
 



 

Legal Civilization 

Vol. 5, No. 12, Autumn 2022 
Pages: 237-262 

Article Type: Original Research 

http://www.pzhfars.ir/article_156418.html 

doi: 10.22034/LC.2022.156418 

 

  یحقوق تمدن

  1401پاییز  ،12شماره  ،5دوره 

  237-262 :صفحات

 علمی پژوهشی :نوع مقاله

The Actions of Foreign Companies 
Regarding Iraq's Use of Chemical 
Weapons in Holy Defense from the 

Perspective of International 
Responsibility Rights 

 

Mohammad Setayesh Pur 
Assistant Professor, Department of International Law, Faculty 

of Law, Qom University, Qom, Iran 
 

Parnian Shafaee 
Master of International Law, Faculty of Law, Qom University, 

Qom, Iran (Corresponding Author) 

هاي خارجی بابت استفاده عراق  اقدامات شرکت
از تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر 

  المللی حقوق مسئولیت بین

 

  پور محمد ستایش

  ایران ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده حقوق ،الملل بیناستادیار گروه حقوق 

mohamadsetayeshpur@yahoo.com 
http://orcid.org/0000-0001-9647-9391 
 

  ییپرنیان شفا

  (نویسنده مسئول) ایران ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده حقوق ،الملل بینکارشناس ارشد حقوق 

shafaee.parnian@yahoo.com 

R
eceiv

ed
: 2

0
2
2
/0

8
/0

9
 -R

ev
iew

: 2
0
2
2
/1

0
/1

9
 -A

ccep
ted

: 2
0
2
2
/1

1
/1

7
 

Abstract 
The use of chemical weapons has a special place 
among the crimes of Saddam Hussein's regime 
due to the extensive damage it caused to the 
victims. The relentless and repeated use of 
chemical weapons by the Baath regime in the 
1980s is an international crime that will never be 
wiped out from the memory of history. There are 
still many chemical victims who are struggling 
with death as a result of the crimes committed 
by the Baath regime. In this regard, we should 
never neglect the actions of governments and 
individuals who have played a role in the 
chemical weapons of the Baath regime. In 
addition, it should not be forgotten that there is a 
close relationship between the aggressive act of 
the Baath regime in the military attack to The 
Islamic Republic of Iran and the use of chemical 
weapons by this regime. In fact, the lack of 
proper reaction of the Security Council to the 
Baath regime's military aggression against the 
Islamic Republic of Iran has played an 
undeniable role in persuading other individuals 
and governments to chemically equip this 
regime and incite it to use such deadly weapons. 
According to international conventions and 
customs, there is no doubt about the prohibition 
of the use of chemical weapons in the 1980s. For 
this purpose, either it must be proven that the 
private company was trying to exercise 
government authority or it must be proven that 
the company has acted under the control and by 
the order of the relevant. In addition to these 
cases, the commitment of governments to 
guarantee human rights rules makes 
governments responsible for the actions of 
private companies. 

Keywords: War Crimes, International 
Responsibility, Chemical Weapons, Holy 
Defense.  

  چکیده

که  يا گسترده يها شیمیایی به واسطه آسیب يها کاربرد سالح
 ،دام حسیندر میان جنایات رژیم ص ،در قربانیان ایجاد کرده
محابا و مکرر رژیم بعث از  بی استفاده .جایگاه خاصی دارد

که  استالمللی  جنایتی بین 1980شیمیایی در دهه هاي  سالح
هنوز مصدومان  .از خاطره تاریخ محو نخواهد شد گاه هیچ

شیمیایی زیادي وجود دارند که در اثر جنایات ارتکابی رژیم 
 گاه هیچ ،بارهدر این  .دکنن بعث با مرگ دست و پنجه نرم می

نحوي از انحاء در ها و اشخاصی که به  نباید از اقدامات دولت
 عالوه بر .غافل شد اند نقش ایفاء کرده تسلیح شیمیایی رژیم بعث

این نباید از یاد برد که میان نفس عمل تجاوزکارانه رژیم بعث در 
ز حمله نظامی به جمهوري اسالمی ایران و استفاده این رژیم ا

عدم  ،در واقع .اي نزدیک وجود دارد هاي شیمیایی رابطه سالح
به  رژیم بعثواکنش مناسب شوراي امنیت در قبال تجاوز نظامی 

نقش انکارناپذیري در ترغیب اشخاص  ،ایرانجمهوري اسالمی 
هاي دیگر در تجهیز شیمیایی این رژیم و تحریک آن  و دولت

 به موجب .را داشته استهاي مرگباري  به استفاده از چنین سالح

در خصوص ممنوعیت  يتردید ،یالملل بینمعاهدات و عرف 
به  .وجود نداردمیالدي  1980 کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه

پوشش  ،اي از شرایط تحقق مجموعهبا  الملل حقوق بین موجب
شود و زمینه طرح مسئولیت یکی از  شرکتی کنار گذاشته می

المللی  ی در مورد مسئولیت بینکاربردهاي خرق حجاب شرکت
هاي خصوصی مجال بروز پیدا  دولت در قبال اعمال شرکت

به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی  .کند می
یا باید ثابت است کرده  مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی می

عمل مربوطه  د که شرکت تحت کنترل و به دستور دولتشو
ها به تضمین قواعد  تعهد دولت ،این موارد افزون بر .نموده است

ها در قبال اعمال  شود که دولت حقوق بشري موجب آن می
  .هاي خصوصی مسئول شناخته شوند شرکت

 ،الملی مسئولیت بین ،جنایات جنگی :واژگان کلیدي
  . دفاع مقدس ،تسلیحات شیمیایی
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  :ارجاع

هاي خارجی بابت استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در دفـاع مقـدس از    اقدامات شرکت ،)1401( ؛پرنیان ،یشفائ ؛محمد ،پور ستایش

 . 12شماره  ،تمدن حقوقی ،المللی منظر حقوق مسئولیت بین
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  مقدمه

اولین بار در پروتکل  يی براالملل بینشیمیایی طی مخاصمات مسلحانه هاي  ممنوعیت استفاده از سالح

میکروبی هاي  دیگر و استفاده از شیوه يسمی و گازها ،کننده خفه يژنو مبنی بر منع کاربرد گازها 1925

قبل از آغاز جنگ تحمیلی به  که هر دو دولت ایران و عراقهایی  معاهده ؛در جنگ به رسمیت شناخته شد

معاهداتی بین الدولی هستند که  1925معاهدات حقوق بشردوستانه نظیر پروتکل ژنو  .آن پیوسته بودند

حقوق و تکالیف مندرج در این دست از معاهدات  ،نتیجه در .نمایند می را در برابر یکدیگر متعهدها  دولت

عضو معاهده در برابر دولت  .)323 ،1390 ،(قربان نیاطرف معاهده است هاي  در وهله اول متوجه دولت

 دیده ی شده است و دولت زیانالملل بینمرتکب تخلف  ،باز زند دیگر عضو از رعایت تعهدات مندرج سر

ی الملل بینی مانند دیوان الملل بینی در مراجع الملل بینمسئولیت  يتواند علیه دولت متخلف اقامه دعوا می

ی الملل بینمسئولیت  يتواند علیه دولت عراق اقامه دعوا می دولت ایران ،این اساسبر  .کندب يدادگستر

از اي  خواهان جبران خسارات وارده بر این کشور بشود که بخش عمده ،کند و با اثبات ارکان مسئولیت

 از حقوقدانان بر این عقیده هستند که يبسیار .مربوط به نظامیان و غیرنظامیان این کشور است ،آن

هم نسبت به افراد  ها، این حق .نمایند می ءبا ماهیت دوگانه اعطاهایی  حق ،معاهدات حقوق بشردوستانه

  .)432 ،1390 ،شود (قربان نیا می ن هستند تضمینآتابع ها  آن حمایت شده و هم نسبت به دولتی که

 حقوق خود يز جهت پیگیربلکه خود قربانیان نی ،دولت متبوع قربانیان تابع آن هستندتنها  نهنتیجه  در

پس اگر دولت  .رفته خود شوند دست توانند اقدام نمایند و از طریق مراجع ملی پیگیر جبران حقوق از می
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ثالث هاي  توانند از طریق محاکم ملی دولت می قربانیان ،در حمایت از اتباع خود کوتاهی کندها  آن متبوع

شیمیایی علیه نظامیان و هاي  که کاربرد سالح این تر مهمنکته  .جهت جبران این حقوق قدم بردارند

از  تر مهمبلکه  ،بحث مسئولیت حقوقی دولتتنها  نهنتیجه  در .مصداق جنایات جنگی است ،غیرنظامیان

  .)137 ،1395 ،عامالن این جنایات نیز مطرح است (سبحانی يبحث مسئولیت کیفر ،آن

استفاده از تسلیحات ممنوعه  ،ه شمار این جنگاوراق گاترین  توان مدعی شد که یکی از سیاه می

هنوز هم درد و رنج ناشی از استنشاق  ،پس از جنگها  چرا که حتی سال ،شیمیایی از سوي عراق است

دهد و این خود لزوم  می کالبد رنجور مصدومین شیمیایی و خانواده ایشان را هدف قرار ،مواد شیمیایی

 از آن .سازد می ی را بیش از پیش هویداالملل بینیی در صحنه توجه جدي به احقاق حق مصدومین شیمیا

 ،طرح و پیگیري مسئولیت مرتکبان ،مسئولیت ناقضان را به همراه خواهد داشت ،جا که این قبیل اقدامات

باید توجه داشت که این مسئولیت در دو قالب مسئولیت کیفري  ،با این حال .نماید می جدي و البته حساس

قابل  ،ی دولتالملل بینی دولت در قبال نقض تعهدات الملل بیناقدامات مرتکبین و مسئولیت  فردي ناشی از

  .)10 ،1395 ،تفکیک است (زمانی

ماده منشور  چهارم(بند  یالملل بیناربرد زور در روابط کد به یا تهدیت استفاده یه ممنوعک به رغم آن

شود و فلسفة وجود سازمان ملل متحد و  می لمدادق الملل بینقاعده آمره حقوق  يملل متحد) نمونه اعال

 ،د صلحیو مقابله با هرگونه تهد یت جهانیت) حفظ صلح و امنیامن يآن (شورا یین اجراکر یفة اصلیوظ

بر  .باشد می ت عصر حاضریمسلحانه واقعهاي  باشد اما وقوع جنگ می ارانهکنقص صلح و اعمال تجاوز

 الملل بینمختلف و قواعد حقوق  یالملل بینه در قالب اسناد ک یمللال بینن اساس حقوق بشردوستانه یهم

هایی  سالح ،را ممنوع ساخته استها  در جنگ ییایمیشهاي  سالح اربردکافته است از جمله ی یتجل یعرف

جاد درد و رنج یست اما با ایچندان سخت و دشوار ن يو اقتصاد یبه لحاظ فنها  آن ه ساخت و استفاده ازک

رقابل یز غیآثار و اهداف مورد حمله ن ،ند و به لحاظ قلمروینما می شکرا زجر یقربان يرضروریغد و یزا

  .)314 ،1386 ،باشند (زمانی می نترلک

  برنامه تسلیحاتی عراق و کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران -1

سالح اتمی از دهه شیمیایی به موازات اقدام براي دستیابی به هاي  تالش عراق براي تهیه و تولید سالح

توسط عراق با ها  ولی پس از تجاوز عراق به ایران در روند جنگ ابتدا این سالح .میالدي آغاز شد 1970

تا پایان  1362سال  کار گرفته شد ولی ازه ب 1361تا  1359هاي  هدف دفاعی و به صورت محدود در سال
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اعی تهاجمی به نحو چشمگیري افزایش شیمیایی با هدف دفهاي  جنگ تولید و استفاده عراق از سالح

مورد در سال  چهل و پنجمورد حمله در سال آغاز جنگ به  دهحمالت شیمیایی عراق از  چنانکه .یافت

و در منطقه شرق بصره  هشتو  پنجکربالي هاي  بیشترین حمالت در هنگام عملیات .افزایش یافت 1367

 1366با بمباران حلبچه و اساسا پس از سال  دهصورت گرفت ولی بیشترین مصدوم در عملیات والفجر 

  .افزایش یافت 1366هزار نفر در سال  دوازهآغاز و به  359تعداد مصدومین از صفر در اواخر سال  .بود

که یک عنصر جدیدي را وارد  شیمیایی به صورت تدریجی عالوه بر اینهاي  به کارگیري سالح

برابر گزارش  .داشتها  بر روند جنگ و نتایج عملیاتي ا ات قابل مالحظهتأثیرمعادالت نظامی کرد 

 1366 ماه تا اسفند 1359ماه  جمهوري اسالمی به کنفرانس خلع سالح تعداد حمالت شیمیایی عراق از دي

همچنین برابر  .هزار نفر ذکر شده است چهل و چهارمورد بود که قربانیان آن  دویست و چهل و دوجمعا 

هزار بمب شیمیایی  ششبازرسان تسلیحاتی درباره  رییسخ مانس بلیکس گزارشی که بغداد در پاس

عراق از اواخر  .مندرج در یک سند مدارکی را نشان داده است که در جنگ علیه ایران به کار برده است

به کارگیري  ،یعنی کمتر از چهار ماه پس از آغاز تجاوز مسلحانه به جمهوري اسالمی ایران 1359دي ماه 

به استفاده گسترده از  1361از زمستان  ،ان آغاز و دو سال پس از آنایر علیه را شیمیایی ھای سالح

  .داد ادامه کار این به نیز جنگ پایان تا و آورد روي ایرانی نیروهاي علیه شیمیاییھای  سالح

 عنوان به عراق دولت هک دهد می نشان رانیا هیعل عراق ارتش ردکعمل ساله هشت جنگ طول در

ه ب از و ردکن تیرعا را بشردوستانه الملل بین حقوق نیمواز هرگز الملل بین حقوق تابعان از یکی

 از استفاده با راستا نیا در ،رکن غیدر داشت اریاخت در هک نکممهاي  روش و ابزارها تمام يریارگک

شناسان  سم عتقادا به هک ردک وارد رانیا به ناپذیري جبران خسارات شهرها به حمله در ییایمیشهاي  سالح

 اتیح یلک به و ماند خواهند یباق كخا در سال سی تا بیست مدت به ییایمیشهاي  سالح سوء اثرات

 ،انمهر ،خرمشهر يشهرها خود يسراسر تهاجم انیجر در عراق میرژ .سازد می مختل را جانداران

 ردک سانیک كخا با راا ه آن تابعه يروستاها و نیریقصرش ،انیموس ،سومار ،باستان ،زهیهو ،سوسنگرد

  .)70 ،1390 ،فقیه حبیبیو  (پورهاشمی

 سالح این از عراق استفاده روند ،دشمن شیمیایی حمالتهاي  گزارش از ارائه شده آمار براساس

 نخست سال در حمله ده به قریب در عراق حمالت تعداد کهاي  به گونه ،است داشته فزونی به رو ممنوعه

 صورت يخورشید 1367 سال در حمله چهل و پنج حدود که آن حال ،بود تحمیلی جنگ آغاز از
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 غربی آلمان و انگلستان کشور دو ،عمده طور به ،عراق شیمیایی يجنگ افزارها کننده تأمینمنابع  .گرفت

  .)144 ،1394 ،عابدینی و(ستایش پور  بودند

به منابع  يادیحد ز ران تایش در طول هشت سال جنگ با ایخو ییایمیحات شیتسل تأمینعراق در 

 يوگسالوی ،ایکمرآ ،(سابق) يشورو ،یآلمان غرب ،مثل انگلستانهایی  به واقع دولت .بود کیمت یخارج

ا رأساً به صدور یها  دولت گریاز د يو شمار یلیش ،یجنوب يقایفرآ ،نیچ ،ایاسپان ،ایتالیا ،یکبلژ ،(سابق)

نش کشور عراق واکش به یصدور آن توسط اتباع خوا نسبت به یدند یبه عراق مبادرت ورز ییایمیمواد ش

هاي  تنها در سال آخر جنگ و به لحاظ وسعت استفاده عراق از سالح .از خود نشان ندادند يچندان مؤثر

به  ییایمیه متهم به ارسال و صدور مواد شک یت آلمانکه چند شریآلمان عل یدادستان ،ه مثالکبود  ییایمیش

ن حال یبا ا .ب قرار دادیرا تحت تعقها  آن رد وکاعالم جرم  ،بودند ییایمیشهاي  ساخت بمب يعراق برا

 یرد و نامکدا یشد و بدون سروصدا خاتمه پ يریگیپ کینقض مقررات گمر صرفاً براساسور کپرونده مذ

 ،رده بودندکم عراق فراهم یرژ يالزم را برا يزات و فناوریتجه ،ه موادک یشاخص آلمانهاي  تکاز شر

  .)317 ،1386 ،(زمانی شدبرده ن

شیمیایی جلوگیري از پیشروي ناگهانی قواي نظامی ایران در هاي  کارگیري سالحه هدف عراق از ب

هاي  ات روحی روانی سالحتأثیر .مواضع و استحکامات عراق و مهار پیامدهاي سیاسی استراتژیک آن بود

و ها  آن قدرت مقاومت یا پیشرويبردن  ز میانشیمیایی و آثار کاربرد آن در ایجاد پراکندگی در نیروها و ا

براي دستیابی به توان شیمیایی اقدامات زیر را ها  عراقی .بودها  اخالل در سازمان رزم مورد توجه عراقی

مواد و تجهیزات مربوط آوري  برقراري مناسبات تجاري با کشورهاي غربی به منظور خرید فن :انجام دادند

تولیدکننده وسایل هاي  قد قرارداد خرید تجهیزات فنی گوناگون با شرکتع .به جنگ افزار شیمیایی

خرید ترکیبات شیمیایی مربوط به تولید عوامل اعصاب از کشورهاي غربی به  .شیمیایی در آلمان غربی

  .ساخت و تولید جنگ افزار شیمیایی به ویژه در شهر سامراهاي  کارخانه تأسیس .ویژه آلمان

هاي  سالح از رانیا با جنگ در عراق هکاند  ردهک اعالم عراق میرژ متحدان از یبعض یحت وها  دولت

 پارلمان بشر حقوق گروه هیاعالم :از عبارتند آن ازهایی  نمونه هک است ردهک استفاده یروبیکم و ییایمیش

ربرد اکبه  یاظهارات دولتمردان عراق .نیو در سالح خلع نفرانسک در شیاتر خارجه امور ریوز .سیانگل

 مورد در .متحد ملل سازمان سالح خلع نفرانسک در ایکآمر دولت .یلیدر جنگ تحم ییایمیشهاي  سالح

 یارشناسک ئتیه گزارش :ردک استناد ریذ موارد به توان می عراق يسو از ییایمیشهاي  سالح اربردک
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 ساختن ومکمح مورد در ینظام ئتیه گزارش از بعد متحد ملل سازمان لکریدب هیانیب .متحد ملل سازمان

 ومکمح مورد در سرخ بیصل یالملل بین تهیمک هیانیب .رانیا با عراق جنگ در ییایمیشهاي  سالح اربردک

 ساختن ومکمح مورد در متحد ملل سازمان تیامن يشورا هیانیب .ییایمیشهاي  سالح اربردک ساختن

  .)68 ،1390 ،حبیبی یهپورهاشمی و فق( رانیا با عراق جنگ در ییایمیشهاي  سالح اربردک

 يدیترد یجنگ تیجنا تحقق و رانیا با جنگ در ییایمیشهاي  سالح از عراق استفاده خصوص در

 كخا در چه و خود كخا داخل در چه ییایمیشهاي  سالح از آگاهانه عراق دولت ،رایز ندارد وجود

 يمعنو و يماد انکار یمامت هک افتیدر توان می عراق ییایمیش حمالت یبررس با .نمود استفاده رانیا

 الواقعی ف یعنی ؛دارد وجود حمالت نیا در یالملل بین يفرکی وانید اساسنامه جرم عناصر سند در مقرر

 هم و است انیجر در یالملل بین مخاصمه یک هک نیا به یآگاه و علم با هم راها  سالح نیا عراق دولت

(عبدالمالکی  است برده ارک به ،داشت خواهد یپ در یانسان گسترده تلفات و صدماتها  آن يریارگک به

  .)16 ،1397 ،زمانی و

استفاده عراق از گاز در  ،مریکاآمقام رسمی سازمان اطالعات دفاعی  ،»والتر پی آنگ«بنا به اظهارات 

پا را فراتر گذاشت و بیان کرده  ،وي از این حد .بحرانی راهبردي نیست که درخور باشد ،جنگ با ایران

 افسر دیگري از .ناچار به انجام چنین اقداماتی علیه اهداف نظامی خود است ،راق براي حیات خویشع :است

است و پس از اندك شدن  رو به بهتر ،اظهار داشت که وضعیت عراق ،آمریکا دفاعی اطالعات سازمان

 ...«نوشت  2002اوت نیویورك تایمز در  .شود می به کار گرفتهتر  وسیعاي  تسلیحات شیمیایی در پهنه ،زمانی

 .کرد می استفاده گاز عراق از که درحالیمریکا به عراق کمک کرد آافسران اذعان دارند که ایاالت متحده 

 کمک اب :نوشت چنین مریکاییآ بلندپایه افسران از تن چندین از نقل به ،خود اول صفحه دراي  مقاله طی

 ،پنهانی به صورت ریگان دولت .ورزید مبادرت یمیاییش يگازها از کینه توزانه استفاده به عراق ،مریکاآ

 اطالعات این از عراقی نظامیان که این به علم با ،داد قرار صدام رژیم اختیار در را جنگیهاي  نقشه و اطالعات

 .)154 ،1394 ،عابدینیو  کرد (ستایش پور خواهند استفاده ایرانی سربازان علیه شیمیایی حمالت جهت

 ملل سازمان کارشناسانهاي  گزارش وها  دولت دیگر اظهارات ،شیمیایی تسلیحات از استفاده به عراق اعتراف

 در يتردید ،1925 ژنو پروتکل در کشور این عضویت هچنین تسلیحات این از عراق استفاده درباره متحد

 دو هر که چرا ،گذارد نمی باقی جنگ افزارها این يبه کارگیر قبال عراق در مستقل مسئولیت اعمال قابلیت

  .)158 ،1394 ،عابدینی و پور ستایشاست ( آشکار آن در تعهد نقض و انتساب عنصر
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  ی دولت عراقالملل بینپوشش شرکتی در حقوق مسئولیت  -2

 شرکت یک رفتار که است آن از حاکی الملل بینپیش نویس کمیسیون حقوق  مواد اجمالی بررسی

 دولتی اقتدارات از يعناصر شرکت آن :که است ربطیذ ولتد به انتساب قابل زمانی منحصراً خصوصی

 باشد دولت کنترل و هدایت تحت یا دستور به آن رفتار یا نویس پیش 5 ماده حسب نماید اعمال را

 شخصیت قاعده اولیه جدایی آن ،شده یاد مورد دو از هریک احراز با بنابراین .نویس پیش 8 ماده حسب

 بود خواهد مسئول شرکت متخلفانه يرفتارها بابت از دولت و خورد می تخصیص دولت از شرکت

  .)119 ،1392 ،میرزاده و (زمانی

نسکام (گزارش آقایان انمونه در گزارشات مختلف  عنوان بهعراق در انجام این حمالت تنها نبوده و 

 ،اییآمریک ،خصوصی و فراملیتی اروپاییهاي  هانس بلیکس و اسکات ریتر) نام شرکت ،رالف ایکیوس

مواد و تجهیزات مورد نیاز براي  کننده کشور ارسال سی و ششآسیایی و استرالیایی و نام  ،آفریقایی

 براساسشیمیایی از زبان مسئوالن و مقامات عراقی هاي  طراحی و راه اندازي کارخانجات تولید سالح

گزارش ارسالی خویش خود دولت عراق هم در  ،در همین راستا .اسناد و مدارك متقن ذکر گردیده است

شرکت غربی و  سی و یککم  نماید که دست می اعتراف ،2002در تاریخ دسامبر متحد به سازمان ملل 

(حبیب زاده و اند  حتی آسیایی در ارتقاي توانایی عراق در ساخت سالح شیمیایی مشارکت داشته

  .)14 ،1397 ،همکاران

 ،آمریکاییهاي  ت و حمایت بسیاري از شرکتمشارک اتوانمندي عراق در تولید گازهاي شیمیایی ب

پس از تجاوز عراق به کویت و افزایش تنش میان آمریکا و عراق  .اروپایی و سایر کشورها صورت گرفت

شرکت  یکصدوپنچاهارسال شد عراق از  متحد تحقیقاتی که انجام شد و گزارشی که به سازمان ملل

شرکت  بیست و هفتآلمان با که  کرد می ریافتآمریکایی و انگلیسی تجهیزات نظامی د ،آلمانی

شرکت و  بیست و چهارخصوصی و دولتی بیشترین سهم را در برنامه اتمی عراق داشت و آمریکا با 

روزنامه الکترونیکی القبس از قول کارشناسان و گزارش  .شرکت فعال مشارکت داشتند یازدهانگلیس با 

و کشورهایی که عراق را در ساخت ها  در مورد شرکت .است ارسالی از عراق آمار دیگري را ارائه کرده

سالح شیمیایی کمک کردند رادیو آمریکا با اشاره به گزارش سازمان خبرهاي دفاعی خاورمیانه در 

مرکز وزینتال  رییسکند و به نقل از  می کشور جهان اشاره بیست و یکپاریس به رقم دویست شرکت در 

شود که  می شرکت نام برده دویست و هفت در گزارش از :گوید می در پاریس در مورد این گزارش
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شرکت آمریکایی که دولت  هجدهگزارش مورد بحث همچنین از  .شرکت آلمانی هستند هشتادوشش

  .برد می براي مقاصد نظامی استفاده کرده است نامها  آن هاي صدام از تجهیزات و فرآورده

عراق کار اي  مهندسان موشکی و دانشمندان هسته ها، کارشناسان آلمان غربی دوشادوش شیمیدان

 ،شد  نمی غیرمتعارف را که در هیچ جاي دنیا یافتهاي  سالحهاي  زرادخانهترین  کردند تا یکی از متنوع

این  ؛کرد می بود که هواپیماي جنگی تولیدها  یکی از این شرکت »بی بی ام« .در عراق به وجود آورند

 ،برد تاکتیکی کوتاههاي  در زمینه ساختن بالگردهاي جنگی و موشک 1970ه آخر دههاي  شرکت در سال

از این  ؛ی ملحق شودالملل بینفروش هاي  تصمیم گرفت به گروه» بی بی ام«شرکت  .شرکت پیشگامی بود

(موشک اروپایی) را به وجود آورد که » اورومیس سایل«فرانسه کنسرسیوم » آئروسپاسیال«رو با شرکت 

 ام«شرکت  .عراق به فروش رساندندعمدتاً شک ضدتانک و ضدهواپیما در سطح جهانی و هزاران مو

فروند  بیستشامل  ،چند فقره بالگرد را به طرق مختلف مخفی ساخت که نخستین فقره آن» بی بی

دا ابترا ها  البته این محموله ؛از مونیخ به بغداد ارسال شد 1983و  1982هاي  بود که در سال BO 105بالگرد

آتش سریع ساخت هاي  سالح» سوئیس ترانس آر«جا شرکتی به نام آن کردند و در  می به سوئیس منتقل

شد و در  می بعد از آن به اتریش فرستاده ،کرد می نصبها  آن الزم را بر رويهاي  سوئیس و سایر سالح

 ام«بعد از آن نیز  .کرد می به سوارها  آن وسایل مخابراتی و کنترل آتش را بر روي» دنتسل«جا شرکت  آن

را به عراق فروخت که محصول این شرکت  BK117فروند بالگرد سبک حمل و نقل  دوازدهتعداد » بی بی

به طور  .در زمینه صنایع موشکی نیز با بغداد همکاري داشت» بی بی ام«عالوه بر این  .با کاواساکی ژاپن بود

موج  ،که از طریق مصر به عراق فروخته شد ساخته شده توسط این شرکتهاي  مثال یکی از سالح

  .انفجاري آن مشابه با انفجار یک بمب کوچک اتمی بود

روز به ها  خرید کاالهاي آلمان غربی از طرف عراقی ،در بغداد سخت به فعالیت افتاده بودندها  آلمانی

ها  دادي از این شرکتتع .شرکت آلمانی در بغداد فعال بودند یکصدشد به نحوي که بیش از  می روز بیشتر

شرکت شیمیایی » اچ بی کارل کولب جیام«مثال شرکت  عنوان بهمقر دائمی خود را بغداد قرار داده بودند 

هلموت « .کرد می بود که نمایندگی آن در بغداد فعالیتها  یکی از این شرکت» دراییچ«متوسطی از گروه 

ه عراقی تازه مؤسسدار عمده این شرکت با یک سهام » فرانتسل«و » کارل کولب«مدیرعامل شرکت  »مایر

قراردادي بستند که مجتمع کامل و بزرگ تولید سالح  کش ه دولتی تولید آفتمؤسسبه نام  تأسیس

موضوعی است که در  کننده دانست که تولید گاز خفه می »هلموت مایر«البته  .بنا کنند اشیمیایی را در سامر
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به همین جهت شرکتی به نام  .کرد می کامل عمل بایست با احتیاط می لذا ؛آلمان حساسیت برانگیز است

ه عمومی سعد در مؤسس .را به آن واگذار کند ادایر کرد تا کار طرح سامر» دراییچ«در » پیلوت پالنت«

شرکت سازنده ابزار ماشینی در آلمان غربی قراردادي را امضاء » گیلد مایستر پروزکتا آو بایلفلد«با  1984

موصل شهر توسعه و آموزش موشکی در نزدیکی  ،ساخت و راه اندازي یک مرکز تحقیق ،طرحکرد که 

این طرح معادل  .بود» شانزدهسعد «نام این طرح  .داد می مضمون و مفاد این قرارداد را تشکیل ،عراق

لیون می نهصدوپنجاهحدود  ،کل برنامه موشکی عراق ،میلیون دالر و بنا به برآوردي دویست و سی و پنج

  .دالر هزینه داشت

بود که در » فلوجه«شیمیایی  تأسیسمجتمع تازه ها  طرح در میان همه پروژهترین  شاید بلندپروازانه

در این  .قرار داشت» حبانیه«و نزدیک پایگاه هوایی » رمادي«کیلومتري غرب بغداد بر سر راه  شصت

یک شرکت مشاور به نام  »توستی براسوائو والتر«آلمان غربی به رهبري هاي  پروژه کنسرسیومی از شرکت

شرکت پتروشیمی آلمان غربی واقع در » کالکنر اینداستریز«همچنین  .مشارکت داشتند» اینفراپالن«

 ،بود» القائم«را که نسخه دوم مجتمع فسفات » عکاشات«مجتمع  1980نیز در اوایل دهه » دوریسبورگ«

  .کردند می میایی تولیدکه جنگ افزارهاي شیهایی  مجتمع ؛احداث کرد

ه مرتبط با مسائل نظامی مؤسسیک  ،چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران

شرکت  دویست و هفتکه از  ؛طی گزارش مبسوطی اعالم کرد» وزینتال«خاورمیانه در پاریس با نام 

 .شرکت آلمانی بودند ششهشتادو ،طرف قرارداد با رژیم صدام براي تسلیح شیمیایی ارتش بعثی عراق

گزارشی از تسلیحات » اشترن«یک نشریه آلمانی با نام  ،جنگهاي  در میانه 1365همچنین در اسفند 

به وسعت اي  کارخانه .منتشر کرد ،شیمیایی عراق و کارخانه صنایع شیمیایی این کشور در شمال بغداد

زمین هاي  د نصب شده و به وسیله موشکمربع که در آن دو ردیف سیم خاردار بلن کیلومتر بیست و پنج

جهت استفاده در » سارین«و » تابون« ،»گاز خردل« ،رژیم صدام در کارخانه مزبور .شد می به هوا محافظت

که مواد اولیه و تجهیزات این کارخانه با هزینه تقریبی  آن تأملنکته قابل  .کرد می تولید ،جنگ علیه ایران

  .تهیه شده بود» پیلوت پالنت«آلمانی و مشخصا شرکتی با نام  هاي یک میلیارد مارك از شرکت

در آلمان برخی از اقدامات قضایی علیه یک شرکت آلمانی واسطه و در حال انحالل به اتهام کمک 

ات صنعتی براي تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات انجام تأسیسبه رژیم بعث عراق در ایجاد 

نقض مقررات گمرکی پیگیري شد و بدون سروصدا خاتمه پیدا کرد و  رفاً براساسصلیکن پرونده  ،گرفت
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 کرده فراهم عراق رژیم براي را الزم فناوري و تجهیزات و مواد که آلمانی شاخصھای  نامی از شرکت

جو  تأثیرقضایی موضوع انجام گرفت لیکن تحت  پیگیري برايھایی  در ایران هم تالش .نشد برده بودند

هنوز پیشرفتی پیدا نکرده و حتی ابالغ ها  ی قرار گرفته و در نهایت بعد از سالالملل بینو روابط  سیاسی

  .است نشده ممکن تاکنون نیز دعوي خواندهھای  اوراق قضایی به شرکت

به جاي آن  ،ا امنیتی خصوصی با انعقاد قراردادهایی خاص با یک دولتینظامی هاي  گاهی شرکت

در این گونه موارد  .زنند می و در واقع به نمایندگی از چنین دولتی دست به اقداماتیدولت وارد عمل شده 

شود و سرانجام هرگونه  می به مثابه اعمال و اقدامات دولت مزبور تلقیهایی  اعمال و اقدامات چنین شرکت

ی با آن به منزله تخلف آن دولت بوده و مسئولیت نهای ،تخلف ارتکابی از سوي نیروهاي چنین شرکتی

پیش  5ماده  .البته بدیهی است شرط اصلی ایجاد چنین مسئولیتی انعقاد قرارداد موصوف است .دولت است

 براساسعمل یک فرد یا یک شخص حقوقی که  :دارد می نویس مسئولیت دولت در این مورد چنین مقرر

د تا قدرت و اقتدارات یاب می شود اما به موجب قرارداد خاص اختیار نمی ارگان دولتی محسوب 4ماده 

که آن فرد یا  به مثابه عمل آن دولت است مشروط بر این الملل بینحقوق  براساس ،دولت را اعمال کند

 5البته منظور ماده  .ارچوب قرارداد و در همان مورد خاص عمل کرده باشدهآن شخص حقوقی در چ

 که درحالیاقع اشخاص دولتی هستند در و 4اشخاص مدنظر ماده  .نباشند 4اشخاصی است که مشمول ماده 

ین تر مهم .پردازد که مستقل از دولت ولی پاسخگو به او باشند اي می اشخاص حقوقی بهصرفاً  5ماده 

ها  آنبودن  از دولت و در عین حال پاسخگوها  آن خصوصیت این گونه اشخاص از نظر این ماده استقالل

  .دخالت ندارندها  آن در کم و کیف ایجادها  ت که دولتبر همین استقالل اس در برابر دولت است و بنا

و سپردن امور نظامی و ها  افراد نظامی و امنیتی بخش خصوصی از سوي دولت ها، استخدام شرکت

ها  کاهد و دولت نمی نداشته و از مسئولیت آنانها  ی دولتالملل بیني در مسئولیت تأثیر ها، امنیتی به آن

باید سعی کنند ها  لذا دولت .تحت استخدام بگذراندهاي  ی را بر دوش شرکتتوانند چنین مسئولیت نمی

بدین منظور  .ی را نقض نکندالملل بینقواعد  ،چنین شرکت یا شخصی مادامی که در استخدام است

تواند نیروي معتمد رسمی خود را  می ،کننده که دولت استخدام ی شده است مبنی بر اینبین پیشراهکاري 

توانند مکانیسم مناسب و کار  می در این زمینه نیزها  دولت .ت بر امور شرکت خصوصی کندمأمور نظار

آمد داشته باشند و با استفاده از آن در پاسداري از حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر مفید باشند (هنجی و 

  .)255 ،1397 ،همکاران
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  شیمیاییهاي  سالحدر زمینه استفاده از غربی و عراق  دول یالملل بینمسئولیت  -3

اما باید این نکته را در نظر » . نسبت به طرف زیان دیده الزام دولت« :مسئولیت مدنی دولت عبارت است از

بلکه داراي شخصیت حقوقی است متشکل از افرادي که با در  ،داشت که دولت وجودي حقیقی نیست

 ویژه جهت نیل به اهدافی خاص تالشاز اقتداري مندي  اختیار داشتن اموال و امکانات فراوان و بهره

رکن  ،حامی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلیهاي  اولین رکن از ارکان ایجاد مسئولیت دولت .نمایند می

 طور همان .تجاوز استمحامی به کشور هاي  دولت کمک و مساعدت، مقصود از رکن مادي .باشد می مادي

اب تخلف را تسهیل تماید کمک و مساعدت ککه زمینه ارتهر نوع عملی اند  که سایر نویسندگان بیان کرده

 ،بدیهی است برخالف مباشرت که مستلزم دخالت و ارتکاب مستقیم فعل متخلفانه است .آید می به حساب

  .نماید می نقش حامی و پشتیبان را ایفاصرفاً دولت متخلف  ،در معاونت به شکل کمک با مساعدت

را شرط » یالملل بینآگاهی از شرایط فعل متخلفانه « 2001مصوب  الملل بینکمیسیون حقوق  16ماده 

ن ذهنی و حدود و ثغور آن کباید اذعان داشت ر .) دانسته استکننده ایجاد مسئولیت دولت حامی (کمک

یکی از چالش برانگیزترین ارکان مسئولیت ناشی از مساعدت بوده و مناقشات نظري مختلفی را پدید 

 الملل بینقائل بر آن هستند که کمیسیون حقوق  الملل بینویسندگان برجسته حقوق برخی از ن .آورده است

از شرایطی که قرار  کننده اگر دولت کمک با مساعدت« :دارد می بیان 16ر ماده یدر بند چهارم شرح و تفس

 ،هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت ،است کمک یا مساعدت آن دولت به کار گرفته شود آگاه نباشد

از دقیقاً باید از تنها  نه کننده باید بدین نحو تفسیر شود که آن دولت کمک 16نابراین رکن ذهنی ماده ب

ی را نیز مورد قصد الملل بینبلکه کمک با مساعدت براي وقوع تخلف  ،چگونگی وقوع تخلف آگاه باشد

 19چنین تفسیري از ماده  اند، اما در مقابل برخی دیگر از نویسندگان بیان داشته خویش قرار داده باشد

بلکه نهاد مزبور را  ،گردد می از حوزه مسئولیت ناشی از کمک با مساعدتشدن  باعث کاستهتنها  نه

همین بس  ،کننده از دیدگاه ایشان براي احراز مسئولیت دولت مساعدت .فایده خواهد کرد بی ناکارآمد و

  .دیگر آگاه باشد ی توسط دولتالملل بینکه دولت مزبور از ارتکاب تخلفی 

 یحت ،حامی رژیم بعث عراقهاي  در ارتباط با مسئولیت دولت 16در مقام اجراي شرط مقرر در ماده 

 شرط و ذهنی رکن ،یالملل بین متخلفانه عمل یک کیف و اگر قائل بر آن باشیم که آگاهی دقیق از کم

 خصوص در مزبور وضعیت هک نمود بیان توان می ،است همکاري و مساعدت از ناشی مسئولیت تحقق

 به نسبت بینانه واقع نگاهی ،حقیقت در .است شده محقق ،عراق بعث رژیم حامی کشورهاي از بسیاري
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 اند، رسانده یاري عراق دولت به نسبت آن طول در و جنگ آغاز از بعد که کشورهاییگیري  موضع

است  گرفته صورت عراق دولت هب سالح تحویل و ارسال بابت که قراردادهایی اجراي و انعقاد تاریخ

 یاري و مساعدت جهت در و هدفمند ،آگاهانهکامالً  مزبورهاي  دولت اقدامات که است آن از حاکی

 امر این موارد از بسیاري در دیگر تعبیر به ،است بوده) تجاوز( یالملل بین متخلفانه عمل یک به رساندن

 را یالملل بین قواعدین تر مهم از یکی عراق دولتاند  دانسته می که این با مزبور کشورهاي که است مسلم

 ایجاد ارکان از رکن آخرین اند. داشته مساعدت و همکاري بدان نسبت حال این با ،است کرده نقض

 کشور که معنا بدین .است آن قانونی رکن ،همکاري و مساعدت از ناشی اشتقاقی مسئولیت

 کمیسیون 14 ماده دوم بند .باشد ملزم ،نماید می نقض هک تعهدي به نسبت زمان هم باید کننده مساعدت

 هم دولت آن خود توسط اگر مزبور دارد فعل می بیان خصوص همین در 2001 مصوب الملل بین حقوق

  .)29 ،1397 ،دهقانی دهجو شد (اخوان فر  می محسوب یالملل بین متخلفانهفعل  یافت می ارتکاب

جلوگیري استفاده از جنگ افزارهاي شیمیایی و بیولوژیک بسیاري براي هاي  در طول تاریخ تالش

که از نظر حقوقی  1907ی در سال الملل بینکه به تنظیم یک قرارداد هایی  از جمله تالش .شده است

آمدن  الهه نتوانست از به وجود 1907کنوانسیون  ،ولی با شروع جنگ جهانی اول .انجامید ،تعهدآور بود

بیش از یک  ،شیمیایی در جنگ جهانی اولهاي  تلفات مرتبط با سالح .جنگ شیمیایی جلوگیري کند

ی الملل بینفعاالن جامعه  ،میلیون نفر برآورد شده است در پی این جنگ بزرگ جهانی و تلفات گسترده آن

شیمیایی و هاي  برخورد با مسئله سالح يبه این صرافت افتادند که سازوکار حقوقی مناسبی برا

ژنو راجع  1925پروتکل  ،شد ءسند مهمی که در این خصوص تدوین و امضا .جاد کنندباکتریولوژیک ای

ژنو  1925در مقدمه پروتکل  .باشد می و سایر گازها در جنگ کننده سمی و خفه يبه منع استفاده از گازها

از  ،و سمی و همچنین تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه کننده اشاره شده که باکتریولوژیک خفه

میان هاي  بزرگ نیز در جنگهاي  وجدان عمومی جهان متمدن محکوم شده و برخی از قدرت يسو

و این ممنوعیت باید به نحو فراگیر در حقوق اند  استفاده از این گازها و تجهیزات را ممنوع کرده ،خود

هاي  کاربرد سالح که ممنوعیتاند  متعاهد اعالم کردههاي  دولت ،بر این اساس .پذیرفته شود الملل بین

پذیرند و این ممنوعیت را  می به موجب پروتکل ژنو اند، موجب معاهدات دیگر نپذیرفته شیمیایی را اگر به

  .دانند می يجنگ باکتریولوژیک نیز قابل تسرهاي  به روش

شیمیایی را در زمان جنگ هاي  استفاده از سالحصرفاً  ،ژنو 1925البته باید توجه داشت که پروتکل 
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این  يآزمایش و نگهدار ،تولید ،توسعه ،منوع کرده و هیچ مقرره خاصی در ارتباط با ممنوعیت تحقیقاتم

آن توسط  يتضمین اجرا يفاقد هرگونه نظام بازرسی برا ،همچنین پروتکل مزبور .تسلیحات ندارد

این تسلیحات خود را مجاز به تجارت  ،يراهبردهاي  در قالب ائتالفها  حتی دولت .عضو استهاي  دولت

تصمیم  ،تنها تا زمانی مؤثر و کارآمد بود که طرفین مخاصمهعمالً پروتکل ژنو  .دانستند می با متحدان خود

توسط یکی ها  گرفتند و به محض کاربرد این سالح نمی شیمیایی و باکتریولوژیکهاي  به استفاده از سالح

  .)136 ،1395 ،(سبحانی دانست نمی آنهاي  طرف دیگر نیز خود را ملزم به ممنوعیت ،از طرفین

طرح قراردادي را که کمیسیون خلع سالح متحد نشست عمومی سازمان ملل  ،1971دسامبر  شانزدهم

 ،تهیه شده بودها  آن تولید و انباشت جنگ افزارهاي میکروبی و سمی و نابودسازي ،توسعه ،ژنو براي منع

در مورد جنگ افزارهاي شیمیایی به اي  قطعنامه متحدسازمان ملل  ،1987نوامبر  یازدهمدر  .تصویب کرد

در  1993هاي فشرده در سال وگو گفتدهه  شیمیایی پس از دوهاي  کنوانسیون منع سالح .تصویب رساند

شیمیایی وظیفه اجراي کنوانسیون هاي  سازمان منع سالح .به اجرا درآمد 1997شد و از سال  ءپاریس امضا

  .در الهه هلند است عهده دارد که مقر آن را بر

متخصصان منصوب دبیرکل سازمان ملل متحد براي بررسی ادعاهاي جمهوري اسالمی «اولین گزارش 

 و امنیت شوراي سند عنوان به 1984 مارس در »شیمیاییھای  ایران در خصوص استفاده عراق از سالح

اعصاب (تابون) علیه مناطقی  مزبور استفاده از گاز خردل و گاز گزارش .یافت انتشار 16433 شماره تحت

پس از این گزارش نیز  .قرار داد تأییدکه در جمهوري اسالمی ایران مورد بازدید قرار گرفته بود را مورد 

از مناطق جنگی بازدید  متحدمستقل کارشناسی از سازمان ملل  هیئتهر سال تا پایان جنگ یک تقریباً 

 ایرانی نیروهاي علیه شیمیاییھای  سالح از عراق ستفادهاها  آن تنظیمیھای  کرده و هر بار در گزارش

 علیه شیمیاییھای  سالح از ایران استفاده بر مبنی عراق ادعاهاي مزبورھای  هیئت .گرفت قرار تأیید مورد

رار داده و پس از ق تردید مورد را ادعا این بار هر لیکن .دادند قرار بررسی مورد همواره نیز را کشور آن

 با که روشن کارشناسیھای  علیرغم گزارش .ه و مصاحبه با مجروحین و شهود آن را نپذیرفتندبررسی ادل

 ملل سازمان امنیت شوراي ،کرد می معرفی شیمیاییھای  سالح از کننده استفاده عنوان به را عراق صراحت

» طرفین« در نهایت از ،بر ایرانبرا در عراق از غرب چراي و چون بی حمایت سیاست نفوذ تحت متحد

 عراق نیست حاضر که داد نشان و کنند خودداري شیمیاییھای  کارگیري سالحه ب از درخواست کرد که

امنیت سازمان ملل متحد با  يشورا .)1395 ،حسینی(کند  متهم جنگی جنایات ارتکاب به صراحت به را
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اوت  بیست و ششم(مورخ  620) و قطعنامه 1988مه  نهم(مورخ  612با صدور قطعنامه  ها، استناد به گزارش

کارشناسی دائر بر استفادة عراق از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی هاي  هیئتهاي  عمیقاً از یافته ،)1988

به اي  هیچ اشارهها  الزم به ذکر است که در این قطعنامه .محکوم کرده است شدت بهکرده و این امر را 

  .)136 ،1395 ،سبزواريرس مدفصل هفتم منشور وجود ندارد (طرازکوهی و 

ژنو درآمد و البته این شرط را لحاظ کرده بود که در  1925به عضویت پروتکل  1931دولت عراق از 

خود را ملزم به پروتکل نخواهد  ،شیمیایی توسط طرف متخاصم مقابلهاي  صورت استفاده اولیه از سالح

از طرفین جنگ ایران و عراق خواسته که  مکرراً ،امنیت سازمان ملل متحد يحال شورا این با .دانست

علیه یکدیگر ها  از کاربرد این سالح ،بدون توجه به استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط طرف مقابل

ی و الملل بینمجامع  .عمیقاً ابراز نگرانی کرده استها  و از عواقب کاربرد این سالح کنند يخوددار

شیمیایی سکوت اختیار کردند و تنها در مارس هاي  از سالحبزرگ در استفاده گسترده عراق هاي  قدرت

  .توجهی کرد بی از خود نشان داد ولی عراق به آن متحد ملل سازماناولین واکنش را شوراي امنیت  1984

آغاز شد سخنگوي وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد عراق در  1362پس از عملیات خیبر که اسفند 

هاي  به کارگیري سالح 1984در مارس ها  در پی آن نیز آمریکایی .ه استجنگ از گاز سمی استفاده کرد

حقی تحت عنوان حق بر  ،قربانیان جنایات جنگی يکه برا با توجه به این .شیمیایی را محکوم کردند

متنوعی در راه احقاق حقوق قربانیان هاي  زمان امکان طرح مرور ،عدالت به رسمیت شناخته شده است

علیه عامالن  يکیفر ياقامه دعوا ،اولین راه .شیمیایی جنگ عراق با ایران وجود دارداي ه کاربرد سالح

دومین  .ملی استهاي  شیمیایی نزد دادگاههاي  شرکا و معاونین کاربرد سالح ،اعم از مباشران ،این حمالت

 ،حقوقی ،یاعم از دولت عراق و اشخاص حقیق ،حقوقی علیه عامالن حمالت شیمیایی ياقامه دعاو ،راه

  .ی استالملل بینملی و هاي  مباشران و معاونان در ارتکاب این جرایم نزد دادگاه

جنگ  طی شیمیایی تسلیحات يخصوص به کارگیر در عراق به مریکاآ متحده ایاالت مساعدت کمک و

 قربانی کشور نوانع به ایران از تا شود دانسته مسئول مریکاآ که سازد می فراهم را بستر این ،ایران علیه تحمیلی

 مسئول دانستن از مانع ،راه این در دیگر کشور هر یا عراقبودن  مسئول که چرا کند خسارت جبران ،تعهد نقض

 مسئولیت به استناد با .نیست ساله هشت جنگ در بیولوژیک و شیمیایی تسلیحات به عراق تجهیز جهت مریکاآ

  .)161 ،1394 ،عابدینی و پور ایشستکرد ( قلمداد مسئول را مریکاآ توان می اشتقاقی
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و تعقیب  يکیفر يدعوا ،که در وهله اول وجود آن با ،یابد می ی ارتکابالملل بینهنگامی که یک جرم 

تؤام با ایراد ضرور و زیان به  ،اما مسلماً ارتکاب این جرم ،کند می و مجازات عامالن جرایم به ذهن خطور

 در .شود می مطرح يکیفر يجبران خسارت قربانیان نیز تؤام با دعاوحقوقی  يدعاو ،نتیجه در .قربانیان است

ی الملل بینمصداق نقض تعهدات  ،یک دولت علیه دولت دیگر يشیمیایی از سوهاي  کاربرد سالح ،حال عین

دیده نیز  دولت زیان يحقوقی جبران خسارت از سو يدعاو ،نتیجه در .در برابر یکدیگر نیز هستها  دولت

با توجه به گذشت مدت زمان مدید از حمالت شیمیایی دولت عراق علیه ایران طی جنگ  .ستقابل طرح ا

با  .دولت عراق و متهمان به این جنایت جنگی وجود دارد يامکان طرح دفاع مرور زمان از سو ،تحمیلی

بوده است و ی الملل بینآن هم از نوع جرایم  ،یالملل بینیک تخلف  ،که واقعۀ منجر به خسارت توجه به این

حاصل کار یک دولت نبوده است و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعراقی به صرفاً این واقعه  ،حال عین در

و حقوقی را در  يکیفر يتوان دعاو می اند، شیمیایی کمک کردههاي  دولت عراق جهت دستیابی به سالح

  .)149 ،1395 ،مختلف درگیر علیه اشخاص مختلفی مطرح کرد (سبحانیهاي  محاکم دولت

به درخواست آتش  ءتفاک) با ا1359 (مورخ ششم مهر 479 در قطعنامه متحد ملل سازمانت یامن يشورا

 479قطعنامه  .ردکار یوت اختکران توسط عراق سیاهاي  نیسرزم یرقانونیمزورانه در مقابل اشغال غ ،بس

ران یه اکبود  یرد قدردانت سازمان ملل متحد مویامن يرش عراق قرار گرفت و شورایبه سرعت مورد پذ

ارانه کن دولت تجاوزید اعمال ایبا متحد ملل سازمانت یامن يه شوراکابراز داشت  ،ورکبا رد قطعنامه مذ

ند و از آن کران درخواست ین ایرا از سرزم یعراق يروهاین يفور ینیعقب نش ،ردهکوم کعراق را مح

 .دیوم نماکات محیاب جناکل ارتیرا به دل یاقران غرامت بپردازد و مقامات عریه به اکشور بخواهد ک

ست و دو ماه) ی(حدود ب یمدت طوالن يبرا 479پس از صدور قطعنامه  متحد ملل سازمانت یامن يشورا

از  یمهمهاي  ست حصر آبادان اقدام نموده و بخشکران به شیا يروهایه نک نیرد تا اکار یوت اختکس

در غرب  یاز مناطق اشغالهایی  قسمت ين آزادسازیند همچنردکدر جنوب را آزاد  یاشغالهاي  نیسرزم

ت یامن يشورا 1361 خرمشهر در سوم خرداد يشوش و دزفول و باالخره آزاد يشهرها یشور و حوالک

ه به ک متحد ملل سازمانت یامن ين امر شورایبه دنبال ا .واداشت كرا به تحر متحد ملل سازمان

 514طی قطعنامه  1361 ریم تیکست و یجلسه داده بود در ب لکیا تشیکمرآت یحما درخواست اردن و

 یالملل بینشناخته شده  يشور به مرزهاکدو  يروهاین ینیخواستار عقب نش ،ضمن درخواست آتش بس

ز به یت نیامن يشوراهاي  جنگ لحن قطعنامههاي  ران در جبههیاآمیز تیموفق یات نظامیبا گسترش عمل .شد
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 ینیعلل ع یلزوم بررس 540 قطعنامه یط 1362در  متحد ملل سازمان امنیت يشورا .افتیر ییج تغیتدر

ه منجر به بروز ک ییاز اقدامات ابتدا 582قرار داد و حدود دو سال بعد در قطعنامه  تأییدجنگ را مورد 

پس از  ،598رش قطعنامه یبا پذ 1367ر یت بیست و ششمسرانجام در  .نمود تأسفابراز  ،مخاصمه شده است

  .)316 ،1386 ،د (زمانییشور برقرار گردکان دو یم یآتش بس رسم ،سال جنگ هشت

طرف یک مخاصمه که ممکن است  :دارد می ژنو چنین مقرر 1949کنوانسیون چهارم  29ماده 

در مقابل اقدامات عوامل اش داراي مسئولیت  ،مسئولیت افراد تحت حفاظت خاصی را بر عهده داشته باشد

که چنین عواملی به خودي خود و به طور مستقیم در این خصوص مسئولیت داشته  نقطع نظر از ای ،است

منظور از عوامل عبارت از کارمندان یا مستمري  ،ژنو 1949چهارگانه هاي  مطابق کنوانسیون .باشند یا نه

هتمام که به ا» پیش نویس مواد مسئولیت دولت«البته بایستی این ماده را در کنار متن  .بگیران دولت است

پیش «هرچند  .از آن به عمل آوردتري  تدوین شده است نهاد و ارزیابی شایسته» الملل بینکمیسیون حقوق 

تمایلی به  عنوان بهتوان آن را  می به شکل کنوانسیون در نیامده است ولی» نویس مواد مسئولیت دولت

ی دادگستري گواهی الملل بینیوان اساسنامه د 38و لذا به تعبیر ماده  یبه یک قاعده عرفشدن  سمت تبدیل

  .آن دانستبودن  از منبع حقوق

هاي  همه ارکان و قسمتآمیز اقدامات تخلف ،سند پیش نویس مواد مسئولیت دولت 4ماده  براساس

ی چنین دولتی الملل بینمختلف یک دولت به منزله اقدامات مستقیم آن دولت تلقی شده و به مسئولیت 

بخش خصوصی نیز به منزله اقدامات دولت آمیز اقدامات تخلف ،همین ماده همچنین طبق .شود می منجر

چنین بخشی تحت امر آن  ،که براساس نظام حقوق داخلی دولت ذیربط شود مشروط بر آن می تلقی

باید بین دولت در مظان اتهام و گروه ها  پس براي ایجاد این گونه مسئولیت .دولت عمل کرده باشد

توان به  نمی یت و مأموریت متقن و روشن وجود داشته باشد در غیر این صورتیک رابطه آمر ،متخلف

شرکت و مؤسسه خصوصی  ،مبهم دولتی را مسئول تخلفات گروههاي  و رابطهها  صرف وجود علقه

بایستی بر قلمرو خود ها  دولت .کند می مسئولیت پیدا ،دولت به دلیل انفعالش یعنی ترك افعال .دانست

 .نقض نشود الملل بینمراقبت کنند تا به دلیل عدم اعمال امور حاکمیتی شان موازین حقوق تسلط داشته و 

مقررات ناظر بر محیط زیست و حقوق مربوط  ،حقوق دیپلماتیک ،طرفی بی حقوق ،منظور از این موازین

راقبت این م .و باالخره حقوق بشردوستانه و حقوق بشر است الملل بینبه افراد خاص تحت حمایت حقوق 

 باید مراقبت کنند که در اثر انفعال وها  به موجب این اصل دولت .نامند می »توجه ویژه«دولت را 
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نسبت به موضوع توجه ویژه جهت رعایت ها  وظیفه عام دولت .طرفی نقض نشود بی اصولها  آن توجهی بی

این ماده  براساس .است ژنو 1949مشترك کنوانسیون چهارگانه  یکحقوق بشردوستانه ناشی از ماده 

را به رعایت این ها  یر دولتساموظف هستند اوال خودشان مفاد کنونسیون را رعایت کنند و ثانیا ها  دولت

  .)241 ،1396 ،حقوق تشویق کنند (هنجنی و همکاران

است که ها  ی مدتالملل بینملی در رسیدگی به جنایات هاي  لزوم اعطاي صالحیت جهانی به دادگاه

کشورها را ملزم به  ،1949کنوانسیون سوم ژنو  129جامعه جهانی بوده و در این راستا ماده مورد توجه 

ا دستور ارتکاب آن یکند که با خود مرتکب جنایات جنگی شده و  می شناسایی و تعقیب کیفري افرادي

به این  .تتدوین شده اس» ا مسترد کن یا محاکمه کنی«این ماده با استفاده از اصل  اند. را صادر کرده

مفهوم که چنانچه افراد مظنون به ارتکاب یکی از موارد نقض عمده کنوانسیون در حوزه صالحیت دولت 

اب عمل با کآن دولت فارغ از ارتباط فرد از لحاظ تابعیت و یا محل ارت ،طرف کنوانسیون یافت شود

قوانین  براساسرتکب را که م ملزم است او را نزد محاکم خود محاکمه و مجازات کند و یا این ،خود

البته این اصل مانع از آن نیست که  .داخلی خود به کشوري مسترد دارد که قصد محاکمه متهم را دارد

  .ی تحویل داده شودالملل بینمتهم به یک دیوان 

کیفرمانی  بی عواملین تر مهمو اصل صالحیت جهانی از » محاکمه یا استرداد«عدم اجراي اصل 

موظفند قوانین و مقررات کیفري داخلی خود را با ها  دولت ،بدین منظور .هستندجنایتکاران جنگی 

صدور عفو  ،در ضمن .کنوانسیون سوم ژنو تطابق داده و قوانین الزم را در این خصوص تصویب کنند

شامل جنایتکاران جنگی نشده و نباید بنا به هر دلیلی این دسته افراد  ،عمومی پس از خاتمه مخاصمات

جنایتکاران جنگی عراقی جنگ تحمیلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر این مبنا  .عفو قرار گیرندمورد 

ملزم  ،شان این افراد در حوزه صالحیتشدن  در صورت یافت ،عضو کنوانسیون سوم ژنوهاي  تمامی دولت

  .خواهند بود نایرا و یا مسترد نمودن ایشان به ایران جهت محاکمه توسط کشورها  آن به محاکمه

از یک سو تخلفات  .مختلفی دارد هوجو ،کیفري الملل بینی در حقوق الملل بینموضوع مسئولیت 

مسئولیت  ،واجد جنبه کیفري و شخصی بوده و از سوي دیگر ،کیفري الملل بینشناسایی شده در حقوق 

مورد شناسایی  مللال بینصورت گرفته توسط کمیسیون حقوق هاي  غم کوششیرعلها  کیفري براي دولت

 عنوان بهو شناسایی نسل کشی  1948پس از تصویب کنوانسیون منع نسل کشی در سال  .واقع نشده است

و تلقی نقض فاحش  1949چهارگانه ژنو هاي  همچنین با تدوین کنوانسیون ،ی مستقلالملل بینیک جنایت 
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در ها  عنوان مسئولیت کیفري دولت نهاد جدیدي تحت ،جنایات جنگی عنوان بهها  مقررات این کنوانسیون

نیز در پیش نویس خود راجع به طرح  الملل بینکمیسیون حقوق  .مطرح گردید ها، کنار مسئولیت مدنی آن

 ها، ی دولتالملل بینی و جرایم الملل بینتحت عنوان جنایات  19در ماده  ها، ی دولتالملل بینمواد مسئولیت 

و پس از مواجه با مقاومت شدید کرده که البته در نهایت ها  ی دولتالملل بیناقدام به شناسایی جنایت 

  .ماده مزبور را حذف نماید ها، ی دولتالملل بینمسئولیت  2001اچار گردید تا در طرح سال نها  دولت

جنبه مدنی مسئولیت مطرح بوده و صرفاً همچنان ها  ی دولتالملل بیندر موضوع مسئولیت  ،بنابراین

از این رو در  .نشده استها  ی هنوز حاضر به پذیرش بعد کیفري براي مسئولیت دولتللالم بینجامعه 

توان از مسئولیت مدنی دولت عراق و  می ارتباط با به کارگیري سالح شیمیایی توسط عراق نیز تنها

بعد  ی سخن به میان آورد و ازالملل بینآن به مواد شیمیایی به سبب نقض تعهدات  کننده تسلیحهاي  دولت

عراق به مواد  کننده کیفري تنها پیگرد مقامات عراقی مسئول و اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی تجهیز

ارکان دولت عراق از نیروهاي مسلح گرفته تا مقامات اجرایی و قضایی  .خواهد بود پذیر امکانشیمیایی 

سالح شیمیایی این کشور مرتکب موارد نقض عمده و فاحش کنوانسیون سوم ژنو در به کارگیري 

مسئولیت دولت عراق در مقابل دولت ایران بلکه در برابر جامعه جهانی در کلیت تنها  نهبنابراین  اند، شده

هاي  هژنو عالوه بر مسئولیت معاهدهاي  موارد نقض عمده و فاحش کنوانسیون .آن ایجاد شده است

ن قواعد را عام الشمول محسوب نموده توان ای می زیرا ،شود می موجب مسئولیت مشدد دولت نیز ،هبدوجان

  .مترتب دانستها  آن و آثار خاصی بر نقض

دولت عراق عضو پروتکل  ،ژنوهاي  ارچوب کنوانسیونهاز تعهدات دولت عراق در چ نظر صرف

در جنگ تحمیلی نقض آشکار ها  شیمیایی بوده و به کارگیري این سالحهاي  منع استفاده از سالح 1925

 عضو دیگر پروتکل مزیور عنوان به ،ی عراق در برابر ایرانالملل بینموجب مسئولیت  پروتکل مزبور و

مفاد آن به  ،»ون آترات«پروتکلی که بنا به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه رد دعواي  .باشد می

ی الملل بینبنابراین هیچ گونه تردیدي در ارتباط با مسئولیت  ،عرفی نیز تبدیل شده است الملل بینحقوق 

به سبب نقض قواعد مرتبط با ممنوعیت به کارگیري سالح  ،دولت عراق در قبال جمهوري اسالمی ایران

  .توان روا داشت نمی ایرانشیمیایی و خسارات ناشی از آن بر علیه اتباع کشور 

ده بر عم ءنیز سه استثناها  آن و اموالها  ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت 2004کنوانسیون 

ناي باموالی که به طور خاص م ،انصراف از مصونیت (رضایت) :سازد که عبارتند از می مصونیت را مقرر
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گیرند و در قلمرو  می که براي مقاصد تجاري مورد استفاده قرارهایی  و دارایی ؛طرح یک دعوي هستند

 ها به ویژه ایاالت متحدهحتی در رویه تقنینی و قضایی برخی کشور اند. دولت متبوع دادگاه واقع شده

مصونیت دولت به  ،در دعاوي غرامت صدمات ناشی از عملیات تروریستی مورد حمایت دولت ،آمریکا

رویه قضایی و دکترین ما را به این  ها، بررسی عملکرد دولت ،با وجود این .صورت کلی رد شده است

آن  براساسبه وجود نیامده که اي  هنوز قاعده ،عرفی الملل بینسازد که در حقوق  می نکته رهنمون

به طور کلی امکان استناد به مصونیت قضایی  ،دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشر شود که درصورتی

 2004در حقیقت نه در کنوانسیون ملل متحد  .را از دست بدهدها  م ملی سایر دولتکخود در برابر محا

استثناي صریحی بر مصونیت دولت  ،در قوانین داخلی و نهها  آن و اموالها  راجع به مصونیت قضایی دولت

رسد که طرح دعوي علیه عراق و  می بر این اساس به نظر .در قبال نقض قواعد حقوق بشري وجود ندارد

در محاکم داخلی ایران  ها، حامی تسلیحاتی وي به دلیل مصونیت قضایی این دولتهاي  از دولت هریکیا 

 الملل بینکه بتوان به یکی از استثنائات قاعده مصونیت دولت در حقوق  آنمگر  ،نخواهد بود پذیر امکان

  .)31 ،1397 ،و همکاران استناد نمود (حبیب زاده

  ی دولت ایران در زمینه استفاده از سالح شیمیایی توسط عراقالملل بینري یپیگ -4

متحدانش در جریان جنگ بایست در قبال جنایات ارتکابی توسط عراق و  می اقداماتی کهین تر مهماز 

پیگیري قضایی موضوع و تالش براي محکومیت کیفري مقامات عراقی مربوط و  ،تحمیلی صورت گیرد

هاي  به ایشان و همچنین تالش براي طرح مسئولیت دولت وقت عراق و دولت کننده افراد کمک

خسارات وارده به قربانیان به منظور دریافت غرامت و جبران بخشی از  ،آن به مواد شیمیایی کننده تجهیز

ایران از جمله کشورهایی است  .)13 ،1397 ،(حبیب زاده و همکاران باشد می شیمیاییهاي  ایرانی سالح

هاي  استفاده از سالح .نامتعارف در طول تاریخ دیده استهاي  که بیشترین آسیب را از به کارگیري سالح

پروتکل ژنو در  کننده ءین کشور جزو کشورهاي امضادر حالی اتفاق افتاد که ا ،شیمیایی از سوي عراق

 .و ترکیبات باکتریولوژیک قرار داشت کننده خفه ،سمیهاي  درباره منع استفاده از سالح 1925

هاي مربوط به وگو گفتشیمیایی باعث شد جمهوري اسالمی ایران از بدو شروع هاي  سالحگرفتن  قربانی

ایران  .کشورهاي عضو باشدترین  کمیسیون مقدماتی آن جزو فعالتدوین کنوانسیون در ژنو و همچنین در 

با تصویب مجلس شوراي اسالمی به کنوانسیون پیوست و از همان آغاز همواره عضو شوراي  1997در 

  .)1395 ،اجرایی سازمان بوده و حضوري فعال و تا ثیرگذار داشته است (حسینی
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 روزانه طور به که هولناکی جنایات اخبار انتشار و 1983 و 1982هاي  لاعتراضات مکرر ایران در سا

 .موجب شد تا افکار عمومی در کشورهاي غربی برانگیخته شود ،گرفت می صورت عراق رژیم توسط

دولت ایران براي تبیین بهتر ابعاد جنایات عراق و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستانی کشورهاي غربی 

 ،ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،سوئد ،هم مانند اتریشها  پا اعزام نمود و برخی دولتتعدادي از مجروحین را به ارو

 وتر  براي مداوا بلکه براي انجام تحقیقات دقیقصرفاً البته نه با مقاصد خیرخواهانه و  ،بلژیک و هلند

تمام طول در  .شدند ایشان پذیراي ،شیمیاییھای  سالح آثار درباره روز به و جامع اطالعاتآوري  جمع

کتبی دولت جمهوري اسالمی ایران به این عمل دولت عراق که ناقض اصول مسلم هاي  این دوره اعتراض

 عنوان جنایت جنگی به آن اطالق ،ی بود و بدون تردیدالملل بینحقوق مخاصمات مسلحانه و معاهدات 

اسناد شوراي  عنوان بههر بار شدند و  می به طور مستمر به شوراي امنیت سازمان ملل متحد تسلیم ،گردد می

اعتراض دولت جمهوري اسالمی ایران به شوراي ها  علیرغم ده .یافتند می انتشار و رسیدند می امنیت به ثبت

در ارتکاب جنایت مزبور توسط عراق اي  وقفهتنها  نه ،یالملل بینامنیت سازمان ملل متحد و سایر مجامع 

  .زوده شدبلکه بر تعداد حمالت اف ،ایجاد نگردید

ی فعلی) مطلع شد که الملل بینی (مرکز امور حقوقی الملل بیندفتر خدمات حقوقی  1383در زمستان 

مواد شیمیایی به منظور  تأمینتبعه هلند در این کشور به اتهام مشارکت در  ،»فرانس فان آنرات«فردي به نام 

صله با هماهنگی وزارت امور خارجه و بالفا .تولید تسلیحات شیمیایی براي رژیم عراق بازداشت شده است

د از این فرصت براي احقاق حقوق شهروندان ایرانی که بر اثر ش مقرر ذیربطھای  تمامی دستگاه

 ایران اسالمی جمهوري دولت آمادگی و شود استفاده ،بودند شده مجروح و مصدوم شیمیاییھای  بمباران

دادستان هلند علیرغم برخی  .شد اعالم لنده جنگی جرائم دادستان به تحقیقات در همکاري براي

مالحظات سیاسی مقامات آن کشور دعوت جمهوري اسالمی ایران را پذیرفت و با حضور در ایران از 

 ،اشنویه ،نفر از مصدومین سردشت پنجاه و پنجمناطق مرزي غرب و جنوب کشور بازدید نمود و اظهارات 

را در ایاالت اي  دادستانی هلند همچنین تحقیقات گسترده .دخرمشهر و آبادان را استماع کر ،زرده ،آلوت

امکان صدور مواد شدن  زیرا پس از اعتراضات اولیه ایران و محدود .متحده آمریکا و ژاپن انجام داد

که ماده مؤثر مورد » تایدي گالیکول«این دو کشور به مبادي جدید صادرات  ،شیمیایی از اروپا به عراق

دادستانی هلند اظهارات تعدادي از افسران و افراد  .لید گاز خردل بود تبدیل شده بودندنیاز عراق براي تو

 اسناد و کرد استماع اردن کشور در ،داشتند مهمی نقش شیمیاییھای  مؤثر عراقی را نیز که در تولید سالح
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 اسناد اینین رت مهم جمله از .کردآوري  جمع جهان نقاط اقصی از را یتوجه قابل و مهم بسیار مدارك و

ین و افسران ارشد ارتش بعث عراق براي حس صدام شخص حضور با که است 1987 سپتامبر جلسه صورت

دادستانی هلند در اقدامی شایسته تقدیر  ،به این ترتیب .طراحی حمالت شیمیایی به ایران تشکیل شده بود

 براي عراقھای  فعالیت از امعجای  در ظرف یک سال و با صرف بیش از دو میلیون یورو هزینه پرونده

  .ی و حقوقی مرتبط با آن تنظیم کردحقیق اشخاص و شیمیاییھای  سالح تولید

ماده مزبور را ابتدا از » فرانس فان آنرات«شده مشخص شد که متهم پرونده آوري  مستندات جمع براساس

 عدم از پس دوم مرحله در و هنمود می ژاپن و از طریق بندر تریست در ایتالیا و سپس ترکیه به عراق حمل

و آن را از طریق بندر  تأمین» آلکوا«را از طریق شرکت آمریکایی  مزبور ماده ،ژاپن در کار ادامه امکان

 شده حمل عراق به زمینی راه از مزبور مواد پس آن از و کرده می آنتورپ بلژیک به بندر عقبه در اردن حمل

 جنایات در مشارکت دوم و کشی نسل در مشارکت اول ،شد ادگاهد روانه اتهام دو با نامبرده لذا .است

دادگاه به بررسی اسناد و مدارك جامع و استماع نظرات کارشناسان فنی و از جمله سه تن از پزشکان  .جنگی

برجسته ایرانی و متخصص در درمان مصدومین شیمیایی و نیز استماع مصدومین و شهود عراقی و ایرانی 

ارتکاب جنایات جنگی توسط دولت  تأییداین رأي اولین سند قضایی مستند در  .رأي نمودمبادرت به صدور 

 عمدي پوشی چشم و تفاوتی بی ،قربانیان مظلومیت ،ایران علیه شیمیاییھای  عراق از طریق استفاده از سالح

ل این مدت از سوي اسناد ارائه شده در طو و واقعیات انکار و جنایات این قبال در یالملل بین مسئول مراجع

  .باشد می آنان است و از این حیث عالوه بر اهمیت حقوقی به لحاظ سیاسی و تاریخی نیز واجد اهمیت بسیار

به پانزده سال زندان (حداکثر مجازات مقرر در قوانین هلند براي » فرانس فان آنرات«محکومیت 

قربانیان کافی نیست و تناسبی با رنج و ر ناپذی مشارکت در جنایات مزبور) قطعاً براي جبران آالم جبران

 خواهی پژوهش مزبور رأي از »آنرات فان فرانس« هچند ،ندارداند  کرده تحملھا  دردي که در طول سال

 مورد در این که ولو ،شدهآوري  جمع انکار غیرقابل ادله و تحقیقات گستردگی لحاظ به لیکن است نموده

 اصل رسد نمی به نظر ،تجدیدنظر شود» فان آنرات«ت شخص رکت و مسئولیت و یا مجازامشا میزان

 همکاري و شیمیاییھای  سالح از استفاده طریق از عراق توسط جنگی جنایات ارتکاب یعنی موضوع

  .دهد قرار تردید مورد ایران علیه جنگ سال هشت طول در را کشورها ازای  پاره دریغ بی

 يدولت ایران در پیگیر ،دولت ایران علیه دولت عراق ياحقاق حقوق قربانیان از طریق اقامه دعوا

ی علیه دولت عراق الملل بین يتواند به دو طریق وارد دعوا می شیمیاییهاي  حقوق قربانیان کاربرد سالح
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ی ناظر بر الملل بینو عرف  1925جمله پروتکل ژنو  که به جهت نقض معاهدات حاکم از اول این .شود

خود به طور  ،يی دادگسترالملل بیندیوان  جمله ی ازالملل بینی نزد مراجع لالمل بینمخاصمات مسلحانه 

که خود قربانیان به طور مستقیم به محاکم داخلی  دوم این .دعوایی علیه دولت عراق اقامه کند ،مستقیم

دعوایی بابت  ،شیمیایی توسط دولت عراقهاي  دولت عراق مراجعه کنند و به دلیل استفاده از سالح

جا نتوانستند به حقوق خود برسند از دولت ایران  در آن که درصورتی .اقامه کنندها  آن ات وارده بهخسار

 يدر اقامه دعواها  دولت ،در واقع .حمایت دیپلماتیک کند ،در برابر دولت عراقها  آن بخواهند که از

مسئولیت  ياقامه دعوا ،اول :توانند اقدام کنند می از دو راه ،ی علیه دولت متخلفالملل بینمسئولیت 

دیده  ی مستقیم علیه دولت متخلف در قبال نقض تعهداتی که دولت متخلف در قبال دولت زیانالملل بین

شان توسط  حمایت دیپلماتیک از اتباع خود در قبال نقض حقوق اتباع ياقامه دعوا ،داشته است دوم

رسد که در وهله اول با توجه به  می نظردر رابطه با نقض معاهدات حقوق بشردوستانه به  .کشور متخلف

مسئولیت توسط دولت ایران علیه دولت عراق فراهم  ياقامه دعوا يراه برا ،وجود چنین معاهده بین الدولی

شیمیایی علیه هاي  که در حال حاضر دولت پیشین عراق که متهم به استفاده از سالح با توجه به این .باشد

در این کشور بر سر کار آمده است و با توجه  يشده است و دولت جدید ساقط ،دولت و اتباع ایران بود

جبران خسارت بسته  ياقامه دعاو يهنوز راه برا ،که اکنون بین دو کشور برقرار استاي  به روابط حسنه

مسئول  ،اصل بر جانشینی است و دولت جدید ها، ی دولتالملل بینحال در مسئولیت  به هر .نشده است

  .)150 ،1395 ،پیشین است (سبحانی تخلفات دولت

امکان تعقیب مقامات تنها  نه 1392مصوب  به موجب مواد مختلفی از قانون مجازات اسالمیاز طرفی 

بلکه عامالن خارجی تسلیح عراق به این نوع سالح نیز  ،سالح شیمیایی وجود دارد گیرنده عراقی به کار

قانون مجازات  4و  3ایرانی در مواد هاي  براي دادگاهدر واقع صالحیت مقرر  .قابل تعقیب خواهند بود

به خوبی در اکثر موارد به کارگیري سالح شیمیایی توسط عراق در جریان جنگ  ،1392مصوب  اسالمی

مقامات عراقی مبادرت به استفاده از سالح شیمیایی در  ،چرا که در اکثر موارد .تحمیلی امکان اعمال دارد

رسد  می گذشته از این به نظر .ین مبنا محل وقوع جرم در خاك ایران بوده استخاك ایران نموده و بر ا

ایرانی هاي  که در موارد به کارگیري سالح شیمیایی در خاك عراق نیز امکان اعمال صالحیت دادگاه

ه یجرم در خارج کشور و بر عل که درصورتیقانون مزبور  8چرا که بر طبق ماده  .همچنان محفوظ است

باز هم امکان اعمال صالحیت توسط  ،یران صورت گرفته و بدون محاکمه و مجازات مانده باشداتباع ا
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  .ایران محفوظ خواهد بودهاي  دادگاه

سرانجام در پاسخ به  ،1980متعاقب حمالت متعدد و گسترده شیمیایی عراق علیه ایران به ویژه از 

 ،و پس از مشورت با اعضاي شوراي امنیت به ابتکار خود ،دبیرکل سازمان ملل متحد ،درخواست ایران

از  ،از تهران و بغداد 1985در آوریل  ،را تهیه و در بازدید جمعی از کارشناسان منتخباي  ماده هشتطرح 

 ،ی از جمله منع استفاده از تسلیحات شیمیاییالملل بینطرفین خواست تا ضمن رعایت حقوق بشردوستانه 

اقدامات خود را در زمینه  ،و احترام به آزادي دریانوري و پروازرعایت اصول رفتار یا اسراي جنگی 

هر دو دولت ایران  ،این طرح چهارمبند  براساس .پایبندي به اصول و قواعد ذیربط به سازمان گزارش دهند

تعهد خود را با رعایت  ،از مجاري محرمانه 1985ماه آوریل سال  هجدهمو عراق موظف شدند پیش از 

شیمیایی و بیولوژیکی به دبیرکل هاي  ژنو در مورد منع استفاده از سالح 1925ر پروتکل ضوابط مندرج د

هرچند این درخواست با موافقت ایران مواجه شد و آمادگی فوري این کشور  .)1377، اعالم کنند (زمانی

  .)16 ،1395 ،(زمانی عراق از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرد ،براي همکاري بالفاصله اعالم شد

جمله  از ،این قانون 4جرایم مقرر به موجب ماده  ،2005عراق مصوب  يطبق قانون دیوان عالی کیفر

شان  نتیجه نباید قربانیان از این زاویه نگران رد دعواي در .نباید مشمول مرور زمان شود ،جنایات جنگی

تواند در  می دولت ایران ،شد قربانیان رد يدعاو ،حال اگر به هر دلیلی در نظام حقوقی دولت عراق .باشند

جبران خسارت علیه خود دولت  ياقامه دعوا .حمایت دیپلماتیک از اتباع خود وارد عمل شود يراستا

 .دعوا علیه خود مباشر جرم اقامه شده است ،این مزیت را دارد که در واقع ،عراقی مسئولهاي  عراق یا مقام

در مقایسه با  ،احراز مسئولیت به آن محکوم خواهد شد میزان غرامتی که مباشر در صورت ،به طور مسلم

  .بسیار بیشتر خواهد بود ،میزان غرامتی که علیه معاونین مورد حکم قرار خواهد گرفت

 .داخلی ایران استهاي  اقامه دعوا در دادگاه ،جبران خسارت قربانیان وجود دارد يکه برا يراه دیگر

امکان  ،ثالث اقامه شود يدر محاکم داخلی ایران یا کشورها دعوا علیه دولت عراق که درصورتیالبته 

از توسعه دست نیافته است  يبه حد الملل بینحقوق  ،در حال حاضر .استناد به دفاع مصونیت وجود دارد

از مصونیت بداند اما قلمرو مصونیت اشخاص  ءی را مستثناالملل بینکه دولت متهم به ارتکاب جرایم 

یک شخص حقوقی  عنوان بهمتفاوت از مصونیت دولت  ،نی مأموران دولتیحقیقی حقوق عمومی یع

تحت شرایطی  ،ی شوندالملل بینمتهم به ارتکاب جرائم  ،مأموران دولتی که درصورتی .حقوق عمومی است

در محاکم داخلی ها  آن نتیجه امکان اقامه دعوا علیه امکان استناد به مصونیت را از دست خواهند داد و در
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دفاع مرور زمان از طرف  ،در این صورت .شان وجود خواهد داشت ایی غیر از کشور متبوعکشوره

 آیین دادرسی مدنی ایران قانونمتهمان و خواندگان در محاکم داخلی ایران قابل استناد نیست چون در 

 قانون مجازات اسالمی 113ماده  .ی نشده استبین پیشدر حال حاضر مرور زمان حقوقی  1379مصوب 

که  يراه دیگر .از مرور زمان حقوقی تصریح کرده است يهم به تمایز مرور زمان کیفر 1392مصوب 

هاي  اقامه دعوا علیه عامالن کاربرد مستقیم سالح ،شیمیایی وجود داردهاي  قربانیان کاربرد سالح يبرا

شیمیایی هاي  از سالح شیمیایی دوران جنگ عراق با ایران یا علیه اشخاصی است که در راه تهیه و استفاده

  .به دولت پیشین عراق کمک رساندند

استفاده ها  از فرصت ،که امکان اقامه دعوا علیه دولت خوانده را داشته وجود آن اگر دولت خواهان با

غیرموجه  تأخیر ،دست رفته اش نداشته باشد و در راه اقامه دعوا در رابطه با حقوق از يمستمر ينکند و پیگیر

اماره  ،یکی از مبانی مرور زمان حقوقی .ستا دعوا ياز پیگیر يحاکی از انصراف و ،ین قراینهمه ا ،کند

امکانات جهت احقاق بودن  صاحب حق با فراهم که درصورتی ،البته به موجب این اماره .اعراض از حق است

که در حقوق  ینتوجه به ا با .شود می ساقط يو يبعد از گذشت مهلتی حق اقامه دعوا ،حقوق خود برنیاید

دولت  ،بین الدولی وجود ندارند يرسیدگی به دعاو يبرا يصالحیت اجبار يداراهاي  دادگاه ،الملل بین

تواند جهت رد دفاع دولت عراق اعالم کند که مهلت احتساب دوره مرور زمان از زمانی است که  می ایران

ایران و عراق هاي  از دولت یک هیچ ،اضردر حال ح .امکان اقامه دعوا علیه دولت متخلف وجود داشته است

ی الملل بینرا جهت حل اختالفات  يی دادگسترالملل بینی مانند دیوان الملل بینهاي  دادگاه يصالحیت اجبار

 یالملل بینی مانند دیوان الملل بینهاي  امکان اقامه دعوا علیه دولت عراق در دادگاه ،نتیجه در اند. نپذیرفته

مهلت احتساب مرور زمان از زمانی است که امکان اقامه دعوا نزد یک  که درحالی ؛ردوجود ندا يدادگستر

اقدامی جهت احقاق حق خود در این  ،وجود چنین امکانی دولت خواهان ی وجود داشته و باالملل بینمرجع 

یا اعتراضی کارآمدن دولت جدید عراق تاکنون هیچ اقدام یکه دولت ایران با رو این .مرجع انجام نداده باشد

 يتواند به معنا می ،شیمیایی توسط عراق صورت نداده استهاي  جهت احقاق حقوق قربانیان کاربرد سالح

  .)150 ،1395 ،رضایت ضمنی این دولت و انصراف از حق اقامه دعوا باشد (سبحانی

ول متبوع دهاي  عراق و نه در دادگاههاي  انه نه در دادگاهتأسفشواهد موجود حاکی از آن است که م
استفاده از سالح  مسئلهتاکنون توجه چندانی به  ،عراق به سالح شیمیایی کننده تسلیحهاي  افراد و شرکت

حسن  یشیمیایی در جریان جنگ تحمیلی عراق و جنایت جنگی ارتکایی نشده و تنها در پرونده عل
لند این موضوع مورد توجه المجید در دادگاه عالی جنایی عراق و پرونده فرانس ون آنرات در دادگاه ه
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بازنشده بسیاري در ارتباط با مقامات عراقی و هاي  در نتیجه همچنان شاهد وجود پرونده .قرار گرفته است
ها  آن ارتش بعث عراق به سالح شیمیایی هستیم که امکان دادخواهی کننده تسلیحهاي  اشخاص و شرکت

و  فراهم است (حبیب زاده 1392 مصوب اسالمی تمجازا قانون 8توسط قربانیان ایرانی به موجب ماده 
  .)17 ،1397 ،همکاران

  نتیجه

فاقد  يچه علیه اهداف نظامی و چه علیه مواضع شهر ،استفاده از تسلیحات شیمیایی در جریان مخاصمه
به موجب حقوق عرفی و معاهدات  رژیم بعثی الملل بینقطعاً برخالف تعهدات  ،استحکامات دفاعی
ی الملل بینبر این باور است که عالوه بر مسئولیت  پژوهشاین  .ات مسلحانه بوده استحاکم بر مخاصم

 يپافشار الملل بینعامالن و آمران این جنایات به موجب حقوق  يفرد يباید بر مسئولیت کیفر ،رژیم بعث
ی الملل بینمسئولیت  ،یالملل بینضمن تفکیک میان جرم و جنایت  ،1980در سال  الملل بینحقوق  .کرد

با این  .شناسایی کرده بودها  دولت را در رابطه با هر دو نوع از تخلف از جمله مسئولیت کیفري دولت
با مخالفت جدي  ،شان یتمدر حفاظت از حصار محکم حاکها  جدي دولتهاي  با توجه به دغدغه ،حال
ق بطرح سا 19با حذف ماده  2001را بر آن داشت تا در  الملل بینرو به رو شد و کمیسیون حقوق ها  دولت

تنها  ،الملل بینی ناشی از قواعد آمره حقوق الملل بینعبارت نقض جدي تعهدات کردن  و جایگزین
  .طرح اخیر شناسایی کنند 40ماده  براساسی را الملل بینناشی از ها  ی دولتالملل بینمسئولیت 

ی باید پاسخگوي تخلفات همچنین مسئله مهمی که دراین باره وجود دارد این است که چه کس
ی را الملل بیناحتمال وقوع جرائم و تخلفات  ها، از طرفی استفاده روزافزون از این شرکت .باشندها  شرکت

امري که ضرورت احراز و تعیین متولیت ناشی از موارد نقض قواعد حقوق  .بسیار افزایش داده است
در نتیجه اقدامات و ها  تبیین مسئولیت دولتتالشی در جهت  پژوهشاین  .سازد می را مطرح الملل بین

این یک امر عمومی و بدیهی است که هرگاه دولتی مقیم  .موصوف استهاي  ه شرکتناعمال مخلفا
 خود پاسخگو باشد و در این خصوص جاي هیچآمیز مرتکب تخلقی شود باید در قبال اقدامات تخلف

ها  در قبال أعمالی است که شرکتها  مسولیت دولت اما ابهامی که وجود دارد درباره .گونه ابهامی نیست
این است که  ،در جهت تبیین این ابهام کرده پژوهشتالشی که این  .ایجاد کنندها  آن ممکن است براي

ی هستند و در این خصوص تعهدات الملل بینملزم به رعایت تعهدات ها  مرتبط با شرکتهاي  چون دولت
  .مسئولیت خواهند داشتها  دولت ها، از سوي شرکتها  آن مختلف دارند که در صورت نقض

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   262

 

 

  .اعتبار مالی نگارش یافته است مینتأاین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

 بعث رژیم حامیهاي  دولت اشتقاقی یالملل بین مسئولیت ،1397 ،ایمان ،دهج دهقانی و مسعود ،فرد ـ اخوان

  .13شماره  ،مقدس دفاع فصلنامه مطالعات ،ایران علیه تحمیلی جنگ در عراق

 و رانیا جنگ یطیمح ستیز خسارت مطالبه انکام یبررس ،1390 ،علی ،حبیبی فقیه و سیدعباس ،ـ پورهاشمی
  .9شماره  ،یالملل بین و یاسیس قاتیفصلنامه تحق ،دادگستري یالملل بین وانید از عراق

 در شیمیایی سالح قربانیان دادخواهی راهکار ،1397 ،نجمه ،منش سمیعی ؛کیوان ،اقبالی ؛توکل ،زاده ـ حبیب

  .104شماره  ،مجله حقوقی دادگستري ،ایران اسالمی جمهوري قضایی نظام در تحمیلی جنگ

 علیه عراق تحمیلی جنگ در شیمیاییهاي  سالح کاربرد و الملل بین حقوق ،1377 ،سیدقاسم ،ـ زمانی

  .مقدس دفاعهاي  ارزش و آثار حفظ انتشارات بنیاد ،تهران ،چاپ اول ،ایران اسالمی يجمهور

هاي  شرکت اعمال قبال درها  دولت یالملل بین مسئولیت ،1392 ،مناالسادات ،میرزاده و سیدقاسم ،ـ زمانی
  .40شماره  ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،یالملل بین يداور و قضایی رویه منظر از خصوصی

 یتأمل :»دولت یالملل بین مسئولیت« و »فردي کیفري مسئولیت« همگرایی و واگرایی ،1395 ،قاسمسید ،زمانیـ 
  .51 شماره ،عمومی حقوق پژوهش فصلنامه ،ایران علیه عراق ییشیمیا جنگ پرونده اوراق در

 فصلنامه ،ایران با عراق جنگ شیمیاییهاي  سالح کاربرد قربانیان يدعاو زمان مرور ،1395 ،مهین ،ـ سبحانی

  .51 شماره ،عمومی حقوق پژوهش

 جنگ در ایران علیه ییشیمیاهاي  سالح از عراق استفاده ،1394 ،عبداهللا ،عابدینی و محمد ،پور ـ ستایش

  .50 شماره ،عمومی حقوق پژوهش فصلنامه ،آمریکا متحده ایاالت اشتقاقی مسئولیت :تحمیلی

 و ایران جنگ در شیمیایی تسلیحات کاربرد ،1395 ،ساسان ،سبزواري مدرس و حسین ،طرازکوهی ـ شریفی
  .52 رهشما ،عمومی حقوق پژوهش فصلنامه ،کیفري الملل بین حقوق منظر از عراق

 و ییایمیشهاي  سالح از استفاده يانگار جرم بر یتأمل ،1397 ،قاسمسید ،مهدي و زمانی ،عبدالمالکیـ 
 ،رانیا و عراق جنگ به ینگاه با تیجنا نیا به یدگیرس در یالملل بین يفرکی وانید یزمان تیصالح

  .11شماره  شناسی، جرم و جزا حقوقهاي  دوفصلنامه پژوهش

پژوهشگاه فرهنگ  انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،1390 ،صرنا ،قربان نیاـ 
  .و اندیشه اسالمی

 مسئولیت ،1397 ،فردین ،امانی رستمی ؛محمدحسین ،آبادي قوام رمضانی ؛صابر ،نیاورانی ؛سیدعلی ،ـ هنجی

 ،مجلس و راهبرد فصلنامه ،خصوصی امنیتی و نظامیهاي  شرکت برابر درها  دولت یالملل بین
  . 94شماره 



 

 

 


