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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  313 ـ 326، صص 1386، هفتمشمارة سي و 

  
  

   الهه شهرتأملي بر حكم دادگاه استيناف
   در كاربرد تمعاوندر مورد ) 2007 مي 9مورخ (

  سالحهاي شيميايي توسط عراق
  

  دكتر سيدقاسم زماني
  

  
  
  
  
  

   يدهچك
هشت سال تجـاوز مـسلحانه بـه جمهـوري          طول  هاي شيميايي در       استفاده رژيم عراق از سالح    

 در   الهه  شهر حكم دادگاه استيناف  . گذاشت  جاي  مردم عراق قربانيان زيادي را به      اسالمي ايران و نيز عليه    
 تـا   1980سـالهاي   هاي شـيميايي در        استفاده مكرر رژيم بعث از سالح      قضائي با احراز    2007 مي   9تاريخ  
سازهاي شيميايي به اين كشور در زمان جنگ          آنرات به اتهام ارسال پيش    فان   و محكوميت فرانس     1988

  . باشد پيامهاي زيادي در خود دارد كه با تأمل در آن حكم قابل استنباط مي
آنـرات،  فـان  هـاي شـيميايي، جنايـت جنگـي، جنـگ تحميلـي، فـرانس          سالح:واژگان كليدي 

   .، حقوق بشردوستانهيمياييمصدومان ش
  
  
  
  

                                                           
 .استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي . 
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  مقدمه
 2 مـاده    4بند  (المللي    آنكه ممنوعيت استفاده يا تهديد به كاربرد زور در روابط بين          رغم     به

شـود و فلـسفة وجـودي     الملل قلمـداد مـي   نمونه اعالي قاعده آمره حقوق بين ) منشور ملل متحد  
حفظ صلح و امنيت جهـاني و       ) نيتشوراي ام (سازمان ملل متحد و وظيفة اصلي ركن اجرايي آن          

باشـد امـا وقـوع جنگهـاي      مقابله با هرگونه تهديد صلح، نقص صـلح و اعمـال تجاوزكارانـه مـي     
المللي كه در قالـب       بر همين اساس حقوق بشردوستانه بين     . باشد  مسلحانه واقعيت عصر حاضر مي    

جملـه كـاربرد     سـت از  الملـل عرفـي تجلـي يافتـه ا          المللي مختلف و قواعد حقـوق بـين         اسناد بين 
ه ساخت و استفاده از آنهـا       ـايي ك ـه  ها را ممنوع ساخته است، سالح       هاي شيميايي در جنگ     سالح

 اما بـا ايجـاد درد و رنـج          )بمب اتمي فقرا   ( فني و اقتصادي چندان سخت و دشوار نيست        لحاظ   به
داف مـورد حملـه نيـز        قلمرو آثار و اهـ     لحاظ   بهنمايند و     زايد و غيرضروري قرباني را زجركش مي      

  1.باشند غيرقابل كنترل مي
ري  تجـاوز مـسلحانه خـود عليـه جمهـو          1359 شـهريور مـاه      31رژيم بعث عراق كه در      

هاي شيميايي عليه افـراد نظـامي و غيرنظـامي            استفاده از سالح  اسالمي ايران را آغاز نمود سريعاً       
 براي نيل به اهـداف      ها  ارها از اين سالح   المللي مؤثر ب    ايران را آغاز نمود و در اثر عدم واكنش بين         

 حلبچـه   م عليـه مـرد    1366هـا در اسـفند        استفاده رژيم بعث از اين سالح     . شوم خود استفاده نمود   
واقعيـت  . نشان داد كه رژيم عراق براي حفظ سلطه خويش از كشتار مردم خود نيـز ابـايي نـدارد                  

جي زيـادي در تجهيـز شـيميايي        هاي خـار    تأسف بار در اين مورد آن است كه اشخاص و شركت          
 و عامدانه و آگاهانه در جنايات رژيم      نمودند مشاركت فعال    1988 تا   1980عراق در طول سالهاي     

ام كمـك بـه برنامـه     آنـرات كـه بـه اتهـ    فـان آقاي فـرانس  . اند بعث در اين زمينه معاونت داشته  
تحت تعقيب قرار گرفـت  ) الههشهر (، توسط دادستاني هلند  80تسليحات شيميايي عراق در دهه      

 سـال حـبس و پرداخـت        15 بـه    2005 دسـامبر    23طبق حكم دادگاه بخش شهر الهه در تاريخ         
بـا اعتـراض مـتهم و دادسـتان         . محكـوم شـد   ) شاكي خصوصي ( مصدوم شيميايي    15غرامت به   

 2007 مـي    9حكم دادگاه اسـتيناف در      . پرونده در دادگاه استيناف مورد بررسي مجدد قرار گرفت        
  . ر گرديدصاد

هـاي    پس از بررسي مختصر تجاوز نظامي عراق به ايران و استفاده اين كـشور از سـالح                
  . گيرد  مورد نقد و بررسي قرار مياختصار  بهشيميايي احكام فوق

  
  

                                                           
هاي شيميايي در جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي ايران، بنياد      الملل و كاربرد سالح     حقوق بين : سيد قاسم زماني   .1

  . 35 ـ 37، صص 1376هاي دفاع مقدس،  حفظ آثار و ارزش
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  مبحث اول
  هاي شيميايي تجاوز عراق به جمهوري اسالمي ايران و استفاده از سالح

  
كه كشور جمهوري اسـالمي ايـران مـورد         ) 1980 سپتامبر   22 (1359 شهريور ماه    31در  

د تـصور كـرد كـه       شـ   تي مـي  سخ جانبه ارتش رژيم بعث عراق قرار گرفت به         تجاوز مسلحانه همه  
 550ول  طـ  تهـاجم نظـامي ناگهـاني عـراق در           .ترين جنگ قرن بيستم آغاز شـده اسـت          طوالني

ه بود  ي را به اين نتيجه رساند     بسياري از كارشناسان نظام   ،  كيلومتر نوار مرزي زميني و دريا و هوا         
هاي رژيم بعث عـراق و        زودي شكست را خواهد پذيرفت و خواسته       كه جمهوري اسالمي ايران به    

بر اروند رود را گردن خواهـد       حاكميت اين كشور    و    الجزاير 1975نامه    اعتباري موافقت   له بي جم از
حـدود  (ي از سـرزمين ايـران      ويژه آنكه ظرف مدت نسبتاً كوتاهي بخـشهاي قابـل تـوجه              به نهاد؛

در همـان زمـاني كـه       . تحت اشغال نظامي نيروهاي عراقـي درآمـده بـود         )  كيلومتر مربع  30,000
 ،دادند  هاي اشغالي ادامه مي     نيروهاي ايران به تالش براي عقب راندن نيروهاي عراقي از سرزمين          

ت جهاني و مقابله بـا      حفظ صلح و امني   ان ملل متحد كه براساس منشور، مسئوليت        متأسفانه سازم 
.  واكنش مناسبي از خـود نـشان نـداد   عهده دارد،   بههرگونه تهديد بر صلح، نقض صلح و تجاوز را          

بـس،    با اكتفاي بـه درخواسـت آتـش       ) 1359مورخ ششم مهرماه     (479شوراي امنيت در قطعنامه     
چنـين     اين .كردهاي ايران توسط عراق سكوت اختيار         ورانه در مقابل اشغال غيرقانوني سرزمين     مز

سرعت مورد پذيرش عراق قرار گرفت و شوراي امنيت مورد قـدرداني و               به 479قطعنامه  «بود كه   
 ايران با رد قطعنامه مـذكور، ابـراز داشـت كـه شـوراي امنيـت بايـد اعمـال                     2.»تشكر اين دولت  

ن نـشيني فـوري نيروهـاي عراقـي را از سـرزمين ايـرا               تجاوزكارانه عراق را محكوم كرده، عقـب      
دليـل    درخواست كند و از آن كشور بخواهد كه به ايران غرامت بپـردازد و مقامـات عراقـي را بـه                    

  3.ارتكاب جنايات محكوم نمايد
) حـدود بيـست و دو مـاه   ( براي مدت طـوالني  479شوراي امنيت پس از صدور قطعنامه    

صر آبادان اقـدام    االئمه به شكست ح     سكوت اختيار كرد تا اينكه نيروهاي ايران طي عمليات ثامن         
. هاي اشغالي در جنوب را آزاد كردنـد         القدس بخشهاي مهمي از سرزمين      نموده و با عمليات طريق    

هايي از مناطق اشغالي در غرب كـشور، و حـوالي شـهرهاي شـوش و                  همچنين آزادسازي قسمت  
رداد المقدس در سـوم خـ       المبين و باالخره آزادي خرمشهر با عمليات بيت         دزفول طي عمليات فتح   

دنبال اين امر شوراي امنيت كه به درخواست اردن و  به. داشتتحرك وا وراي امنيت را به، ش1361
طـي  ) 1982 ژوئيـه    12 (1361مريكا تشكيل جلسه داده بـود در بيـست و يكـم تيرمـاه               ايت ا حم

                                                           
 . 136، ص 1371قش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، منوچهر، ن.  پارسا دوست.2

3. Secrurity Council Offical Records 35th year 2252nd Meeting, para. 87. 
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نـشيني نيروهـاي دو كـشور بـه مرزهـاي           بس، خواستار عقب    ضمن درخواست آتش   514  قطعنامه
هـاي جنـگ     آميز ايـران در جبهـه       با گسترش عمليات نظامي موفقيت    . المللي شد   ه بين شناخته شد 

 540 طي قطعنامـه     1362شورا در سال    . تدريج تغيير يافت   وراي امنيت نيز به   هاي ش     لحن قطعنامه 
لزوم بررسي علل عيني جنگ را مورد تأييد قرار داد و حدود دو سال بعد در قطعنامه                 ) 9/8/1362(

.  ابـراز تأسـف نمـود      ،از اقدامات ابتدايي كه منجر به بروز مخاصمه شده است         ) 5/12/1364 (582
 29 (598اي امنيت در قطعنامـه       توسط نيروهاي ايراني، شور    1366باالخره با تصرف فاو در سال       

 منشور،  احراز نمود كه در منازعـه ميـان ايـران و عـراق     40 و 39با استناد به مواد     ) 1366ماه  تير
 از طـرف    598 با پذيرش قطعنامـه      1367 تيرماه   26سرانجام در   .  حادث شده است   »نقض صلح «

  4.بس رسمي ميان دو كشور برقرار گرديد  آتش،سال جنگ ايران، پس از هشت
 31آنچه بيش از نفس تجاوز مسلحانه رژيم بعث عراق به جمهـوري اسـالمي ايـران در                  

كنـد نقـض      كشور متجاوز جلب توجـه مـي       و موضع جانبدارانه شوراي امنيت از        1359شهريورماه  
 هـشت سـال جنـگ       لافـروز عـراق در طـو        اصول و قواعد حقوق بشردوستانه توسط رژيم جنگ       

واكنش شوراي امنيت در قبال تجاوز همه جانبه عراق به جمهوري اسالمي ايران، رژيـم   . باشد  مي
 ايراني در ارتكاب    بعث را جسارت بخشيد تا در نيل به پيروزي و درهم شكستن مقاومت نيروهاي             

الرعايـه در      و گـسترده حقـوق الزم      نقـض فـاحش   . ي راه ندهـد    به خود ترديد   هيچ جنايت جنگي  
بخـشي از   ...  حمله به مناطق و اهداف غيرنظامي، بدرفتاري با اسـراي جنگـي و               5مناطق اشغالي، 

. رود  يشـمار مـ      جنايات ارتكابي نيروهاي نظامي عراق در جنگ عليه جمهوري اسالمي ايران بـه            
كنـد كـاربرد      آنچه در اين ميان بيش از تمام جنايات ارتكابي نيروهـاي عراقـي جلـب توجـه مـي                  

نيروهاي عراقي براي   . باشد  سالحهاي شيميايي عليه نيروهاي نظامي و مردم غيرنظامي ايران مي         
ي عليـه رزمنـدگان اسـالم در        ي بـه اسـتفاده از سـالحهاي شـيميا         1359مـاه      دي 23بـار در      اولين
 دامنـه كـاربرد ايـن       1360مبـادرت ورزيدنـد و سـپس در سـال           » خزر  ني«و  » هالله«ورهاي  مح

در طول  . هاي اهللا اكبر، جسر نادري و خرمشهر نيز ادامه دادند           هاي هويزه، تپه    سالحها را در جبهه   
سالهاي بعد نيز كم و بيش كاربرد اين سالحها عليه نيروهاي ايران و مـردم غيرنظـامي اسـتمرار                   

براسـاس آمـار    «.  عليه شهر حلبچه در عـراق نيـز ادامـه پيـدا نمـود              1988 مارس   18و تا   داشت  
از اين سالح، سـال بـه       هاي شيميايي عراق، روند استفاده عراق         استخراج شده از گزارشهاي حمله    
بـا  » نمـودار رشـد نـسبي     «هاي عراق در      اي كه تعداد حمله     گونه سال سير صعودي داشته است به     

                                                           
نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد و  : سيدقاسم زماني و دكتر اسماعيل منصوري الريجاني. براي مطالعه بيشتر رك .4

 . 1378هاي دفاع مقدس،  تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسالمي ايران،بنياد حفظ آثار و ارزش
هاي ايران در جنگ تحميلي،  المللي، اشغال سرزمين حقوق بشردوستانه بين: سيدقاسم زماني.  براي مطالعه بيشتر رك.5

 .1381مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، 
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 حملـه را    45 حدود   1367شود و در سال       ر سال آغازين جنگ تحميلي شروع مي      حدود ده حمله د   
  6.»كند در سال گزارش مي
 در قبال استفاده عراق از سالحهاي شيميايي كه وراي امنيت سازمان ملل متحدواكنش ش

 و  1987 مي   14 و   1986 مارس   21،  1985 آوريل   25،  1984  مارس 30هاي مورخ     در قالب بيانيه  
يافـت،   تجلـي    )1988 اوت   26مـصوب    (620و  ) 1988 مـي    9مـصوب    (612هـاي     مـه نيز قطعنا 

 در اين   بعثوجه با عمق و گستره جنايات ارتكابي رژيم          به هيچ  ماليم و مغرضانه بود كه       چنان  آن
بر همين اساس رژيم وقت عراق كه انكـار كـاربرد سـالحهاي شـيميايي را         . زمينه تناسب نداشت  

هايي مثل اعمـال      ين سالحها برآمد و با استناد به حربه        توجيه استفاده از ا    ديد در مقام    فايده مي   بي
 مثل، دفاع مشروع و ارتباط دادن كـاربرد سـالحهاي           ابله به  ژنو، مق  1925رزرو نسبت به پروتكل     

 ترديـدي وجـود     7.شيميايي با كل جنگ تالش نمود كه از اقدام خويش در اين زمينه دفاع نمايـد               
المللـي و     طلق استفاده از سالحهاي شيميايي در حد يك قاعده آمـره بـين            نداشت كه ممنوعيت م   

  .تابيد عنوان يك جنايت جنگي هيچ توجيهي را در اين زمينه برنمي تلقي اين اقدام به
عراق در تأمين تسليحات شيميايي خويش در طول هشت سال جنـگ بـا ايـران تـا حـد                      

، )سابق(ايي  مثل انگلستان، آلمان غربي، شوروي        واقع دولته   به. زيادي به منابع خارجي متكي بود     
  شيلي و شماري از ديگـر  چين، افريقاي جنوبي،، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا،   )سابق(امريكا، يوگسالوي   

 يا رأساً به صدور مواد شيميايي به عراق مبادرت ورزيدند يا نسبت به صدور آن توسط اتباع                  دولتها
ا در سال آخر جنـگ و       ـ تنه 8.دـدادنـ نشان ن  مؤثري از خود  ر عراق واكنش چندان     خويش به كشو  

، دادسـتاني آلمـان عليـه چنـد          وسعت استفاده عراق از سالحهاي شيميايي بود كه مـثالً          لحاظ   به
آلماني كه متهم به ارسال و صدور مواد شيميايي به عراق براي ساخت بمبهاي شـيميايي                  شركت  
 با اين حال پرونده مـذكور صـرفاً براسـاس    9.قيب قرار داد اعالم جرم كرد و آنها را تحت تع        ،بودند

نقض مقررات گمركي پيگيري شد و بدون سر و صدا خاتمه پيدا كرد و نامي از شركتهاي شاخص 
  10. برده نشد،آلماني كه مواد و تجهيزات و فناوري الزم را براي رژيم عراق فراهم كرده بودند

 توسـط  2004 دسـامبر  6 از افرادي بود كـه در  تبعه هلند يكي  » فرانس فان آنرات  «آقاي    
                                                           

ابعـاد  : ، جلد دوم  1367المللي تجاوز و دفاع، مردادماه         تجاوز و دفاع، مقاالت ارائه شده به كنفرانس بين         هاي   بازشناسي جنبه  .6
الملل، نگاهي به استفاده رژيم عراق از سالحهاي شيميايي در جنگ تحميلي، ستاد تبليغات جنگ،                 سياسي و مسائل حقوق بين    

 .364ص 
 .78 الي 65سالحهاي شيميايي در جنگ تحميلي، همان، صص الملل و كاربرد   سيدقاسم زماني، حقوق بين.7
طرفي در جنگ تحميلي عـراق عليـه ايـران، مؤسـسه         سيدقاسم زماني، تأملي بر رعايت حقوق بي      .  براي مطالعه بيشتر رك    .8

 .1380مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، 
 .14/5/1368 روزنامه رسالت، .9

، 1385،  34ز سالحهاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران، مجله حقـوقي، شـماره                احراز قضائي استفاده عراق ا     .10
 .213ص 
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 كه براي توليد گازهاي     1980دادستاني شهر الهه به اتهام ارسال مواد شيميايي به عراق در دهه             
  . تحت تعقيب قرار گرفت، استفاده شده بود)گاز خردل(سمي 

 حـضور در ايـران و بازديـد از          بـراي همكاري جمهوري اسالمي ايران با دادستاني هلنـد           
 نفر از مـصدومان شـيميايي سردشـت،         55مناطق مرزي غرب و جنوب كشور و استماع اظهارات          

بـا صـدور كيفرخواسـت      .  جديدي به ايـن پرونـده داد       ابعاده، خرمشهر و آبادان     اشنويه، آلوت، زرد  
دادگاه بخـش   در  و در پي جلسات رسيدگي متعدد       » فان آنرات فرانس  «دادستاني شهر الهه عليه     

 رأي  2005دسـامبر    دادگاه در بيست و سوم       ،2005 دسامبر   23 آوريل تا    18هه از   الشهر  ) بدوي(
 ،كشي كه دادسـتان متوجـه مـتهم سـاخته بـود             در مورد اتهام معاونت در نسل     . خود را صادر نمود   

المللي، استفاده عـراق از سـالحهاي         ي بين ه با استناد به اسناد و رويه قضائ       دادگاه بدوي ضمن آنك   
 از جمعيت كرد و     تمام يا بخشي   را با نيت نابودي      1988 مارس   16 مردم حلبچه در     شيميايي عليه 

 بـه آن دانـست كـه         كشي را منوط     اما معاونت در نسل    ،كشي قلمداد نمود    در حقيقت مصداق نسل   
 مـتهم در زمـان      اطـالع  مباشرين واقعاً آگاه بوده باشد؛ از آنجا كه          كشي  متهم نسبت به نيت نسل    

و هيچ مدركي توسـط      ه مباشرين اثبات نشد   كشي  به نيت نسل     ايي مزبور نسبت  يتحويل مواد شيم  
 مـارس   16 بر اطالع متهم درباره نحوه رفتار مقامات عراقي نسبت به كردها قبل از               دالدادستان  

 اثبـات نـشده و      حلبچـه كشي كردهـاي       بنابراين معاونت متهم در نسل     ارائه نگرديده است؛   1988
  .گردد ه ميمتهم در اين مورد تبرئ

دادگاه در مورد معاونت متهم در جنايـات جنگـي رژيـم عـراق در اسـتفاده از سـالحهاي                    
شيميايي عليه مردم حلبچه و نيز در جنگ عليه ايران ابراز داشت كـه مـتهم در حـالي بـه دولـت        
عراق مواد شيميايي عرضه داشته است كه اين كشور در حال جنگ با ايران و نيز درگيري نظامي                  

ردها بوده و متهم به اين امر علم داشته كه مواد ارسالي وي در توليد گاز سمي استفاده خواهد      با ك 
دادگـاه بـدوي بـه ايـن حـد          . شد و اين گاز سمي به احتمال زياد مورد استفاده قرار خواهد گرفت            

ل اكتفاء نكرده و با اتكا به نظريه كارشناسي و شهادت شهود به اين نتيجه رسيد كه گازهاي خرد                 
واقع تا حـد قابـل تـوجهي بـا اسـتفاده از مـواد                  به 1980استفاده شده توسط دولت عراق در دهه        

دادگاه با تأكيد بـر عـدم شـمول مـرور زمـان             . شيميايي عرضه شده توسط متهم توليد شده است       
را تواند معاونت خود در اين نوع جنايات جنگي     نسبت به اتهام متهم، ادامه داد كه معاون جرم نمي         

 وي نبوده يا اينكه اين جنايت حتي        كند كه انجام حمالت شيميايي تصميم     ا اين استدالل توجيه     ب
دادگاه با توجه بـه     . پذيرفت  بدون كمك وي و از رهگذر مساعدت احتمالي ديگران نيز صورت مي           

وخامت جنايات عراق و نقش متهم در آن جنايات، با اذعان به عدم امكان اجراي واقعـي عـدالت                   
جرايم جنگي در قوانين هلنـد يعنـي   در  تازات متهم، وي را به حداكثر ميزان مجازات معاونبا مج 

  . سال حبس محكوم نمود15
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 مصدوم شـيميايي كـه      15 و زيان ناشي از جرم و درخواست جبران خسارت           در مورد ضرر  
 زمان  يند رسيدگي حضور داشتند در وهلة اول در مورد ايراد مرور          رآعنوان مدعي خصوصي در ف      به

 ابراز داشت كه با توجه به عدم طـرح چنـين ايـرادي از جانـب                 ، دادگاه به اين جنبه پرونده      نسبت
دادگاه قانون حـاكم بـر      . متهم، نيازي نيست كه دادگاه رأساً چنين امري را مورد بررسي قرار دهد            

. دهـد   ميصورت جداگانه مورد توجه قرار        درخواست جبران خسارت مصدومان را در دو مرحله و به         
عنـوان    فان آنرات، دادگاه بدوي قوانين ايران و عـراق را بـه            فرانس   در مورد نفس مسئوليت آقاي    

امـا در  . نمايد قانون محل بروز خسارت حاكم دانسته و مطالبه غرامت را قانوني و موجه قلمداد مي    
 حداكثر غرامتـي    متهم را به پرداخت   ) هلند(مورد ميزان غرامت با حاكم دانستن قانون مقر دادگاه          

ايـن اسـاس    بـر .  بوده اسـت  بروز خسارت طبق قوانين هلند مجري   نمايد كه در زمان     محكوم مي 
غرامـت و مبلـغ     )  يـورو  67/680( فلورن   1500دادگاه براي هريك از دعاوي متهم را به پرداخت          

  11. يورو بابت هزينه دادرسي محكوم نمود100
  

  مبحث دوم
  فاندر مورد مسئوليت فرانس) 2007 مي 9(حكم دادگاه استيناف شهر الهه 

   معاونت در جرايم جنگي نيروهاي عراقلحاظ  بهآنرات 
  

 سـال حـبس بـا       15 آنـرات بـه       فان حكم  دادگاه بدوي شهر الهه در محكوميت فرانس          
 حقـوقي و  لحـاظ   بـه احتساب مدت زمان بازداشت قبلي و پرداخت غرامت به مصدومان شيميايي           

ويژه مورد استقبال نهادهاي بشردوستانه و حقوق بشر          اري برخوردار بود و به     از اهميت بسي   قضائي
حال عدم قطعيت رأي صادره و امكان تغيير مفاد رأي در مرحله استيناف دور از   با اين. قرار گرفت
اساس با اعتراض متهم و دادستان به رأي دادگـاه بخـش شـهر الهـه پرونـده                     اين بر. ذهن نبود 

ت به اتهام معاونت در كاربرد سالحهاي شيميايي توسط نيروهاي نظامي عراق در             آنرافان  فرانس  
  .ي ديگري قرار گرفت در بوته آزمون قضائ1988  تا1980سالهاي 
نظـر دقيـق    متشكل از سه قاضي پس از تشكيل جلسات رسيدگي و امعاندادگاه استيناف    

، رأي 2007 بيـست و پـنجم آوريـل        ، دوم، چهارم، يـازدهم، شـانزدهم و       2006 اكتبر   9پرونده در   
  .صادر نمود) 1386 ارديبهشت 19 (2007 مي 9نهايي خويش را در 

ـ                  ه وي يكي از اعتراضات متهم به رأي دادگاه بدوي ابهام در انتساب اتهامـاتي بـود كـه ب
به ادعاي متهم دوره زماني و قلمرو مكاني جرايم ارتكابي توسـط نيروهـاي              . نسبت داده شده بود   

                                                           
 الهه در مورد آقاي فرانس فان آنـرات          شهر  خالصه فارسي و متن كامل انگليسي و هلندي حكم صادره از دادگاه بخش             .11

 . آمده است462 تا 233 مجله حقوقي در صفحات 34در شماره 
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چنـان كليتـي     در عراق و ايران معـين شـده از آن          1988 و   1987 و   1986كه بين سالهاي    عراقي  
از سوي ديگر عبـارت     . سازد  برخوردار است كه وي را از دفاع در مقابل اتهامات ادعايي ناتوان مي            

كه در حكم دادگـاه بـدوي آمـده اسـت درك معنـاي آن را       » مواضعه و تباني به هر نحو ممكن      «
 به جرايم اصـلي داللـت دارنـد كـه معاونـت             سو  ه تعبير ديگر اين عبارت از يك      ب. نمايد  دشوار مي 

وابسته به آنهاست و از سوي ديگر اتهام معاونت مستقل متوجه متهم شده است كه تلفيـق آن بـا    
 دادگاه استيناف در اين مورد ابـراز داشـت       .باشد   سخت و دشوار مي    ،جرايمي كه قبالً ارتكاب يافته    

 آنرات متهم  فرانس فانچنيني مستقيماً به اعمال و اقداماتي داللت ندارد كه آقاي       كه حمالت اين  
با ايـن حـال بـرخالف     . باشد   بلكه منظور از آن حمالت اقدامات رژيم عراق مي         ،به آنها شده است   

انـد كـه      چنان نامعين و غيرمنجز تعيين شده      ربط آن   پيشينه پرونده، شاخصهاي زماني و مكاني ذي      
مواضعه و تباني «عبارت .  متهم قادر به دفاع از خويشتن باشدتاح و شفافيت كافي است فاقد وضو

نيز بدون توضـيح بيـشتر در زمـره اتهامـات مـتهم قـرار گرفتـه و مـشخص                    » به هر نحو ممكن   
بر اين اساس حكم دادگـاه  . واقع چه اتهامي در مرحله بدوي متوجه وي بوده است         سازد كه به    نمي

 منطبـق نيـست و مخـدوش         هلنـد   قانون آئين دادرسي كيفـري     261ق با ماده    بدوي از جهات فو   
  .شود قلمداد مي

ي بـه   اف در آستانه ورود به رسـيدگي قـضائ        گردد دادگاه استين    گونه كه مالحظه مي     همان  
ي اتهامـات    قـضائ  تعـين و قطعيـت    شد تـا در مـورد       كو  برائت مي  به اقتضاي اصل     ،اعتراض متهم 

ز مجرميت متهم بوده است به بررسي بپردازد و در مورد امكان نفـي حـق                انتسابي كه مبناي احرا   
  . كليت و ابهام اتهامات ادعايي با رعايت اصل برابري اظهارنظر نمايدلحاظ  بهدفاع متهم 

 اصـلي در رسـيدگي بـه        چنـين ها متهم مدعي شد كه        در مورد تساوي امكانات و فرصت     
 پرونـدة   ،به ادعـاي مـتهم    . حيث منصفانه نبوده است   پروندة حاضر رعايت نشده و دادرسي از اين         

، كـه از    هاي رخ داد     سـال قبـل و در منطقـه        20حاضر در مورد اقدامات ادعايي اسـت كـه حـدود            
فرهنگي كامالً متفاوت برخوردار است و تحقيقات نيـز در كـشورهاي متعـددي صـورت پذيرفتـه                  

نمايد و اعمال نفوذ بخـش        ات را مردد مي   طرفي تحقيق    اين امر عقالً و منطقاً استقالل و بي        .است
دادگـاه  . سازد  آوري ادلّه را بسيار محتمل مي       دادستاني و ادارة ملّي تحقيقات جنايي در فرآيند جمع        

از ربـط ابـر     المللي پرونده مطروحه و زمان و مكان وقـوع جـرايم ذي             استيناف با تأكيد بر ابعاد بين     
داشت كه متهم به واسطه دو وكيل خويش از فرصت كافي براي شـركت در فرآينـد تحقيقـات و                    

ي الزم جهت رفع اتهام برخوردار بوده است و در اين راسـتا هـيچ              آوري داليل و امارات قضائ      جمع
دادگاه . ها وارد نشده است اي به حق دادرسي منصفانه وي و اصل برابري امكانات و فرصت خدشه

 شاهد تعرفه شده، با اشاره به حكـم مقـدماتي           19ورد درخواست متهم جهت استماع شهادت       در م 
، با توجه به عدم امكان استماع شهادت برخـي شـهود در فرجـه               2006 اكتبر   23خويش در تاريخ    
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، آنهـا  در مرحلة رسيدگي بدوي، فـوت شـماري از           بل قبول، استماع شهادت برخي از آنها      زماني قا 
دت برخي از شهود و اعالم خودداري ديگر شهود از اداي شهادت به رد درخواست مؤثر نبودن شها

  . رأي صادر نمود،وي
آنرات در مقابل دادگاه استيناف مدعي شد كه اصل برابري اقتـضاي آن             فان  فرانس  آقاي  

دارد كه ديگر متهمان دخيل در اتهامات ادعايي نيز توسط دادستاني تحت تعقيـب قـرار گرفتـه و                   
ها نيز به اعمالي كه به        به زعم متهم، ديگر كشورها و شركت      . حاكمه و مجازات واقع شوند    مورد م 

دهـد طـي    كه اسناد و مدارك موجـود نـشان مـي   طور اند و همان  وي منسوب شده مبادرت ورزيده    
 تن مواد شيميايي به عراق 3150 دو شركت طي چند مرحله و در مجموع 1984 تا 1983ي سالها

تـوان بـه    به اعتقاد دادگاه هنگـامي مـي  . اند  ولي مورد تعقيب دادستاني قرار نگرفته     اند    ارسال كرده 
دو . واقع امكان اجراي آن وجود داشته باشد        محاكمه استناد جست كه به     وعقيب  اصل برابري در ت   

يك از آن سه نفر نيز مقيم كـشور هلنـد     شخص از سه شخص مورد ادعا تبعة هلند نيستند و هيچ          
 متهم شده است بـا    نهاا با متهم ارتباط داشته و در اعمالي كه آقاي آنرات بد           آنهاگرچه  ا. باشند  نمي

 شده اسـت    آنهايك از ايشان در جرايمي كه آقاي آنرات متهم به ارتكاب              اند اما هيچ    وي كار كرده  
  در آنهـا  دادستاني داليلي موجه براي شـروع تعقيـب          زعم دادگاه،    به  بر اين اساس   .اند  سهيم نبوده 

  . نداشته استراختيا
دادگاه استيناف رأي دادگاه بدوي را در اين مورد تأييد نمود كه متهم در نقـض قـوانين و                   

 ژوئـن   5المجيد و ديگـر نيروهـاي عراقـي در           ي جنگي توسط صدام حسين و علي حسن       ها  عرف
 در قـوك تپـه    1988 در حلبچـه و در سـوم مـي           1988 مارس   16در عراق و در     » زوا« در   1987

 19آنـرات در دوره زمـاني       فان     به زعم دادگاه در اين جرايم، متهم فرانس        12.اونت داشته است  مع
 عامدانه وسايلي را تحويل عراق داده اسـت كـه ويـژه توليـد گـاز                 1988 اوت   35 تا   1984آوريل  

دادگاه همچنين اين قسمت از رأي دادگـاه        . اين امر واقف بوده است      خردل بوده و متهم نسبت به     
 آوريـل   11المجيـد و ديگـران در         دهد كه صدام حسين و علي حـسن         را مورد تأييد قرار مي    بدوي  
الحرمه  س در سردشت و رأ    1987 ژوئيه   28 در آلوت و در      1987 آوريل   16 در   ، در خرمشهر  1987

                                                           
 روند رسيدگي   18/10/2005ست كه با تصويب اساسنامه دادگاه عالي كيفري عراق در مجلس اين كشور در                شايان ذكر ا   .12

يكي از اتهامات متهمان اين دادگاه بمبـاران شـيميايي          . به جنايات صدام و ديگر مقامات بلندپايه نظامي رژيم بعث آغاز گرديد           
هامات صدام مشهور به واقعه دجيل كه در آن تـرور نـاموفق صـدام                از ات  يكي بود، با اين حال با بررسي        1988حلبچه در سال    

 مرد  150(جويانه به روستاي دجيل و كشتار مردم اين روستا             صدام دستور حمله انتقام    ، باعث شده بود   1982 ژوئيه   8حسين در   
 دسـامبر  26  در حكـم ايـن .  حكم اعدام صدام را صـادر كـرد  2006 نوامبر 5در دادگاه  .را صادر و اجرا نمايد    ) و تعدادي كودك  

.  صدام با شمار زيادي اتهام رسيدگي نـشده اعـدام شـد            2006 دسامبر   30 مورد تأييد دادگاه تجديدنظر قرار گرفت و در          2006
صالحيتها و مجازاتها در دادگاه عالي كيفري عـراق؛ از تأسـيس دادگـاه تـا اعـدام صـدام، مجلـه                  : مائده ميرشمس شهشهاني  (

 المجيد سن علي ح2007 شايان ذكر است كه اين دادگاه در سپتامبر      ).171ـ203، صص   1385،  10اره  وقي، شم پژوهشهاي حق 
 . در حلبچه به اعدام محكوم نمود1988 را به جرم كشتار كردها در سال شيمياييمعروف به علي 
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 در اشـنويه، همـراه و       1988 و در دوم اوت      ه در زرد  1988 ژوئيه   22و در   ) منطقه حوالي سردشت  (
هـاي   هـاي جنگـي خـصوصاً منـع اسـتفاده از سـالح       ديگران مكرراً قوانين و عرف در همكاري با    

عنـوان    اند و متهم با ارائه عامدانه وسايلي كه بعداً بـه            كننده را نقض كرده     شيميايي و گازهاي خفه   
جـرايم مزبـور مبـادرت ورزيـده        تسليحات شيميايي مورد استفاده قرار گرفته است به معاونـت در            

نيت متهم در اين مورد بر اين واقعيت مبتني گـشته كـه              ه استيناف در مورد سوء    حكم دادگا . است
 به ارسال مواد شيميايي به عراق يا به يك شركت عراقـي ادامـه داده          1988 تا   1985وي از سال    

  .است
 در دادگـاه اسـتيناف ايـن امـر را مـورد             2007متهم در جلسة رسيدگي مورخ دوم آوريـل         

به شـركتي   » تيودي گليكول « وي از طريق ژاپن به ارسال        ،ول آن دوره  پذيرش قرار داد كه در ط     
عالوه بر ايـن دادگـاه بـه شـهادتنامه شـريك            . وابسته به وزارت نفت عراق مبادرت ورزيده است       

 استناد جست مبني بر آنكه متهم از مقصد نهايي مـواد            2005 ژوئن   22تجاري متهم در اوزاكا در      
از سوي ديگر دادگاه با استناد به داليل و امارات گونـاگون  . وده استشيميايي ارسالي كامالً آگاه ب   

العي از اين امر نداشـته اسـت كـه          نمايد كه وي اط     اين ادعاي متهم در مرحله استيناف را رد مي        
شـود و    ارسالي توسط وي براي عراق جهت توليد گاز سمي خردل استفاده مـي    »تيودي گليكول «

ليد گاز خردل كه متهم سهم مهمي در آن جريان داشته است براي  هيچ دليلي وجود نداشته كه تو     
 دادگاه استيناف اعالم داشت كه ادلّه موجـود در          .تفاده در جنگ صورت پذيرفته باشد     هدفي جز اس  

هاي متعددي را عليه      اين مورد از قطعيت برخوردارند كه رژيم عراق حمالت هوايي يا گلوله باران            
به زعم دادگـاه در مـورد ايـران ايـن      . ر و در ايران صورت داده است      اماكن اثبات شده در آن كشو     

وقـوع پيوسـته اسـت كـه از         المللي به   حمالت رژيم عراق در چارچوب يك مخاصمه مسلّحانه بين        
نيـت   در حقيقت دادگـاه اسـتيناف سـوء   .  ادامه يافته است  1988 آغاز شده و تا اوت       1980سپتامبر  

عراق را با توجه به زمان و دفعات ارسال و نيز تمهيدات مختلف             متهم در ارسال مواد شيميايي به       
 خردل در جنگ عراق عليـه ايـران احـراز          زهاي عراق از گا     براي تداوم ارسال بعد از اولين استفاده      

  .كرده است
بـه ايـن    هاي كارشناسي و اسناد و مدارك موجود          دادگاه استيناف با بررسي دقيق گزارش     

عـراق نقـش    به رژيـم    » تيودي گليكول « ساز  ات با عرضة پيش   آنران  فرسد كه فرانس      نتيجه مي 
 درصد توليد عـراق در ايـن        38حداقل  .  توسط اين رژيم ايفا كرده است      مهمي در توليد گاز خردل    

گلـستان  اي از طريق ان چنين ماده.  تأمين شده است1988 تا   1980ي  سالهازمينه توسط متهم در     
هم متهم در ايـن زمينـه مهـم و          شده است اما در مقام مقايسه س      ها به عراق ارسال     نيز در آن سال   

 از سـال  اي براي عراق توسط سايرين ارسال چنين مادهبا وجود اينكه   . رود  شمار مي    توجه به قابل  
 تن از اين ماده براي عـراق  1116به ارسال 1988 ليكن متهم تا بهار   به بعد متوقف گرديد؛    1984
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ها كامالً به ارسال اين ماده توسط متهم متكي بـوده           ن سال ق در طي اي   ادامه داده است و رژيم عرا     
  .است

در نهايت دادگاه استيناف با احراز معاونت متهم در جنايات جنگي ارتكابي رژيم عـراق در                
دهـد و بـا        مجرميت و لزوم مجازات وي را محـرز تـشخيص مـي            ،هاي شيميايي   استفاده از سالح  

 مجـازات    حـداكثر  در زمان جنگ متهم را مستحق     زا   قانون ج  78 و   57،  49،  10 ،8 استناد به مواد  
 ، شايان ذكر است كه در مرحله استيناف       13.كند  قلمداد مي  در قوانين كيفري هلند    ) سال 20(حبس  

تناسـب  )  سال حـبس   15( بود كه مجازات تعيين شده براي متهم در مرحله بدوي             معتقد دادستان
زعـم دادگـاه مـتهم در         به. ارد و اين مجازات بايد تشديد شود       ند انتسابي به وي  چنداني با اتهامات    

گـاز  (هـاي شـيميايي       از سالح عراق  صورت مستمر به معاونت خويش در استفاده          ها و به  طول سال 
ترديد رژيم بغداد با مبادرت به        بي. در جنگ با ايران و نيز عليه مردم عراق ادامه داده است           ) خردل

 ،المللـي شـده اسـت        گسترده و فاحش حقوق بشر دوستانه بـين        هاي  چنان اقداماتي مرتكب نقض   
هيچ وجه از كرده خود        و امروز نيز به    اي داشته    سهم عمده  آنهاهايي كه متهم نيز در ارتكاب         نقض

دادگاه استيناف با توجه به ماهيت وخـيم و جـدي نقـض اصـول               . كند  ابراز ندامت و پشيماني نمي    
اذعان داشت  اين نكته     حمايتي متهم در آن، به    مهم  و نقش   حقوق بشر دوستانه توسط رژيم عراق       

ي بابت اقدامات متهم پرداخت     المللي چه بهاي هنگفت     كه قربانيان، بازماندگان و جامعه حقوقي بين      
دادگـاه ادامـه    . تواند بخشي از نتيجـه آن اقـدامات باشـد           و اعمال مجازات شديد فقط مي     اند    كرده
افـراد و   . ة عمومي پيشگيرانه آن نيز بايد ملحوظ نظر قرار گيرد         دهد كه در تعيين مجازات جنب       مي

المللي تسليحات يا مواد خام قابل استفاده در ايـن زمينـه مبـادرت                هايي كه به تجارت بين      شركت
 المللـي    بـين  ورزند  بايد مراقب باشند كه مبادا با اقدامات خويش در ارتكاب شديدترين جنايات               مي

 واكنش مناسـب و ضـروري در ايـن شـرايط را تعيـين مجـازات حـبس                   دادگاه تنها . سهيم شوند 
 دادگـاه اسـتيناف مجـازات حـبس         اًنهايت. كند  دت زمان طوالني قلمداد مي    غيرقابل تعليق براي م   
  .دهد  سال حبس افزايش مي17را به )  سال حبس15(متهم در مرحلة بدوي 

خواهانها به همان ميزان    هريك از   خسارت  در مرحله رسيدگي استينافي درخواست جبران       
دادگـاه اعـالم    .  يورو توسط وكيل آنها مطرح شد كه مورد ايراد وكالي متهم قرار گرفت             67/680

توانـد تفـسير شـفاف و عـاري از            داشت كه اوالً در چارچوب رسيدگي كيفري در اين مرحله، نمي          
زعـم ترديـد جـدي در         ثانياً بـه  . خواهانها ارائه نمايد    ابهام از قوانين ايران و عراق در مورد خواستة        

مورد قابليت اعمال قوانين ايران و عراق در مورد مزبور، حتي اگر قانون مدني هلند نيـز در مـورد                    
                                                           

تكـب شـده و اينـك وارد دوران    م مزبور را بيش از بيست سال قبل مر ي به اعتقاد دادگاه استيناف با وجود اينكه متهم جرا         .13
شده است و ظاهراً بايد از تخفيف مجازات برخوردار شود، اما ماهيت عمـل مجرمانـه وي و آثـار و نتـايج                  )  سالگي 65(كهولت  

  .د تخفيف قابل توجهي در مجازات وي قائل شودنتوا چنان است كه دادگاه نمي  ،ناشي از آن
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سادگي امكان نداشـت چـرا       بود باز هم چنين كاري به       عمال مي پرونده قابل ا  ) مدني(جنبه حقوقي   
 علـت خـارج از چـارچوب پرونـده     همـين   كه دعاوي خواهانها ماهيتي ساده و غيرفني ندارد و بـه        

] قانون قبلـي  [ قانون جزاي هلند     337 تا   332بنابراين با استناد به مواد      . گيرد  كيفري اخير قرار مي   
تـوان    و تفاسير ارائه شده از آن توسط دولت كه مورد حمايت پارلمان نيز قـرار گرفتـه اسـت مـي                    

 ناشـي از جـرم در دادگـاه كيفـري     چنين احتجاج نمود كه رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان         اين
واقـع    به. پذير است كه جنبه مدني مزبور ماهيتي ساده و شفاف داشته باشد             فقط در مواردي امكان   

همين امر باعث شده است كـه در قـانون آيـين دادرسـي كيفـري فعلـي بـراي ميـزان خواسـته                        
نابراين دادگاه استيناف   ب. دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نزد دادگاه كيفري سقف قائل شوند            

با اين نظر موافقت نكرد كه حداكثر ميزان غرامت مورد مطالبه تنها معياري است كه سادگي يك                 
همـين اسـاس دادگـاه اسـتيناف دعـواي جبـران خـسارت               بر. رساند  دعواي مدني را به اثبات مي     
اه بدوي در مورد لحاظ عدم اعتراض متهم، حكم دادگ   هرچند كه به   14خواهانها را مسموع ندانست   

  .پرداخت هزينه دادرسي را به نفع خواهانها ابرام نمود
  

                                                           
ورزيـد و يـا اينكـه هنـوز امكـان        د در اين مورد به صدور قرار اناطه مبادرت مي          الهه باي   شهر  اينكه دادگاه كيفري بخش    .14

تـري   باشد مستلزم بررسـي دقيـق   پذير مي پيگيري دعاوي حقوقي مصدومان شيميايي مزبور در دادگاههاي حقوقي هلند امكان         
 .گنجد است كه در اين مقال نمي
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  گيري يجهنت
 عليـه شـهروندان آن   1980هاي شيميايي در دهة  محابا و مكرر عراق از سالح  بي استفادة

گـاه از     المللي بود كـه هـيچ       كشور و نيز عليه نيروهاي نظامي و مردم غيرنظامي ايران جنايتي بين           
هنوز مصدومان شيميايي زيادي وجود دارنـد كـه در اثـر جنايـات              . خ محو نخواهد شد   خاطرة تاري 

المللي هيچگاه نبايـد   در اين بين جامعه بين. كنند  دست و پنجه نرم ميمرگارتكابي رژيم بعث با    
فـل شـود و نقـش    ها و اشخاصي كه به تسليح شيميايي عراق مبادرت كردنـد غا    از اقدامات دولت  
 عالوه براين نبايد از ياد .المللي رژيم بعث را فراموش نمايد ها در جنايات بينت آنمساعدت و معاون

برد كه ميان نفس عمل تجاوزكارانه رژيم بعث در حمله نظـامي بـه جمهـوري اسـالمي ايـران و             
تعبير ديگـر عـدم واكـنش     به.  وجود داردنزديكاي  استفادة اين رژيم از سالحهاي شيميايي رابطه     

 امنيت در قبال تجاوز نظامي عراق به ايران نقش انكارناپذيري در ترغيب اشخاص مناسب شوراي
ي ايـن رژيـم و تحريـك آن بـه اسـتفاده از چنـين سـالحهاي        يو دولتهاي ديگر در تجهيز شيميا   

  .مرگباري را داشته است
توسط دادستاني شهر الهه به اتهام كمك آگاهانه و عامدانـه  » آنرات  فرانس فان «تعقيب  

و ) 2005 دسـامبر    23(برنامة شـيميايي عـراق و محكوميـت وي در مرحلـة رسـيدگي بـدوي                 به  
آنرات هلنـدي    فانفرانس  تعقيب  . همراه دارد   هاي زيادي را با خود به       پيام) 2007 مي   9(استينافي  

طرفي دستگاه     استقالل و بي   وس  از يك  ،ي آن كشور و محاكمه و مجازات وي       توسط دستگاه قضائ  
بـا  شود كـه    كشد و از سوي ديگر هشدار به آنهايي محسوب مي           ور را به تصوير مي    ي آن كش  قضائ

ت مختلـف از چنگـال عـدال    انحـاي  تاكنون بـه وجود معاونت در جنايات ارتكابي رژيم بعث عراق  
 اسـتفاده عـراق از       و مـستدل   صورت مـستند    ي دادگاهي داخلي به   در اين پروندة قضائ   . اند  گريخته
هرچنـد حكـم    . نمود احراز   قضائيصورت    در حلبچه و در جنگ تحميلي به      هاي شيميايي را      سالح

ا تحقيقـات گـسترده          برخـوردار   نـسبي   از اعتبـاري    هلند قضائيي در سيستم    صادره حت  اسـت امـ 
 آن در احـراز     قـضائي طرفانه ادلّه موجـود و اسـتدالل          دادستاني هلند و دقت دادگاه در ارزيابي بي       

تنهـا در ديگـر       كه عمـالً نـه    داده   به رأي مزبور وزن و اعتباري        آنرات  مجرميت آقاي فرانس فان   
. قـرار گيـرد   مـورد اسـتناد     توانـد     مي بلكه در ساير كشورها نيز       ، مشابه در هلند   قضائيهاي    پرونده

 سـال در مرحلـة رسـيدگي اسـتينافي و حكـم بـه               17 سال حبس به     15تشديد مجازات متهم از     
ه در برخورد با آنان كه زمينه و وسايل ارتكـاب جنايـات         پرداخت غرامت به مصدومان نشان داد ك      

توانند به دور از مالحظات سياسي بـا قاطعيـت            هاي داخلي مي  آورند دادگاه   المللي را فراهم مي    بين
  چـه تـاوان    المللـي    تصريح دادگاه به اينكه قربانيان، بازماندگان و جامعه حقـوقي بـين            .عمل كنند 
آنرات در استفاده عراق از سـالحهاي شـيميايي عليـه ايـران و              فان   بابت معاونت فرانس     هنگفتي

المللي و آثار      بر نقش معاونت در ارتكاب برخي جنايات بين        سو  اند از يك    دم حلبچه متحمل شده   مر
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المللـي در     ي هلند را نماينـده كـل جامعـه بـين          ه دارد و از سوي ديگر دستگاه قضائ       فجيع آن اشار  
  .رده استتعيين و اعمال مجازات قلمداد ك

صراحت اشاره شده اسـت كـه    آنرات به  فانفرانس تيناف الهه در مورد در حكم دادگاه اس  
در تجهيـز شـيميايي     ... مريكا، سوئيس، سـنگاپور، اردن و     ز ديگر اشخاص در ايتاليا، ژاپن، ا      برخي ا 

  .اند  نقش داشته1980عراق در دهة 
هـاي شـيميايي در جنـگ          سـالح  اگر نتوان اشخاص متهم به معاونت در استفاده عراق از         

 لحـاظ   بـه المللي تحت تعقيب قـرار داد و اگـر             صالحيتي در مراجع بين    موانع لحاظ   بهتحميلي را   
هاي شيميايي عليه ايران      وجود گذشت بيش از بيست سال از تاريخ آخرين استفاده عراق از سالح            

 يا مـسئوليت    تحت تعقيب قرار داد    ايراد مرور زمان نتوان در برخي از كشورها متهمين را            لحاظ   به
ا هنـوز نمـي      ؛مدني آنها را جهت جبران خسارات وارده مطرح نمود         تـوان در تمـام كـشورهاي          امـ

.  دانـست  قضائي ءاستيفاربط مصدومان شيميايي جنگ تحميلي را صرفاً داراي حقوق غيرقابل             ذي
ات دادسـتاني كـشوري خـاص بـه         آنـر   فانفرانس  اينكه آيا هنوز بايد منتظر ماند تا مانند پرونده          

 عليه مردم ايران مبـادرت ورزد       تعقيب متهمي معين به جرم معاونت در جرايم ارتكابي رژيم عراق          
هـاي    وري ادلّه به كمك آن دادستاني بشتابيم يا اينكه بايد با آموختن درس            آ  و پس از آن در جمع     

  مظلومانـه  گريـستن در شـهادت    آنرات فراتـر از شـعارهاي سياسـي و            فانفرانس  الزم از پروندة    
هـاي     خارجي در مقام احقاق حـق قربانيـان كـاربرد سـالح            قضائيمصدومان شيميايي، در مراجع     

رسد بيست سال درنـگ و   نظر مي  به.شيميايي توسط رژيم بعث برآئيم پاسخ چندان دشواري ندارد   
 .   شد زمان چندان كوتاهي نبا و اقدام براساس آنپاسخ اين سؤال  كشفتعلل براي

 


