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 مقدمه

پس از گذار از دوران جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، جهان با 

 المللي بين ةکه از تعداد مخاصمات مسلحاناي مواجه شد  برهه

داخلي افزايش  ةمخاصمات مسلحانشد و  رفته کم مي رفته

المللي به  بين ها از دوران گذار با تحول نوع جنگاين . يافت مي

به تنهايي يا در  نظامي خصوصيهاي  شرکت. بود مقارنداخلي 

به مسلحانه  در دوران مخاصمة کنار نيروهاي مسلح دولتي

. پرداختند مياعم از امنيتي، انتظامي و لجستيکي  هايي فعاليت

ها رخ  يي که مخاصمه در قلمرو آنها وضعيت ناپايدار دولت

وظايفي انجام ها و  اين درگيري ، شدت خشونت ناشي ازداد مي

مبناي انعقاد قرارداد با دولت ميزبان و  بريا -ها  که اين شرکت

مشغول بودند، فضايي را ايجاد بدان  -يا دولت متبوع خود

ها  کرد که در بطن آن فضا نقض تعهد از جانب آن شرکت مي

دنبال نقض  را به مسؤوليتداد که احراز و اثبات نهاد  رخ مي

اخير  ةده هايي که طي بحراناز يکي  .ساخت طرح ميتعهد م

رخ داد، وضعيت داخلي عراق پس از سقوط صدام حسين رئيس 

عالوه  قلمرو عراق پس از اين بحراندر . جمهور اين کشور بود

بر دولت موقت عراق، نيروهاي ائتالف به فرماندهي اياالت 

هاي  ها شرکت که در کنار آن متحده آمريکا نيز حضور داشتند

و  مين امنيت، انجام عمليات لجستيکيمنظور تأ خصوصي نيز به

هاي شناخته  از اين شرکتيکي . ندوارد خاک عراق شد نظامي

مزبور در حوادث شرکت . واتر بود شده، شرکت آمريکايي بلک

  ةازجمله شکنجها جناياتي  مختلفي حضور داشت که در بطن آن

 خصوصيکت توسط کارکنان اين شرسيستماتيک و قتل 

 . يافت ارتکاب مي

 ةها چه در مخاصم از شرکت نوعحضور و عمليات اين  ةگستر

را به ذهن متبادر  پرسشعراق و چه قبل يا پس از آن اين 

ز قواعد و مقررات حقوق که آيا تعهد ناشي ا سازد مي

المللي در مخاصمات مسلحانه داخلي تنها  بين ةبشردوستان

هاي خصوصي نيز  شرکت ،ر دولتمتوجه دولت است؟ يا عالوه ب

 يها شرکت يبنديملزم به رعايت آن هستند؟ در صورت لزوم پا

 يالملل ابزار نيا در حقوق بين قواعد و مقررات آيبه ا يخصوص

 ر؟يا خيها وجود دارد  کردن آن يول تلقؤمس يبرا

 يردولتيگران غيباز اقسامم تا با برشمردن يآن ن پژوهش بريدر ا

نظام  يها در پرتو شرکت مسؤوليتالملل،  نيحقوق ب ةدر عرص

گاه يگرفتن جا نظرو با در کنيم يالملل را بررس نيحقوق ب

ت يوضع ين عنوان حقوقييو پس از آن تع يخصوص يها شرکت

االت يا يائتالف به فرمانده يروهاين ةعراق پس از حمل يداخل

الملل، قواعد و  نيکا به عراق از منظر حقوق بيمتحده آمر

را  يداخل ةمسلحان ةن مخاصميناظر بر ا يالملل نيات بمقرر

از سه منظر اشخاص  مسؤوليتنهاد  يم و سپس به بررسيابيباز

 .ميها و دولت بپرداز ، شرکتيقيحق

 يردولتيغ گرانيباز اقسام -0

 يدارا الملل نيب حقوق اتيادب در يردولتيغ گرانيباز مفهوم

 مختلف، يارهايمع گرفتن درنظر با ؛است يعيوس اريبس ةگستر

 ارائه ها تين موجوديا از يمتنوع يها يبند طبقه حقوقدانان

 سه در را يردولتيغ گرانيباز ميتوان يم يطورکل به. دهند يم

 :ميده قرار ياصل طبقة

  0فرودولت يها تيموجود  -0-0

 طور به که هستند يالتيتشک يردولتيغ گرانيباز از دسته نيا

 تيفعال مستقل، تيحاکم با دولت کي نظر ريز کيکالس

 کردستان مياقل آلمان، اي سيسوئ يالندرها مانند ،کنند يم

 شرط دو تيرعا با يردولتيغ گرانيباز از دسته نيا... . و عراق،

 نقض صورت در نيهمچن و رنديبپذ يالملل نيب تعهد توانند يم

. شوند قلمداد مسئول الملل نيب حقوق منظر از مزبور تعهد

 يگريد و يمرکز تيحاکم تيرضا: از ندا ارتعب مذکور شروط

 در را تعهد گرفتن عهده به قصد تياست ساب که يدولت تيرضا

 (Duncan, 2005:10) .دارد آن برابر

 1يفرامل يها تيموجود  -0-2

 از اعم ييها تيموجود يردولتيغ گرانيباز از دسته نيا

 يها تيموجود. هستند يا معاهده باتيترت ريسا اي ها سازمان

                                                           
1 Sub-state. 
2 Supra-National. 
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 داشته را خود ياعضا يبرا ميتصم اتخاذ قدرت ديبا مذکور

 يحقوق تيوضع ،يريگ ميتصم قدرت زانيم حسب که باشند

 خواهد متفاوت ها، آن به يالملل نيب مسؤوليت انتساب و اعضا

 .ميهست آن شاهد اروپا ةياتحاد در که يتيوضع مانند. بود
(Duncan, 2005:19-20) 

 0فرا دولت يها تيموجود -0-3

 مدنظر ياصل يمبنا عنوان به يقبل گروه دو هر در «دولت ةاراد»

 م؛يستين مواجه دولت ةاراد با اساسًا گروه نيا در اما. داشت قرار

 عنوان به يردولتيغ گرانيباز کردن يتلق» ةيفرض ميبتوان ديشا

 از طبقه نيا رايز م؛يباش شاهد گران فرادولتيباز در را «دولت بيرق

 بر يشيفرسا ريتأث دنبال به موارد از ياريبس در يلتردويغ گرانيباز

 دنبال به خاص موارد يبرخ در و آن عملکرد اصالح و دولت کي

 گرانيباز از طبقه نيا. هستند دولت نياديبن رييتغ اي حذف

 نيا در (Duncan, 2005:25) .هستند گسترده اريبس يردولتيغ

 مانند متفاوت اريبس اهداف با مختلف يها تيموجود طبقه

 يها سازمان احمر، هالل سرخ، بيصل ،يردولتيغ مسلح يها گروه

 در يردولتيغ گرانيباز نيا گرفتن قرار. دارند قرار...  و نهاد مردم

 اهداف و تيماه بودن يکي يمعنا به يطيشرا چيه تحت طبقه کي

 بيصل دوستانة انسان عملکرد و اهداف مثال يبرا ؛نيست ها آن

 هاي جنايت و اقدامات با عنوان چيه  به احمر هالل و سرخ

 .ستين سهيمقا قابل يردولتيغ مسلح يها گروه

 همچون يمنف ينقش يالملل نيب صحنة در گرانيباز نيا از يبرخ

 يبرخ و کنند يم فايا يستيترور ةافتي سازمان يها شبکه نقش

 در متحد ملل سازمان و يردولتيغ يها سازمان همچون گريد

 انيم نيا در. دارند يم بر گام بشر حقوق و صلح يترق يراستا

 حفظ هدف با ها آن نفوذ و يخصوص ينظام يها شرکت نقش

 .است شده بدل مناقشه از يمحل به يالملل نيب تيامن

 از تر يقو شک بدون يامروز يايدن در يردولتيغ گرانيباز ريثتأ

 ييايوستفال دولت تيحاکم نظام استقرار از پس يگريد زمان هر

 نقش يفايا از فارغ گرانيباز نيا. شود يم مطرح 0507 سال از

 اغلب يالملل نيب عرصة در تيامن حفظ يراستا در يمنف اي مثبت

                                                           
1 Extra-State. 

 يبرخ يبررس .گذارند يم يبرجا ينديناخوشا يجانب اثرات مواقع

 ها دولت با ها شرکت نيا تعامل شدن روشن به گرانيباز نيا از

 .کند يم کمک

 الملل نيب حقوق نظام پرتو در يرتجا يها شرکت مسؤوليت -2

 حقوق يفضا در ،يتجار يها شرکت مسؤوليت با ارتباط در

 نخست م؛يشو کيتفک به قائل مطلب دو انيم ديبا الملل نيب

 منظر از سپس و يفريرکيغ و يفريک مسؤوليت انيم کيتفک

 ةيرو و نيدکتر يفضا يعني الملل، نيب حقوق متفاوت يفضا دو

  .يالملل نيب جامعة

اشخاص  يفريک مسؤوليت مفهوم يبررس يبرا ديترد بدون

( هستند يتجار يها شرکتق آن ياز مصاد يکيکه ) يحقوق

 يها دادگاه يعني دوم يجهان جنگ از پس يفضا به ديبا

 مسؤوليت نةيزم در تر ساده انيب  به. ميگرد  باز ويتوک و نورنبرگ

 و يفريک مسؤوليت فرض انيم ديبا يتجار يها شرکت

 رشيپذ رغم يعل. ميشو کيتفک به قائل يفريرکيغ سؤوليتم

 از يمحدود تعداد توسط يفريرکيغ مسؤوليت اصل

 يتجار يها شرکت يبرا يفريک مسؤوليت اصل ،پردازان هينظر

 حقوق ها در آن تياکثر جانب از ها آن عضو اشخاص و

 ;Cherf, 2011:421) .است گرفته قرار رشيپذ مورد الملل نيب

Andrew and Newman, 2007:411 & Wells, 

 از متفاوت يالملل نيب ةجامع ةيرو که داستيپ ناگفته (2001:22

 الملل نيب حقوق عرصة در. است الملل نيب حقوق نيدکتر يفضا

 و يتجار يها شرکت مسؤوليت شدن مطرح يبرا موضوعه

 به دولت کي کردن دايپ نبالد به ديبا مسؤوليت آثار از استفاده

 رابطه نيا در. ميباش مسؤوليت ياجرا و ييشناسا اهگيپا عنوان

 شدن مطرح نخست، فرض :شود مطرح است ممکن فرض دو

که شرکت  يمقصود دولت) رندهيپذ اي زبانيم دولت مسؤوليت

 دوم فرض و (کند يم ياتيعمل يها تيدر قلمرو آن فعال يتجار

 تيموجود آن در يتجار شرکت که است يدولت مسؤوليت

 (Lowry, 2006:34).ابدي يم

 نياول عنوان به رندهيپذ دولت که داشت توجه ديبا امر يابتدا در

 شرکت متخلفانة اعمال از يناش مسؤوليت قبال در مسئول دولت
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 مسلم اصول از يکي ديترد بدون رايز شود، يم محسوب يتجار

 انجام مجوزکه  يدولت هر که است نيا موضوعه الملل نيب حقوق

 آثار قبال در کند يم صادر شا تيصالح تتح زةحو در را يعمل

 مطرح نجايا در که يمهم مسئلة اما. است مسئول عمل، آن

 نيا ةرنديپذ دولت موارد، يبرخ در که است نيا شود يم

 و دارد متزلزل يتيحاکم که است زده بحران يدولت ها، شرکت

. باشد يم 0ناتوان يدولت به ليتبد حال در موارد يبرخ در يحت

 به ناتوان دولت آن در که شود مطرح يحالت ت،اس ممکن

 موضوعه الملل نيب حقوق در بتوان که برسد يناتوان از يا درجه

 و مجوز فقدان ليدل به نجايا در کرد، يتلق حکومت فاقد را آن

 شرکت به که يدولت مسؤوليت رنده،يپذ دولت نيشيپ تيرضا

 . شود يم مطرح است دهيبخش تيموجود يتجار

 اعمال رشيپذ به ليما يتجار شرکت عمل در تر ادهس انيب به

 که است رندهيپذ دولت نيا نيبنابرا. نيست خود بر نظارت

 حال. است مزبور شرکت بر نظارت مسؤوليت اعمال دار عهده

 نوبت باشد ناتوان فهيوظ نيا انجام يبرا رندهيپذ دولت چنانچه

. است دهيبخش تيموجود ،مزبور شرکت به که رسد يم يدولت به

 که است يدولت متوجه يفرض نيچن در يينها مسؤوليت نيبنابرا

 . است داده تيموجود بدان شرکت

 قالب در خاص موضوعات يبرخ در موضوعه الملل نيب حقوق

 که است داشته شيگرا سمت نيبد يمختلف يها ونيکنوانس

 اعمال لزوم موارد در زين و خسارت جبران به ملزم را ها دولت

 هم و يفريک جنبة از هم متخلف يتجار يها شرکت مجازات

 .کند يفريرکيغ جنبة از

 گرفته قرار رشيپذ مورد ها ونيکنوانس از يبرخ در سازوکار نيا

 نيمتأ از يريجلوگ ونيکنوانس به ميتوان يم جمله آن از که است

 افتهي سازمان اتيناج با مبارزه ونيکنوانس ،1سميترور يمال

آن در مورد قاچاق انسان  ةگان سه يها پروتکل 9(پالرمو) يفرامل

                                                           
1 Failed State 
2
 The International Convention for the Supperssion of the 

Financing of Terrorism. 
3
 United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime. 

 ونيکنوانس ، فساد هيعل متحد ملل ونيکنوانس ،0حاتيو تسل

 ياريبس ،زمينه نيدرهم. ميکن اشاره ،7مقامات به ةرشو با مبارزه

( يالملل نيب يها ونيکنوانس در تيعضو بدون يحت) ها دولت از

 و يياشناس زمينة در ينيقوان وضع به اقدام خود يداخل حقوق در

 .اند کرده ها شرکت يبرا يفريرکيغ و يفريک مسؤوليت ياجرا
(Washington, 2014:15) 

 الملل نيب حقوق عرصة در يداخل محاکم نقش  که نجاستيا در

 پژوهش حوصلة از بدان پرداختن که شود يم مطرح موضوعه

 . است خارج حاضر

 يخصوص ينظام يها شرکت -3

 ها دولت مطلق انحصار در قدرت از مشروع استفادة گذشته در

 مراتب به 6يدولت درون يها جنگ سرد، جنگ انيپا از پس. بود

 ورود از يحاک امر نيا. شد تر فراوان 0يدولت نيب يها جنگ از

 هر اي و انيشورش ها، کيچر ،1يرقانونيغ انيجنگجو ثرمؤ

 تنشأ يردولتيغ مبارزان يبند طبقه از که يگريد مصداق

 ينظام يها شرکت از استفاده دوران، نيا در. است رد،يگ يم

 ;Leander, 2006:104) .افتي شيافزا روز روزبه ،08يخصوص

Alyson & Others, 2007:31) 
 گفته ييها شرکت از دسته آن به يخصوص ينظام يها شرکت

 تجارت قالب در را يتيامن و ينظام خدمات که شود يم

 اه شرکت نيا .دهند يم ارائه سود کسب يبرا و يخصوص

 خود که يردولتيغ گرانيباز مصداق نيدتريجد عنوان به امروزه

 به( يتيامن و يکيلجست ،ينظام يبانيپشت) خاص حالت سه در

 ,Cameron). اند کرده ظهور پردازند، يم نقش يفايا

 يبرقرار همچون ياتيعمل ها شرکت از دسته نيا (2006:573

 و يفن يها کمک ،ييبازجو و بازداشت محافظت، ت،يامن

 چه را اتيعمل نيا و رنديگ يم برعهده را  رهيغ و ياطالعات

                                                           
4
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children. 
5
 The United Nations Convention Against Corruption. 

6
 The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions. 
7 Intrastate. 
8 Interstate. 
9 Illegal Combatants 
10 Private Millitary Company (PMC). 



 ... داخلي مسلحانه مخاصمات در تجاري هاي شرکت کيفري ليتومسؤ 71/و همکار ياقوتي

 

 

 انجام آن از بعد اي نيح در چه و يريدرگ شروع از شيپ

 اي و مسلحانه يها يريدرگ در ها شرکت نيا نقش. دهند يم

 ةعرص در جنگ زمان در چه و صلح زمان در چه رمسلحانهيغ

 (Cameron, 2006:573) .است انکار رقابليغ يالملل نيب

 از متحد ملل سازمان ازجمله المللي بين هاي سازمان همچنين

 .کنند مي استفاده خود صلح حفظ عمليات براي ها شرکت اين

 و هستند پيچيده و چندوجهي خصوصي، نظامي هاي شرکت

 .دهند مي انجام خصوصي نهادهاي قالب در را عمومي اقدامات

 در ها شرکت ناي مسؤوليت و جايگاه ماهيت، تعيين حال اين با

 .است دشوار امري الملل بين حقوق پوشش  و چارچوب

(22:2003 ,Singer) منظور به تکليف و حق تلقي براي 

 اين ماهيت و وضعيت تعيين مقررات، نقض زمان در گويي پاسخ

 .است ضروري المللي بين مقررات موجب به بازيگران

 خصوصي نظامي هاي شرکت اين وضعيت و نقش پيچيدگي

 نام به شرکتي کارکنان که شد مطرح پيش از بيش يزمان

 با آمريکا ةمتحد اياالت داران تفنگ ميان نبرد يک در واتر بلک

 را لجستيکي پشتيباني عمليات نجف، در عراقي نظاميان شبه

 ابقاي براي را مهمات منابع حاوي قايق يک و داشتند برعهده

 از واتر بلک خدمه شرايط اين در .داشتند اختيار در دريا در ايمني

 پشتيباني به آمريکا ةمتحد اياالت به متعلق هليکوپتر دو طريق

 چندي موارد اين بر عالوه .پرداختند عراقي سربازان دفع و

 در ها شرکت از دست اين پرسنل مستقيم عمليات درخصوص

 وجود هب کنگو دموکراتيک جمهوري و سيرالئون آنگوال، جنگ

 اين کارکنان نيز اوقات گاهي (Boldt, 3511,53:2004) .آمد

 به بوديم، شاهد افغانستان در که طور همان ها شرکت

 بدون هواپيماهاي همچون باال تکنولوژي با هاي سيستم

 تحت (Singer, 12,15,17:2003) .هستند مجهز سرنشين

 اظهار پيمانکاري هاي شرکت اين که هرچند شرايط اين

 ةبشردوستان ستانداردهايا با متناسب شان اقدامات که کنند مي

 عمل در که شد واقعيت اين منکر توان نمي است المللي بين

 مقررات مطابق متخلفانه رفتارهاي مرتکب ها شرکت اين پرسنل

 در زماني هر از بيش رفتارها اين .شوند مي جنگ به مربوط

 .شد گزارش عراق جنگ طول

 يدرياي نيروي سابق افسر توسط و 0۹۹8 سال به شرکت اين

Drik, ) .بود هشد سيسأت پرنس اريک آمريکا، ةمتحد اياالت

 است خصوصي شرکت چند از يکي شرکت اين (149:2007

 گرفته کار به افغانستان به آمريکا متحدة اياالت حملة از پس که

 در خصوصي شرکت 51 زمرة در شرکت اين آن از پس .شد

 وزشآم بلندپايه، مقامات امنيت برقراري به عراق جنگ طول

 ائتالف نيروهاي از حمايت و عراق جديد پليس و ارتش

 .پرداخت

 اسراي شکنجة از هايي عکس انتشار 2110 سال آوريل ماه در

 توجه واتر، بلک شرکت کارکنان توسط ابوغريب زندان در زنداني

 حقوق نقض به متهم آن نمرتکبا و کرد جلب خود به را جهانيان

,Bina ;2005:1237 ) دشدن بشردوستانه حقوق نقض و بشري

 & 2005:135 Dickinson, 2006:317; Carney,

2000:171) ,aMusem) نظامي پرسنل از برخي اينکه وجود با 

 هاي دادگاه در ها شکنجه اين در مشارکت دليل به متحده اياالت

 واتر بلک پرسنل اتهامات به شدند محکوم متحده اياالت نظامي

 به جرم توجه عدم بر مبني تصميم و رسيدگي بدوي مرحلة در

 دادگاه ازسوي مزبور تصميم بعد، مرحلة در اما ،شد اتخاذ ها آن

 .است بررسي حال در همچنان ايالتي تجديدنظر

 ةحادث بغداد شهر نسور ميدان در 2118 سپتامبر 05 تاريخ به

 به واتر بلک کارکنان از تن چند آن ةنتيج در و داد رخ ديگري

 از بيش و کشتند را عراقي غيرنظامي شهروند 00 گلوله، ضرب

Goodell, 261:2011-) .کردند مجروح را ها آن از تن 21

 آمريکا ةمتحد اياالت فدرال دادگاه در اتهام اين به (262

 کارکنان از تن 6 محکوميت حکم صدور به منتهي و رسيدگي

 .شد حبس به واتر بلک

 ةلحم از پس عراق داخلي وضعيت حقوقي عنوان تعيين -0

 حقوق منظر از ائتالف نيروهاي و آمريکا متحدة اياالت

 الملل بين



 0011 بهار ،چهارم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 81 

 

 

 اياالت داري طاليه به ائتالف نيروهاي نظامي حملة پي در

 صدام رهبري به عراق بعث حکومت عراق، به آمريکا ةمتحد

 و ها خشونت از موجي آن از پس و سرنگون حسين

 از يبخش اثنا اين در .شد آغاز مذهبي و قومي هاي درگيري

 با .شد محول عراق موقت دولت به عراق امور ةادار در قدرت

 باعث اي فرقه هاي خشونت موقت دولت يک استقرار وجود

 .شد مي غيرنظامي جمعيت از زيادي شمار تلفات

 در .دولت ليتشک يبرا مذاکرات با بود همراه 2115 سال آغاز

 و يا فرقه يها خشونت شيافزا شاهد عراق نيهمچن سال نيا

 نييعسکر حرم انفجار. بود ائتالف يروهاين بر حمالت استمرار

 شتريب گسترش باعث 2115 سال هيفور 22 در سامرا در

 تنش تلفات، تننداش بر در رغم يعل انفجار نيا. شد ها خشونت

 اهل و عيتش مقابل در  يسلف انيجر) عراق در يمذهب فرق انيم

 011 از شيب ةجناز روز، همان يفردا. رساند اوج به را( سنت

 زمان آن در. شد دايپ بودند شده کشته گلوله اصابت با که نفر

 بنابر. باشند شده کشته نفر 056 کم دست که شد يم زده نيتخم

 حمالت نيا از پس کايآمر ت متحدةااليا ارتش محاسبات

 در. ديرس نفر 33 به نفر 00 روزانه از بغداد در قتل نيانگيم

 جنگ به هيشب» را عراق اوضاع متحد ملل سازمان سال نيهم

 (Leander, 2006:36) .کرد فيوصت« يداخل

 فيتعر و يريگ شکل روند به يا اشاره که است الزم نجايا در

 موضوعه الملل نيب ات حقوقيباد در يداخل مخاصمة مفهوم

 کنفرانس در سرخ بيصل يالملل نيب تةيکم تالش. ميباش داشته

 از وسعم يفيتعر به يابيدست منظور به 0۹88-0۹80 کيپلماتيد

 يفيتعر آخر دست و ماند حاصل يب يداخل ةمسلحان مخاصمة

 آن در باال اريبس شدت با مخاصمات جز که شد دهيبرگز

 ةآستان در ها يريدرگ شدت که يصماتمخا يعني .ديگنج ينم

 قيمض فيتعر نيا. است يالملل نيب مخاصمات به شدن ليتبد

 پروتکل مفاد مطابق. شد آورده يالحاق دوم پروتکل 0 ةماد در

 مسلح، گروه چند اي دو که يمخاصمات از دسته آن دوم، يالحاق

 دارند، خورد و زد گريکدي با حکومت، يقوا دخالت بدون

 عراق که است يحال در نيا .شود ينم محسوب يخلدا مخاصمة

 ييگرا يقوم و کيدئولوژيا ةمبارز ةصحن اغلب 2110 از پس

 بيمعا نکرد برطرف يبرا. بود يردولتيغ مسلح يها گروه انيم

 سابق يوگسالوي يبرا يالملل نيب يفريک دادگاه فيتعر نيا

 .کرد ارياخت يداخل مخاصمات فيتعر در را يديجد يارهايمع

 کار به چيتاد ةيقض در و 0۹۹6 اکتبر 2 يرأ در که فيتعر نيا

 يالملل نيب وانيد اساسنامة سندگانينو توسط بعدها شد برده

 استعمال دهيبرگز يفيتعر عنوان به زين 0۹۹7 سال به يفريک

 ةمسلحان مخاصمة» کي که يزمان هر وان،يد ةديعق به. دش

 لحمس يها گروه و حکومت يروهاين انيم« يطوالن

 استمرار دولت قلمرو در ها گروه نيا خود نيب اي افتهي سازمان

 .بود خواهد يداخل مسلحانة مخاصمة ،مخاصمه آن ابد،ي

 نجايا در و خورد يم چشم به وانيد يرأ نيا در که يگريد نکتة

 در بشردوستانه حقوق ياجرا که است نيا م،يکن اشاره بدان ديبا

 .ستين ها يريدرگ ادامة به مشروط مخاصمات ليقب نيا
(Tradic, 1999:67, 69) 

 مسلحانة مخاصمات بر ناظر المللي بين مقررات و قواعد -6

 داخلي

 مخاصمات بر ناظر صرفًا ژنو، 0۹0۹ چهارگانة هاي کنوانسيون

 مکمل که الحاقي پروتکل اولين .هستند المللي بين مسلحانة

 عوض همين از نيز باشد مي چهارگانه هاي کنوانسيون اين

 هاي کنوانسيون انعقاد ديپلماتيک کنفرانس .است برخوردار

 هيچ بي ،0۹0۹ سال به جنگ قربانيان از حمايت براي المللي بين

 داخلي، مسلحانة مخاصمات قربانيان از حمايت به نسبت تمايلي

 ژنو ةچهارگان هاي کنوانسيون در امروزه که را 0مشترک 3 مادة

and yshemaKa ) .کرد تصويب خورد، مي چشم به

165-1592006: ,Ruzinada) چنانچه ماده اين مفاد مطابق 

 دول از يکي خاک در المللي غيربين مسلحانة مخاصمة يک

 مکلف مخاصمه طرفين از يک هر .دهد روي متعاهد معظم

 که کساني به -0» :کند اجرا را زير مقررات کم دست که است

 که مسلح روهايني افراد شامل ،ندارند شرکت جنگ در مستقيمًا

 يا بازداشت يا ... تعل به که کساني و اند گذاشته زمين بر اسلحه

                                                           
1 Common Article 3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7


 ... داخلي مسلحانه مخاصمات در تجاري هاي شرکت کيفري ليتومسؤ 60/و همکار ياقوتي

 

 

 احوال همة در بايد نباشند جنگ به قادر ديگري علت هر به

 عقيده مذهب، رنگ، نژاد، حيث از نامطلوب تبعيض هيچ بدون

 اشخاص مورد در زير اعمال .شود رفتار انسانيت اصول با ...

 :بود خواهد و است ممنوع مکان هر رد و زمان هر در مذکور

 تمام به قتل ازجمله جسماني تماميت يا حيات به لطمه (الف

 (ج ... آزار و شکنجه رحمانه، بي رفتار ،کردن يزخم آن، اشکال

 .«... تخفيف و تحقير خصوص به اشخاص حيثيت به لطمه

 ژنو چهارگانة هاي کنوانسيون به تاکنون دولت 0۹1 به نزديک

 اين .جهان هاي دولت همة تقريبًا يعني اند، شده ملحق

 ملزم را ها دولت قراردادي لحاظ به اينکه بر عالوه ها کنوانسيون

 .اند کرده پيدا عرفي مبناي زمان طول در ها آن مقررات کنند، مي

 ها کنوانسيون اين مشترک 3 ةماد ةويژ جايگاه ميان اين در

 بودن عرفي صدرخصو ترديدي کمتر امروزه که شود مي باعث

 در دادگستري المللي بين ديوان يرأ در .باشد داشته وجود آن

 ارزيابي درخصوص 0۹75 ژوئن 28 تاريخ در نيکاراگوئه قضية

 مبنايي کلي اصول رعايت به نسبت آمريکا ةمتحد اياالت رفتار

 از ژنو هاي کنوانسيون» :که خوانيم مي چنين بشردوستانه حقوق

 از و مزبور اصول بخش تحول و دهنده توسعه جهات برخي

 اعالم همچنين ديوان «.هستند آن ةکنند بيان صرفًا ديگر جهات

 مخاصمات در اجرا قابل مشترک 3 ةماد مقررات که داشت

 تشکيل را بشردوستانه مقررات از حداقلي داخلي، مسلحانة

 رعايت هم المللي بين مسلحانة مخاصمات در بايد که دهند مي

 همان «حداقل» اين (ICJ, 218:1986-219) .شوند

 در و آن از پيش ديوان که است «انساني يابتدائ مالحظات»

 آلباني مقامات ةبرعهد را بدان پايبندي نيز کورفو تنگة قضية

 .بود گذارده

 حقوق اجراي» به مربوط ةقطعنام در الملل بين حقوق انستيتوي

 اي همسلحان مخاصمات در بشردوستانه حقوق ويژه به الملل بين

 مصوب ،«دارند شرکت آن در غيردولتي مسلح هاي گروه که

 اصول» ةکنند بيان را مشترک 3 ةماد برلين، 0۹۹۹ اجالس

 .است کرده تلقي «بشردوستانه الملل بين حقوق بنيادين

(392:1999 ,Tradic) استدالل چنين حقوقدانان برخي 

 الملل بين حقوق مجموع تعلق به نسبت اگر کنند، مي

 شک جاي اندکي الملل بين حقوق آمرة قواعد به تانهبشردوس

 يعني بشردوستانه، حقوق بنيادين اصول ترديدي هيچ بي باشد،

 ةآمر قواعد از يجزئ است، کرده مقرر مشترک 3 ةماد که همان

 در که حقوقي (00 :0906 رنجبريان، و ممتاز) .است المللي بين

 برخورداري حق و حيات حق ديگر بياني به اند شده ذکر ماده اين

 بازگو هستند اساسي و اوليه حقوق از که را انساني کرامت از

 ها آن بيان به مشترک 3 ةماد که را حقوقي تمام اند، کرده

 .اند شده وضع انساني مهم هاي ارزش از حمايت براي پردازد مي

 ةاعالمي در که هستند حقوقي همان ماده اين در مذکور حقوق

 سياسي و مدني حقوق المللي بين يثاقم و بشري حقوق جهاني

 مرسوم، هاي بندي دسته ميان در حقوق اين .اند شده ذکر 0۹55

 يکي .گيرند مي قرار الملل بين حقوق آمرة قواعد جزو آشکارا

 ةاعالمي و ژنو هاي کنوانسيون مفاد معناي قرابت و هدف بودن

 زماني اندک فاصلة از توان مي همچنين را بشر حقوق جهاني

 حرمت رعايت همان مشترک هدف اين .کرد درک سند دو ينا

 معتقدند حقوقي علماي لحاظ همين به .است ها انسان حقوق

 بنيادين حقوق از شماري بيانگر چرا و چون بي مشترک 3 ةماد

Theodor, ) .اند کرده کسب آمره خصلت که است يبشر

 حقوق و بشر حقوق ميان اينکه لحاظ با) (31:1991

 .(دارد وجود ماهوي تفاوت هبشردوستان

 ماده اين پيداست، مشترک 3 ةماد متن از که طور همان

 مسلحانة مخاصمات قربانيان حقوق از حمايت براي تنهايي به

 در سرخ صليب المللي بين کميتة .کند نمي کفايت المللي غيربين

 بشردوستانه، الملل بين حقوق توسعة ةدربار 0۹5۹ سال گزارش

 :0906 رنجبريان، و ممتاز) .کرد گوشزد را دهما اين محدوديت

 الحاقي دوم پروتکل تصويب براي روندي آغاز امر همين (00

 عميق نگاهي با .بود 0۹88 ژوئن 7 در ژنو هاي کنوانسيون به

 0 ةماد اول بند عبارت اولين در که طور همان و سند اين مفاد به

 را کمشتر 3 ةماد همان پروتکل اين پيداست، پروتکل اين

  ةمقدم در (Theodor, 39:1991) «.کند مي تکميل و توسعه»

 االجرا الزم حقوق که مواردي در اينکه بيان با پروتکل اين
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 انسان شخص است، نکرده بيان موضوع درخصوص را حکمي

 حکم عمومي وجدان آنچه و انسانيت اصول حمايت تحت

 در را بشري حقوق بار نخستين براي داشت، خواهد قرار کند مي

 تفسير مطابق .شناسد مي رسميت به داخلي ةمسلحان مخاصمات

 حقوق آن همة شامل واقع به پروتکل اين» دوم، پروتکل

 و مدني حقوق ميثاق در که است تبديلي و تغيير غيرقابل

 اعتبار داراي اصول بر» حقوق اين .«است شده ذکر سياسي

 رويه، يا و معاهده گونه هيچ نبود در حتي که استوارند جهاني

 را آن توان مي که حقوقي .هستند متعهد و ملتزم آن به ها دولت

 (9  :0906 رنجبريان، و ممتاز) «.انگاشت آمره قواعد از بخشي

 بودن عرفي بر يقضائ روية که مشترک 3 ةماد مانند به درست

 براي کيفري المللي بين دادگاه است، گذاشته صحه آن

 دولت موضع به اشاره با تاديچ قضية در سابق يوگسالوي

 خارجه امور وزارت حقوقي مشاور نظرية و 0778 در السالوادور

 اکثر شدن عرفي بر نظر صراحت به آمريکا، ةمتحد اياالت

 (Case Tadic, 117:1995) .داد دوم پروتکل مقررات

 3 ةماد مفاد حقوقدانان، برخي شد مشاهده که طور همان

 عام الملل بين حقوق ةآمر قواعد مصاديق ةزمر در را مشترک

 مفاد کردن تلقي آمره از هدف رسد، مي نظر به .اند کرده محسوب

 هاي جنگ وضعيت بر آن تسري بر عالوه مشترک، 3 ةماد

 غيردولتي بازيگران برعهده مسؤوليت نهاد دادن قرار داخلي،

 نکته اين به بايد .است المللي غيربين مخاصمات در درگير مسلح

 محسوب آمره است بعيد اينکه بر عالوه که داشت توجه نيز

 شود، مزبور نتيجة حصول موجب مشترک 3 ةماد مفاد کردن

 الملل بين حقوق ةآمر ةقاعد عنوان به مشترک 3 ةماد مفاد تلقي

 ديوان مشورتي نظر به توجه با .است بحث محل نيز عام

 مصاديق اي، هسته آزمايشات قضية در دادگستري المللي بين

 0ياستثنائ ذات گرفتن نظر در با( بشردوستانه يادينبن حقوق

  .اند شده تصريح مضيق و محدود صورت به )آمره قواعد

 ةقضي در خويش مشورتي يرأ در دادگستري المللي بين ديوان

 اي هسته هاي سالح از استفاده يا به تهديد بودن حقوقي

                                                           
1 Exceptional Nature. 

 شکي» کند مي بيان يرأ 8۹ بند در ابتدا ،(00 :0911 ،بيرانوند)

 مخاصمات در که بشردوستانه حقوق قواعد از بسياري نيست،

 ةتنگ قضية در ديوان يرأ در و) هستند اعمال قابل مسلحانه

 ها آن به الهه و ژنو هاي کنوانسيون در همچنين و کورفو

 احترام براي اساسي و بنيادين وصف داراي (است شده پرداخته

 همچنين .دتنهس انساني اوليه مالحظات و انساني شخص به

 تخطي غيرقابل اصول از جزئي اينکه علت به بنيادين اصول اين

 اعم ها، دولت کلية براي شوند، مي تلقي عرفي الملل بين حقوق

 االتباع الزم خير، يا باشند مذکور هاي کنوانسيون عضو اينکه از

 قواعد و اصول ،73 بند و يرأ اين ادامة در ديوان البته .هستند

 ةماد در که آمره قواعد از جزئي را بشردوستانه حقوق بنيادين

 تلقي شده، بيان (معاهدات حقوق) وين 0۹5۹ کنوانسيون 63

 (00 :0911 بيرانوند،) .است کرده

 متون در موجود اساسي ةعمد اصول» مصاديق ادامه، در ديوان

 :از ندا عبارت که کرد، ذکر نيز را «بشردوستانه حقوق پاية

 تمايز نظامي، جنبة داراي اموال و ظاميغيرن جمعيت از حفاظت

 که هايي سالح کارگيري به ممنوعيت غيررزمنده، و رزمنده ميان

 ايجاد ممنوعيت کنند، نمي تفکيک را غيرنظامي و نظامي هدف

 انتخاب محدوديت حقيقت در يا رزمنده براي دزائ رنج و درد

 (01 و  00،08،7 :0911 بيرانوند،) .جنگي وسايل

 يعني) حادثه دو وقوع زمان در عراق وضعيت رسد مي نظر به

 شدن کشته همچنين و داد رخ ابوغريب زندان در که وقايعي

 .است داخلي جنگ تعريف مشمول (نسور ميدان در غيرنظاميان

 ژنو، چهارگانة هاي کنوانسيون در عضويت رغم علي عراق دولت

 هک طور همان .است نرسانده تصويب به را دوم الحاقي پروتکل

 به الحاقي دوم پروتکل مفاد بودن عرفي در شد، مشاهده

 بنابراين .ندارد وجود ترديدي ژنو چهارگانة کنوانسيوهاي

 عرفي جهت از) دوم، الحاقي پروتکل و مشترک 3 ةماد مقررات

 قابل عراق دولت يالملل غيربين ةمخاصم وضعيت بر (بودن

  .است اعمال



 ... داخلي مسلحانه مخاصمات در تجاري هاي شرکت کيفري ليتومسؤ 69/و همکار ياقوتي

 

 

 المللي بين ردوستانهبش حقوق نقض از ناشي هاي مسؤوليت -7

 جهت صالح مراجع و خصوصي نظامي هاي شرکت توسط

 رسيدگي

 نکبامرت دادن کيفر طريق از بشردوستانه حقوق قواعد تضمين

 تحقق حقوق اين نقض موارد از يک هر ارتکاب به آمران يا

 حقوق در مثل به مقابله ممنوعيت مالحظة با ازسويي .يابد مي

 مطلق طور به را آن رعايت اقتضاي که بشردوستانه الملل بين

 دادن کيفر دارد، متقابل عمل شرط بدون و حال ههم در يعني

 ضرورتي کنند، مي تخطي بشردوستانه قواعد از که کساني

 حقوق (007 :0906 رنجبريان، و ممتاز) .دکن مي انکارناپذير

 به مربوط کنترل و نظارت قواعد کنار در بشردوستانه لمللا بين

 وضع را کلي اي قاعده حقوق، اين ثرمؤ اجراي براي ها، دولت

 مقررات از تخلف مرتکب فرد هر آن طبق که کند مي

 که مجازات مستوجب و است تخلف آن مسئول بشردوستانه

 المللي بين يقضائ مرجع يا ملي دادگاهي مورد حسب را آن حکم

 که آنجايي از (006 :0906 رنجبريان، و ممتاز) .کند مي اعالم

 بسط رسيد، ظهور منصة به المللي بين سطح در که افتيرهي

 بشردوستانه حقوق از شديد تخلف موارد به جنگي جنايت مفهوم

 از صريحي ذکر مربوط اسناد اينکه .بود داخلي مخاصمات در

 انگاري جرم بر مانعي خود خودي به اند، نکرده موضوع اين

 کيفري مسؤوليت شناسايي و داخلي مخاصمات در ممنوع اعمال

 انگاري جرم براي واقع در .شود نمي اعمال اين ارتکاب از ناشي

 هاي کنوانسيون در موضوع اين صراحت به نيازي مزبور، اعمال

 بيشتر زعم به که زيرا (Christa, 389:1995) .نيست مربوطه

 در که آنچه همانند حقوقي هنجارهاي القاعده علي دانان حقوق

 صريح بيني پيش به نياز الزامًا شده، مقرر بشردوستانه حقوق

 (011 :0906 رنجبريان، و ممتاز) .ندارد کيفري مسؤوليت

 .کند مي مطرح را فردي کيفري مسؤوليت آمره قواعد نقض

 نظاميان، شبه نظاميان، توسط نقض اين اينکه از فارغ بنابراين

 ملزم فرد گيرد، صورت عادي شهروندان يا شورشي هاي گروه

 .است قواعدي چنين نقض تمسؤولي پذيرش به

 :0968 ،فيوضي) نورنبرگ يرأ از بعد توان مي را مدعا اين شاهد

 رواندا براي کيفري المللي بين دادگاه يرأ در و (  0

(2312000: a,Musem)، ةقضي در Musema در ديوان .ديد 

 از پس آراء به اشاره با و کرد اتخاذ موسع رويکردي راي اين

 نيز شهروندان حتي که داشت بيان چنين دوم، جهاني جنگ

 تلقي بشردوستانه المللي بين مقررات نقض مسئول توانند مي

 :که دارد مي بيان چنين ديوان .شوند

 جهاني جنگ از پس هاي دادگاه که است مشخص خوبي به»

 با که شهرونداني بر را فردي کيفري مسؤوليت صراحت به دوم

 مرتکب و دارد پيوندي يا ارتباط مخاصمه طرفين از يکي

 مسؤوليت تحميل اصل .کنند مي تحميل شود، مي جنگي جنايات

 هر از بيش جنگ، مقررات نقض صورت در اشخاص بر کيفري

 که الحاقي هاي پروتکل و ژنو هاي کنوانسيون هدف به چيز

 «.گردد مي باز است جنايات برابر در جنگ ديدگان بزه از حمايت
(274:2000 ,aMusem) 

 بر فردي مسؤوليت تحميل براي قاطع و صريح رويکرد اين

 کم دست ها، آن وضعيت گرفتن نظر در بدون جنايات، نامرتکب

 هاي درگيري ديدگان بزه خسارت جبران براي تضمين يک

 ديوان توسط رويکرد اين اتخاذ شاهد همچنين .است مسلحانه

 .هستيم هم کيفري المللي بين

 کند خطور نذه به است ممکن نخست وهلة در که آنچه

 جناياتي به رسيدگي مورد در کيفري المللي بين ديوان صالحيت

 کارکنان توسط ابوغريب زندان و نسور ميدان در که است

 اين که است حالي در اين .است يافته ارتکاب واتر بلک

 محقق قضيه دو اين درخصوص مختلف داليل به صالحيت

  .شد نخواهد

 سه به بايد کيفري لملليا بين ديوان صالحيت احراز درخصوص

 حدود اساسنامه 02 ةماد مفاد براساس .باشيم داشته توجه نکته

 خاص، مواردي در جز به کيفري المللي بين ديوان صالحيت

 از .هستند معاهده اين عضو که است هايي دولت به محدود

 عراق و آمريکا ةمتحد اياالت هاي دولت از يک هيچ که آنجايي

 ديوان، صالحيت تسري رو ازاين تند،نيس معاهده اين عضو

 صرفًا نتيجه در ،شود مي منتفي عضويت عدم لحاظ به کم دست
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 يک ارجاع آن و شد خواهد مطرح زمينه اين در فرض يک

 شوراي جانب از اساسنامه 03 ةماد ب بند مفاد مطابق وضعيت

 .باشد مي کيفري المللي بين ديوان به متحد ملل سازمان امنيت

 تکميلي ديوان صالحيت ديوان، اساسنامة مطابق ديگر ازسوي

 نيز قضايا اين به داخلي هاي دادگاه ورود درصورت و است،

 .شود مي منتفي کيفري المللي بين ديوان صالحيت

 به شروع داخلي هاي دادگاه ،ما بحث مورد هاي پرونده در

 دادگاه که هرچند .اند  کرده حکم صدور به اقدام نهايتًا و رسيدگي

 که داد نظر چنين 2110 سال در ابوغريب زندان قضية در ويبد

 فقدان دليل به شا نانکارک و واتر بلک عليه مطروحه پروندة

 2100 ژوئن در تجديدنظر دادگاه .نيست طرح قابل صالحيت

 مصوب Tort Alient قانون مفاد مطابق توان مي که کرد اعالم

 غيرآمريکايي شهروندان به که (11 :0961 عاليخاني،) 07 قرن

 آمريکا ةمتحد اياالت هاي دادگاه در دعوا طرح امکان

 را آمريکا ةمتحد اياالت تعهد يا ملل حقوق نقض درخصوص

 به رسيدگي صالحيت آمريکا ةمتحد اياالت هاي دادگاه .دهد مي

 دادگاه رو ازهمين .دارند را ابوغريب زندان به مربوط قضاياي

 که داد نظر چنين ريکاآم ةمتحد اياالت فدرال تجديدنظر

 در عراقي 0 شکنجه جنايت ارتکاب متهم واتر بلک کارمندان

 با نيز نسور ميدان به مربوط ةپروند در .هستند ابوغريب زندان

 داد، حکم واتر بلک کارکنان برائت به بدوي دادگاه اينکه وجود

 تن 6 محکوميت بر مبني حکمي نهايتًا فدرال تجديدنظر دادگاه

 .کرد صادر حبس به واتر بلک کارکنان از

  رسيدگي آيا که است اين شود مي مطرح اينجا در که پرسشي

 حکم اينکه از فارغ) حقيقي اشخاص کيفري مسؤوليت نهاد به

 رسيدگي مانع عنوان به ،(شود صادر برائت يا محکوميت بر مبني

 (واتر بلک شرکت اينجا در) حقوقي شخص کيفري مسؤوليت به

 نيز المللي بين کيفري هاي دادگاه يقضائ ةروي در شود؟ مي

 صورت به است ممکن جنايات ارتکاب که دارد وجود مواردي

 گيرد صورت حقوقي شخص دستور و نظارت با و سيستماتيک

 جنايات مرتکب آن ارگان عنوان به حقيقي اشخاص که

 اين مؤيد توکيو و نورنبرگ هاي دادگاه يقضائ روية .شوند مي

 مسؤوليت نافي حقيقي اشخاص کيفري وليتمسؤ که است نظر

 عليه مطروحه قضاياي در .نيست حقوقي اشخاص کيفري

 نيز نسور ميدان و ابوغريب زندان رويداد دو مورد در واتر بلک

 واتر بلک شرکت عليه شرکت، کارکنان عليه ادعو اقامة بر عالوه

 که است ضروري نکته اين به توجه حال .شد مطرح ادعو نيز

 حکم صدور امکان عدم منظر از نه شرکت اين برائت به حکم

 اين وکيل دفاع دليل به که ها شرکت عليه کيفري محکوميت

 کارکنان توسط ارتکابي اعمال بودن خودسرانه بر مبني شرکت

 و کارکنان ارتکابي جنايات ميان سببيت رابطة احراز عدم و

 .شد صادر واتر بلک شرکت

 قبال در دولت نهاد مسؤوليت بحث به که دارد جا اينجا در

 مقدمه اين با .بپردازيم نسور ميدان و ابوغريب زندان حوادث

 شرکت ةپذيرند دولت عنوان به عراق دولت دو مسؤوليت فرض

 اين متبوع دولت عنوان به آمريکا ةمتحد اياالت دولت و واتر بلک

 مطابق واتر بلک شرکت موارد برخي در .است تصور قابل شرکت

 يکسري متحده اياالت دولت با امنيتي ةنامتوافق يک

 ةنحو اما .دهد مي انجام عراق خاک در را اقداماتي و ها موريتمأ

 بلکه ،است نبوده شکل بدين هميشه عراق در شرکت اين اقدام

 اقدامات عراق دولت با توافق حسب مزبور شرکت اوقات گاهي

 تمسؤولي مسئله فرض دو اين در .است داده انجام را خاصي

 ةمتحد اياالت دولتين به آن انتساب قابليت و واتر بلک شرکت

 اقدام ةنحو در سومي فرض اما .است ساده کاماًل عراق و آمريکا

 و مسؤوليت انتساب مسئلة که دارد وجود واتر بلک شرکت

  پيچيده قدري را عراق و متحده اياالت دولتين حقوقي وضعيت

 در يعني زمان از يا برهه يک در که است اين آن و کند مي

 عراق دولت که 2118 تا 2110 هاي سال مابين زماني فاصلة

 مطابق الملل بين روابط ادبيات در ناتوان دولت يک عنوان به

 گونه هيچ بود گرفته قرار شناسايي مورد امنيت شوراي قطعنامة

 دولت ميان نيز و واتر بلک و عراق دولت ميان اي نامه موافقت

 حال اين با .بود نشده منعقد واتر بلک و يکاآمر ةمتحد اياالت

 داشته دست در امنيتي نامه موافقت اينکه بدون مزبور شرکت
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 زندان و نسور ميدان حادثة قضية دو درگير عملي طور به باشد

 .شد ابوغريب

 زيرا ،نيستيم مواجه خاصي مشکل با دوم و اول فروض در

 ةمتحد اياالت و عراق با واتر بلک که هايي نامه موافقت مطابق

 دولت دو المللي بين مسؤوليت وضعيت است، کرده منعقد آمريکا

 واتر بلک شرکت که جا هر در .است بديهي کاماًل مزبور

 دليل به .است کرده امضا آمريکا ةمتحد اياالت با اي نامه موافقت

 اياالت حاکميت اعمال بازوي عنوان به عراق خاک در اينکه

 نقض مسؤوليت ترديد بدون است، ردهک اقدام آمريکا ةمتحد

 ةمتحد اياالت ةبرعهد ها آن منشأ از فارغ المللي بين تعهدات

 ةنام موافقت انعقاد به توجه با نيز دوم فرض در .باشد مي آمريکا

 شرکت اينکه به توجه با عراق دولت و مزبور شرکت ميان

 هکرد اعمال را عراق دولت حاکميت اقتدار عناصر واتر بلک

 فارغ هم باز المللي بين تعهدات نقض مسؤوليت ترديد بي .است

 که سوم فرض در .است عراق دولت ةدعه به ها آن منشأ از

 اياالت دول از يک هيچ با واتر بلک شرکت ميان اي نامه موافقت

 شرکت رسد مي نظر به است، نشده منعقد عراق و آمريکا ةمتحد

 صورت آنان جاي به را دولتي اقتدارات اعمال عملي طور به مزبور

 نص بر بنا و الملل بين حقوق موجب به اعمال اين که است داده

 فعل ها دولت مسؤوليت 2110 کنوانسيون نويس پيش ۹ ةماد

 .شود مي محسوب (عراق اينجا در) دولت

 گيري نتيجه

 داخلي هاي جنگ از جديدي موج ميالدي 0۹۹1 ةده از پس

 منظر از تنها نه دجدي موج اين ةچهر دگرگوني شد، آغاز

 درگير نيروهاي منظر از بلکه مخاصمات، امنةد و ابعاد خاستگاه،

 از دست اين در درگير نيروهاي .بود مطرح نيز مخاصمه در

 مسلح هاي گروه دولتي، مسلح هاي گروه بر عالوه مخاصمات

 هاي طرف در گوناگوني اين ايجاد دليل به .بودند نيز غيردولتي

 دغدغه که بود بشردوستانه حقوق احشف نناقضا و مخاصمه

 ميان به نيز دولت از غير مسلحي بازيگر ةبرعهد تعهد دادن قرار

 مخاطب ،شد مطرح عمل در و دغدغه اين به که پاسخي .آمد

 فضاي در دولتي مسلح نيروهاي کنار در بازيگران اين دادن قرار

 اين بر عالوه .بود المللي بين بشردوستانه حقوق کنوانسيوني

 ةچهارگان يها کنوانسيون مشترک 3 ةماد) کنوانسيوني خاستگاه

 عرفي سازوکار ،(ها کنوانسيون اين به الحاقي دوم پروتکل و ژنو

 .است شده بدل آمره ةقاعد به بعضًا که دارد وجود نيز

 را آن نقض بيم بازيگر هر ةعهد بر تعهد قراردادن که آنجايي از

 تعهد نقض از ناشي مسؤوليت احراز بعد گام در دارد، دنبال به

 آن وراي در و عرف بعضًا و اي معاهده از اعم) آن أنشم از فارغ

 اين ازسوي تعهداتي چنين نقض .شود مي مطرح (آمره ةقاعد

 مسائل ايجاد منجربه الملل بين حقوق فضاي در ها شرکت

 دولت ازجمله نهاد چند مسؤوليت عمل در که شود مي مهمي

 و شرکت کارکنان و اشخاص پذيرنده، لتدو شرکت، اين متبوع

 اشاره تر پيش که طور همان .دارد پي در را آن حقوقي شخصيت

 ةحوز در دولت نهاد به مسؤوليت احراز و انتساب درخصوص شد

 رسد مي نظر به .نيستيم مواجه چنداني خالء با الملل بين حقوق

 مسؤوليت 2110 کنوانسيون نويس پيش ۹ و 7 ،6 مواد مفاد

 ابزار .باشند مي الملل بين حقوق عرفي مقررات بيانگر ها تدول

 حقوق فضاي در حقيقي اشخاص کيفري مسؤوليت به رسيدگي

 در يهقض طرح درصورت که است تکميلي سازوکاري الملل، بين

 کيفري المللي بين ديوان در نآ طرح به نوبت داخلي دادگاه

 يا و باشد گيرسيد از ناتوان داخلي دادگاه آنکه مگر رسد، نمي

  .باشد نداشته رسيدگي به تمايلي

 از ها، شرکت نهاد به مسؤوليت احراز و انتساب خصوصدر

 نفس ،ملي چه و المللي بين اسناد در چه ماهوي حقوق ديدگاه

 پذيرفته جرم مرتکب حقوقي اشخاص براي کيفري وليتؤمس

 دليل به ابتدا همان از صالح ذي مرجع جهت از ولي .است شده

 مراجع صالحيت ي،الملل بين رسيدگي سازوکار وجودي ءخال

 .شود مي مطرح داخلي يقضائ

هاي ملي به  در اينجاست که مطلع مثنوي ورود مفهوم تريبون

الملل در  باري حقوق بين. شود الملل آغاز مي ادبيات حقوق بين

وري را با تمام جالل و جبروتش مح مفهوم کالسيک خود دولت

براي غلبه بر اين . تي خود محسوب کرده بودذا طعنوان انضبا به

هاي  الملل کالسيک، بايد موجوديت انضباط ذاتي حقوق بين
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بنابراين، . الملل تلقي کرد عنوان بازيگر حقوق بين غيردولتي را به

ها نيز به مانند دولت، مخاطب تعهد قرار گرفته و  اين موجوديت

ها خواهد  توجه آندر قبال تعهدات مزبور م مسؤوليتنهاد  نهايتًا

المللي  بين ةکنند چالش مهم در اينجا فقدان مرجع رسيدگي. بود

 استبازيگران غيردولتي  مسؤوليتداراي صالحيت براي احراز 

با . هايي صورت گرفته است رفع خالء مزبور تالش زمينةکه در 

ثيرگذاري أمعيارهاي اساسي همچون فوريت و ت در نظر گرفتن

حضوري ي کنوني که بازيگران غيردولتي زمان ةهم در دور آن

سد بايد ر نظر مي مخاصمات مسلحانه دارند، به ةگسترده در عرص

المللي  جع بينخصوص ايجاد مرادر کنار حرکت فرسايشي در

 .ي داخلي استفاده کردئخاص، از مراجع قضا

0المللي ي بينئقضا بايد از طريق تعريف مشاغل خصوص در اين
 

 ي از مصاديقعنوان يک ها به لي و تبديل آنهاي داخ دادگاه براي

 .الملل اقدام کرد ي حقوق بينئارکان قضا

 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 نويسندگان سهم

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

توسط  آوري منابع و نگارش تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته استه نويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است

                                                           
1
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In recent years, we have witnessed a significant increase in the presence of non-

governmental actors in various international arenas. Commercial companies are 

one of these non-governmental actors that are looking for a large presence and 

profit in various international arenas. While armed conflict is, on the one hand, a 

catastrophic catastrophe for civilians and residents of war zones, on the other 

hand, it provides an opportunity for military and security companies to be present 

and gain enormous benefits. After the fall of Saddam's government in Iraq, 

American companies operating in the military and security fields entered Iraq and 

during the turbulent years after the war, began to operate extensively in the 

military and security fields. One of these companies is Blackwater. The activity of 

this company is focused on security areas. Several important incidents (including 

the Nasour Square incident and the Abu Ghraib prison crisis) occurred in Iraq 

during the Blackwater mission. In the present study, the criminal responsibilities 

arising from these incidents and the situation of the legal person and natural 

persons involved in these incidents from the perspective of international criminal 

law have been discussed. 
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