بی
المللی در قوانین داخلی جذب شود و شده و صحیحی از جنایات بیناست که تعاریف شناخته

. ت گسترش یابدهاي ایران به نحو مناسبی براي رسیدگی به این جنایاصالحیت دادگاه
الملل کیفري که در ابتداي بخش سوم به برخی شده در حقوق بینبا توجه به اصول پذیرفته

المللی و نیز تسرّي صالحیت کردن قوانین ناظر بر جنایات بینماسبقبهها اشاره شد، عطفاز آن
نی؛ بنابرایجنگاتیمنظور مشارکت فعال در عملبهایمسلح يروهایر نسال د15ریکودکان زياجباريریکارگارتباط با به

که در متن اشاره شد، گونهضمناً همان. باشدانیرنظامیغهیبه حمالت علدیصرفاً مقدینبامادهکه صدر رسدیبه نظر م
.  کندیمحروم مالمللنیمقرر در حقوق بيهاتیرا از حماانیصورت، نظامنیبه ایجنگاتیمحدودکردن جنا

یمدنيبه دعاویدگیرسيبرارانیایاسالميجمهوريدادگسترتیقانون صالح«جمله از(گریدنیقوانیچارچوب برخدر. 1
یدگیرس،نیعالوه بر ا. شده استینیبشیپالمللنیوجود شعب خاص امور حقوق بزین) 1390مصوب ،»یخارجيهادولتهیعل

یتخصصیدگیرس،مواردیآن، در برخریو نظایالمللنیبيداوريآراياجرا،یخارجيهااحکام دادگاهياجرالیاز قبيبه امور
با شعب خاص سهیدر مقا(المللنیامور بیکه دادگاه اختصاصرسدیبه نظر منیبنابرا. کندیرا طلب مالمللنیامور بةژیادگاه وددر 

. باشدرانیاییدر نظام قضادیاقتضائات جدنیايبرایپاسخ مناسبتواندیم) یدادگاه عموم
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رسد ضمناً به نظر می. تبودن جرم نخواهد داشمنافاتی با اصل قانونیلزوماًدادگاه به این موارد، 
االصول طبق مقررات عمومی هاي جمهوري اسالمی ایران، علیسایر مبانی صالحیتی دادگاه

بنابراین در صورت جذب صحیح مقررات حقوق جزاي . حقوق جزاي ایران محقق است
ازجمله قربانیان (الملل در حقوق داخلی، امکان حمایت مؤثر از قربانیان جنایات جنگی بین
.وجود خواهد داشت) لیحات شیمیاییتس

گیرينتیجه
اند، تردیدي وجود ندارد که طرف تهیه کردههایی که نهادهاي ثالث بیبر اساس گزارش

دفعات از هاي نظامی و غیرنظامی در ایران، بهنیروهاي نظامی عراق در جریان جنگ علیه هدف
مطابق اسنادي . اندهاي شیمیایی زدهحدست به استفاده از انواع مختلف سال1988تا 1984سال 

استفاده از تسلیحات گرفت، هیچ تردیدي دربارهراختصار مورد توجه این تحقیق قراکه به
شیمیایی در آبادان، فاو و کرکوك علیه نیروهاي نظامی، و همچنین در اشنویه و سردشت علیه 

طور قطع تأیید کرد توان بهین میعالوه بر ا. مناطق شهريِ فاقد استحکامات دفاعی وجود ندارد
اوال،ً با هدف نابودي تمام یا بخش بزرگی از جمعیت » انفال«که عملیات بزرگی تحت عنوان 

کرد ساکن در مناطق شمالی عراق انجام شده و ثانیاً، نیروهاي عراق تحت فرماندهی علی حسن
هاي شیمیایی دفعات از سالحبهمنظم دولتی، ، در قالب برنامه)شیمیاییمعروف به علی(المجید 

.انداستفاده کرده
استفاده از تسلیحات شیمیایی در جریان مخاصمه، چه علیه اهداف نظامی و چه علیه مواضع 

موجب حقوق المللی دولت عراق بهفاقد استحکامات دفاعی، قطعاً برخالف تعهدات بینشهريِ
این تحقیق بر این باور است که . عرفی و معاهدات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بوده است

المللی دولت عراق، باید بر مسئولیت کیفري فردي عامالن و آمران این مسئولیت بینعالوه بر 
در پاسخ به این پرسش که آیا کاربرد تسلیحات . الملل پافشاري کردموجب حقوق بینجنایات به

موجب قوانین جزایی دو و عراق بهشیمیایی علیه اهداف نظامی یا غیرنظامی در زمان جنگ ایران 
: انگاري شده یا خیر، باید گفتالملل جرمموجب حقوق بینکشور یا به

اعم از (و مجازات ناقضان قواعد زمان جنگ در محاکم نظامی اوالً، سوابقی از محاکمه- 
ها با اعمال آندانستند کهوجود دارد و لذا این جنایتکاران می1980پیش از دهه) المللیداخلی و بین

شود؛ چه عواقبی مواجه می
المللی، برخالف اصول عدالت کیفرماندن خطیرترین جنایات مورد توجه جامعه بینثانیاً، بی- 
است؛
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یکی از اصول عدالت است و » بودن جرم و مجازاتاصل قانونی«ثالثاً، باید در نظر داشت که - 
.ردنباید از آن برخالف سایر اصول عدالت استفاده ک

الملل، به نحوي متفاوت از بودن جرم و مجازات، در حقوق بینبه بیان دیگر، اصل قانونی
الزم (شود الملل مربوط میهاي نظام حقوق بینشود؛ امري که به ویژگیحقوق داخلی اجرا می

استدالل و نتایج آن، شباهت زیادي با استدالالت دادگاه نظامی به یادآوري است که این شیوة
). المللی در نورنبرگ داردینب

، 1980توان گفت که با احراز ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دههبر این اساس می
المللی حائز به این ترتیب اگر دادگاه بین. انگاري صریح آن وجود نداردنیازي به احراز جرم

بودن جرم در بحث قانونیصالحیت بتواند به موضوع رسیدگی کند، طبیعتاً نباید مشکل زیادي 
ها دهد که حدود صالحیتی آناما بررسی مراجع کیفري موجود نشان می. و مجازات داشته باشد

.ترین ارتباطی با جنایات مورد نظر در بحث حاضر نداردکوچک
الملل کیفري بنابراین تنها راه موجود، به نظر نویسندگان این تحقیق، آن است که حقوق بین

ازآنجاکه محاکم ایران داراي ارتباط . هاي داخلی جمهوري اسالمی ایران اعمال شوددر دادگاه
راحتی قابل صالحیت بهبا جرائم مورد بحث هستند، مسئله) منفعل(سرزمینی و ارتباط شخصی 

اما در اعمال صالحیت جزائی توسط دادگاه داخلی الزم است عناصر قانونی جرم . حل است
دهد که قانونگذار ایران به هیچ وجه تجویی در قوانین کشور نشان میجس. دقت تعریف شودبه

هاي داخلی نیز المللی نداشته و از این حیث ممکن است دادگاهاي به جنایات بینعنایت شایسته
پیشنهاد این تحقیق آن است . هایی مواجه شوندحداقل در اعمال صالحیت جزایی با پیچیدگی

با عناصر و استانداردهایی ) کشینایات علیه بشریت و جنایت نسلدر کنار ج(که جنایات جنگی 
المللی شناخته شده، در قوانین داخلی ایران که عموماً به عنوان بخشی از حقوق عرفی بین

الملل، در هاي هنجاري حقوق بینانگاري شود تا محاکم ایران بتوانند ضمن تحکیم پایهجرم
ع و مصائبی که بر ملت ایران رفته، به نحو مؤثر، و البته جهت حمایت از قربانیان جنایات فجی

. طرفانه، ایفاي نقش کنندمستقل و بی
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