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 .1مقدمه
طبق کنوانسيون سوم ژنو( ،)4313از زماني که فردي در مخاصمات مسلحانه اسير
ميگردد ،تا خاتمه اسارت و يا بازگشت به ميهن جان ،مال ،سالمت جسـمي و روحـي،
شرافت و حيثيت آنان محترم و تحـت حمايـت اسـت و قـدرت اسـيرگيرنـده مسـلول
تضمين رفتار انساني و احترام به اسيران جنگي است و براي تضمين ايـن مقـررات ،در
اين کنوانسيون ،رژيم نقض فاحش پيشبيني شده است.
نقض فاحش مقررات مربوط به اسيران جنگي در کنوانسيون سوم ژنو شـام ::قتـ:
يمدي اسيران ،شننجه يا رفتار غيرانساني ازجمله؛ انجام آزمـايشهـاي بيولـوژيني بـر
روي آنها ،زجر دادن و ايراد جراحت بر بدن آنان و محروم ساختن آنان از حقوق اوليه
مانند حق محاکمه يادالنه است (ماده 491کنوانسيون سوم) .اين کنوانسـيون دول يضـو
را متعهد مينمايد که قانون الزم براي مجازات مؤثر مرتنبان يا آمران نقضهاي فـاحش
را تصويب نمايند و افرادي که به نقض اين مقررات متهم هستند صرفنظر از ايننه چه
مليتي دارند را در مقاب :دادگاه حاضر نمايد (ماده  413کنوانسيون سوم).
طــرفين مخاصــمه يــراق ،يعنــي دولــتهــاي ايــاالت متحــده آمرينــا و يــراق،
کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو را تصـويب نمـودهانـد .همننـين ،اگرچـه هـر دو کشـور
پروتن :اول الحاقي  4311را نپذيرفتهاند اما موضويات تدوين شده در اين پروتن :تـا
حدود زيادي منطبق با قوايد يرفي حقوق بينالمل :اسـت .در اجـراي کنوانسـيونهـاي
ژنو که ازجمله آنها وضع قوانين و مقررات الزم از سوي دولتهاي يضو اسـت ،مـواد
 431تا  431مقررات نظامي آمرينا به رفتار انسـاني بـا گـروههـاي مختلـز زنـدانيان
دشمن ايم از نظامي و غيرنظامي اختصاص يافته است که در آن بر رفتار انساني با همـه
زندانيان دشمن تأکيد شده است.
با اينوجود ،دولت آمرينا پس از  44سپتامبر روينرد جديدي نسبت به دستگيري
و بازجويي افراد در جنگـي کـه آن را جنـه جهـاني يليـه تروريسـم ناميـده بـود ،در
پيشگرفت .در اين روينرد ،نه فقط ايضاي القايده که آمرينا آنها را مسـبب حـواد
 44سپتامبر ميدانست و يا ايضاي طالبان که آمرينا آنها را متهم بـه پنـاهدادن ايضـاي
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القايده و فراهمکردن زمينه و فضاي آموزش آنان ميکرد ،بلنه هرکسي در هـر نقطـهاي
از جهان که منافع آمرينا را تهديد نمايد ،آنگاه که بـهدسـت نيروهـاي آمرينـايي اسـير
شود ،نه بهينوان يک اسير جنگي و نه حتي يک تروريست ،بلنه بهينوان جنگجويي که
حتـــي پـــس از اســـارت در حـــال جنـــه بـــا آمرينـــا اســـت بايـــد رفتـــار
گردد(.گراهام )11193991،1اين روينرد برخاسته از اين واقعيت اسـت کـه آمرينـا در
استراتژي امنيتي جديدي که در آغازين سالهـاي قـرن بيسـت و ينـم در پـيش گرفتـه
است ،در صورت نياز ،به حقوق بينالمل :و حتي قوانين ملي خود ايتنا نخواهد کـرد.
اين راهبرد در دو سـند اسـتراتژي امنيـت ملـي آمرينـا ( مصـو

سـالهـاي  1111و

 )1116به روشني قاب :مالحظه است.
برخالف مورد افاانستان ،دولتهاي آمرينا و انگلستان وضـعيت اشـاال يـراق و
يم :به تعهدات بينالمللي خود دراين زمينه را پذيرفتند .شوراي امنيت نيز در قطعنامـه
 )1119(4119اشاال يراق را به رسميت شناخت .با اين وجود ،گزارشهاي ابوغريب
حاکي از ارتنا

رفتارهـاي غيـرانسـاني در ايـن زنـدان ،ازجملـه خشـونت جنسـي و

شـننجه ،بسـيار شــديدتر و دهشـتنا تــر از آننـه در زنـدانهــاي گوانتانـامو و بگــرام
(افاانستان) اتفاق افتاده ،است.
2

در اين رابطه گزارش تهيه شده از سويسرلشنر «آنتونيو تگوبا» تا حدودي پرده از
رفتارهاي غير انساني ابوغريب پرده برداشت .وي براي انجام يک تحقيق رسمي نسـبت
به بازداشتها و دستگيريهاي تيپ نظامي  111آمرينا که مسـلوليت نگهـداري زنـدان
ابوغريب را بر يهـده داشـت در  94ژانويـه  1111انتخـا

شـد ،گـزارش وي در 16

فوريه  1111تهيه شد اما تا زمانيکه رفتارهاي هولنـا سـربازان آمرينـايي نسـبت بـه
زندانيان زندان ابوغريب از طرق گوناگون پخش نشده بود ،اين گزارش نيز منتشر نشـد.
سرانجام ،گزارش تهيه شده به وسيله سرلشنر تگوبا در چهارشنبه  11آوري 1111 :بـه
مدت  61دقيقه از شبنه سـيبـياس 3پخـش شـد 4.انتشـار ينـس سـربازان و پرسـن:
نيروهاي مسلح آمرينا درحاليکه مشاول انجام رفتارهاي غيرانساني ،تحقيرآميز و خشن
يليه زندانيان ابوغريب بودند ،بهت و تأسز يميق افنار يمومي را برانگيخت و وجهـه
بينالمللي آمرينا در اين حوزه را به شدت تخريب نمود .به ويژه ايننه معلوم شد بـيش
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از  11درصد اين زندانيان حتي در شورشها و مقاومتهاي يليـه نيروهـاي آمرينـايي
حضور نداشتهاند 5.بررسي بـدرفتاريهـاي صـورت گرفتـه در ابوغريـب ،نشـانگر ايـن
واقعيت است که دو جرم «خشونت جنسـي» و «شـننجه» از فراوانـي بيشـتري در بـين
جرايم ارتنابي برخوردار است .پيش از بررسي مصاديق ارتنابي اين دو جرم در زنـدان
ابوغريب ،مروري اجمالي بر ممنوييت ارتنا

خشونت جنسـي و شـننجه در حقـوق

بينالمل :کيفري بايسته مينمايد.
 .3ممنوعيت خشونت جنسي و شکنجه در حقوق بينالملل کيفري
اساسنامه ديوان کيفري بـينالمللـي ،اولـين معاهـده بـينالمللـي اسـت کـه حـوزه
گستردهاي از خشونتهاي جنسي را مورد شناسايي قرار داده است 6.اين روينرد از اين
جهت اهميت مييابد که اين اساسنامه مبين نگرش توسعه يافته جامعه بينالمللي نسبت
به جنايات يليه بشريت و جرايم جنگي است که در اين ميان از جنايات بردگي جنسـي
و ديگر اشنال خشونت جنسي غفلت نشده است(.ولِر)639-633 :1111 ،7
فحشاي اجبـاري 8،حـاملگي اجبـاري 9،يقـيمسـازي اجبـاري 10،و سـاير اشـنال
خشونت جنسي مشابه آنها در سندي بينالمللـي بـه ينـوان جنايـات يليـه بشـريت و
جرايم جنگي تلقي شدهاند 11.بهيالوه ،ماده  1اساسنامه رم تأکيد دارد که تجاوز به ينز
و ديگر اشنال خشونت جنسي موجب نقض يمده کنوانسيونهاي ژنـو ،و نيـز موجـب
نقض جدي ماده  9مشتر کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو که مـرتبط بـا جـرايم جنسـي
است ميگردد.

12

تالش فزاينده براي ممنوييت اشنال مختلز خشونتهـاي جنسـي در معاهـدات
بينالمللي ،اسناد سازمان مل :متحد و بيانيههاي دبيرک :و به خصوص ماهيـت الـزامآور
کنوانســيونهــاي بــينالمللــي کــه بــه جــرمانگــاري جــرايم خشــونت جنســي
پرداختهاند(آسنين )913 :1119 ،13گواه بر رويه متحـد کشـورها در تلقـي ممنوييـت
تجاوز به ينز به ينوان قايدهاي يرفي در حقـوق بـينالملـ :اسـت .ضـمن آننـه ،در
حقوق داخلي همه کشورها تجاوز به ينز ممنـوع شـده است(سـلِر )911 :1111،14و
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اين ممنوييت را ميتوان در زمره اصول کلي حقوقي (بـهينـوان ينـي از منـابع حقـوق
بينالمل ):نيز مالحظه کرد .براي مثـال ،دادگـاه يوگسـالوي در پرونـده فرونـدزيجا ،در
تعريز خشونت جنسي با بررسي تعدادي از قوانين ملي دريافت که به رغـم اختالفـات
اجتنا

ناپذير ،اکثر نظامهاي حقوقي ملي تجاوز به ينز را بهگونـهاي ينسـان تعريـز
15

کردهاند .اين ممنوييت نشانگر اين اص :اسـت کـه کشـورها از نظـر مـاهوي ،جـرايم
شديد خشونت جنسي را جرمانگاري کردهانـد .قاضـي «پاتريشـا ويـزر سـلرز» در ايـن
پرونده بيان داشت که ممنوييت تجاوز به ينز يک قايـده يمـومي حقـوق بـينالملـ:
است که از نظامهاي ملي ريشه گرفته است.

16

در پرونده کاديچ يليه کارادزيچ 17دادگاه آمرينا نيز چنين نتيجه گرفـت کـه قتـ،:
تجاوز به ينز ،شننجه و توقيز خودسرانه 18به مثابه تخلز از قوايـد اساسـي حقـوق
بشردوستانه و حقوق بينالمل :بهشمار ميروند .اگرچه دادگاه بهصورت مسـتقيم بحـ
قايده آمره را مطرح ننرد اما خاطرنشان ساخت که ارتنا

جرايم جنسي نقـض يمـده

حقــوق جنــه اســت کــه گــواهي بــر ايتقــاد بــه الزامــي بــودن ريايــت آنهــا
است(.مين )1111341،19:صرفِ پذيرش ادياي «کاديچ» از سوي دادگاههـاي آمرينـا،
در واقع تأييد ايمال صالحيت جهاني است و ايننه خشونت جنسـي يـک جـرم بـين-
المللي است .همننين ،در پرونده «هوانه جيـوم جـو» و شـنايت پـانزده نفـر از زنـان
آسيايي (از جمع  111هزار زن و دختري که در جنه دوم جهاني مورد تجاوز سربازان
ژاپني قرار گرفته بودند) ،تصميم دادگاه به طور تلويحي از ويژگي آمره ممنوييت ايمال
صورت گرفته (ازجمله بردگي جنسي) حنايت ميکرد 20.با توجه به اين پرونده ،قاضي
«هنري اچ کندي جار» 21بعداً اظهار داشت« :دادگاه چين نتيجه گرفت کـه نقـض قوايـد
آمره توسط ژاپنيها ،بهطور ضمني اسقاط حق مندرج در قسمت (الـز) بنـد ( )4مـاده
 4611نيست».

22

بر اين اساس ،تلقي دادگاه در اين پرونده مبنـي بـر نقـض قوايـد آمـره بـه سـبب
ارتنا

خشونت جنسي بوده است .دادگاه اين ايمال را بدترين سبعيتهايي که تاکنون

اتفاق افتاده دانست و تأکيد داشت که ممنوييت بردگي جنسي يک قايده يرفي است.

23

در دو پرونده اخير ،بهطور ضمني اين واقعيت مورد تأکيد قرار دارد کـه يـدم رضـايت
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بينالمللي از ايمال خشونت جنسي به حدي اساسي و اجباري 24است که ممنوييـت آن
واجد ويژگي قوايد آمره ميگردد(.سلِر )911 :1111،در نهايت ايننه ،توسـعه تـو م بـا
اجماع در ايننه منافع جامعه بينالمللي در ممنوييـت تجـاوز بـه ينـز اسـت ،از نظـر
اخالقي و قانوني ،ارزشي اساسي و بنيادي در حفظ نظم جامعه بينالمللي يافته است .از
اينرو ،قبول اين ممنوييت بهينوان قايدهاي آمره گزاف نخواهد بود .اين امر ،آگـاهي و
توجه بيشتر قانونگذاران ،قضات و وکال به اهميت اين مسأله را ضروري ميسازد.
اولــين طليعــه يرفــي بــودن ممنوييــت شــننجه در اســناد بــينالمللــي نيــز در
اســـتانداردهاي منـــدرج در ايالميـــه جهـــاني حقـــوق بشـــر متجلـــي شـــده
است(.اردبيلي )49113431،همننين ،محتوا و شرايط تصـويب ايالميـه منـع شـننجه
( )4311و صدور قطعنامههاي متعدد در محنوميت شننجه و ديگر اشنال سـو رفتـار
بهينوان جنايتي بينالمللي در جريان تنظيم ايالميه مزبور که در حوزههـاي جارافيـايي،
سياسي و فرهنگي متفاوتي قرار داشتند ،نشانگر اين واقعيت است که يک بـاور حقـوقي
فراگير در زمينه منع شننجه و ساير رفتارهاي سو وجود داشته است و در نتيجه ،مبـين
اين حقيقت است که موضوع شننجه و سو رفتارها از حوزه مسـاي :مربـوط بـه امـور
داخلي خارج گرديده و به دغدغهاي بينالمللي مبدل شده است.
در حقوق بينالمل :يام معاصر ،قايده منع شننجه به جهت قبول وصز آمـره بـه
جايگاهي رسيده که تنها قوايد معدود ديگري همنون منع تجاوز يا منع نس :کشـي در
آن قرار گرفتهاند .کميسيون حقوق بينالمل ،:هرگاه مهمترين مصاديق قوايد آمره را نـام
ميبرد ،در کنار منع تجاوز ،منع ژنوسيد ،منع برده گيري و يـا منـع آپارتايـد ،همـواره از
منع شننجه نيز ياد کرده است .مجمع يمومي مل :متحد نيز در قطعنامههايي که هرسـال
براي يادآوري حق تخلز ناپذير انسانها به رهايي از شننجه و ايـالم محنوميـت هـر
نوع شننجه تصويب ميکند ،به طور معمول ،با اتناي به آراي محاکم ملـي ،منطقـهاي و
بينالمللي ،ممنوييت شننجه را واجد وصز آمره تلقي کرده اسـت .ديـوان بـينالمللـي
کيفري يوگسالوي سابق نيز به صراحت ممنوييـت شـننجه را از قوايـد آمـره حقـوق
بين المل :قلمداد کرده است که بر ساير قوايد حقوقي برتري داشته و موجب بطالن هـر
قايده معارض مادون – ايم از قوايد حقوقي داخلي يا بينالمللـي -کـه وضـعيت آمـره
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ندارد ،ميگردد 25يالوه بر اين ،حقوق بينالمل :شـننجه را يـک «جنايـت بـينالمللـي»
ميداند و لزوم تعقيب و محاکمه متهمان بـه ارتنـا

ايـن جنايـت را جزيـي از برنامـه

مبارزه براي برچيدن شننجه برميشمارد(.رنجبريان11134911،؛ کامينگـا-11 :4911،
)11
ديوان بينالمللي دادگستري که احتياط زايد الوصفي نسبت به کاربرد ينوان قوايـد

آمره 26و نام بردن از مصاديق آنها دارد در ر ي خود در قضيه راجع به قايـده محاکمـه
کن يا مسترد بدار به صراحت ممنوييت شننجه را قايدهاي آمره تلقي کـرده اسـت 27و
بدينوسيله جايگاه آمره قايده منع شـننجه را در حقـوق بـينالملـ :تصـديق و تثبيـت
نموده است .اثر مهم قوايد آمره ،در حوزه مسلوليت بينالمللـي ظـاهر مـيشـود؛ بـدين
صورت که نقض يک قايده آمره آثار حقوقي خاصي نه فقـط بـراي دولـت نـاقض کـه
مسلول است بلنه براي ديگر دولتهـا در پـي دارد .مطـابق مـاده  14طـرح مسـلوليت
بينالمللي دولتها ،براي پايان دادن به تخلز از قوايـد آمـره حقـوق بـينالملـ :يـام،
دولتها بايد از راههاي قانوني و مشروع با ينديگر همناري کننـد .ضـمن آننـه هـيچ
دولتي نبايد وضعيت خالف قايده آمره را به رسميت بشناسد و يا در حفظ آن به دولت
متخلز مسايدت نمايد .همننين ،برطبق ماده  11طرح مزبور ،يـالوه بـر دولـت زيـان
ديده ،هر دولتي در طرح مسلوليت دولت متخلـز يينفـع اسـت و مـيتوانـد از دولـت
مسلول بخواهد تا به آن يم :متخلفانه خاتمه دهد و تعهدش به جبران خسارت را ايفـا
کند 28.حال ،که جايگاه مستحنم ممنوييت «خشونت جنسـي» و «شـننجه» در حقـوق
بينالمل :کيفري ارائه گرديد ،موارد ارتنابي ايـن دو جـرم در زنـدان ابـوغريـب مـورد
بررسي قرار ميگيرد.
 .2مصاديق جنايات ارتکابي عليه اسيران زندان ابوغريب
با توجه به اهميت و کثرت موارد ارتنابي دو جرم«خشونت جنسـي» و «شـننجه»
در زندان ابوغريب ،در اين بخش ،مصاديق اين جرايم مورد کنناش قرار ميگيرد.
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 .9.4مصاديق خشونت جنسي :گزارشهاي متعدد از يـراق تحـت اشـاال حنايـت از
گسترش فساد و خشونت جنسي دارد .به گزارش ديدهبان حقوق بشر ،بيثبـاتي شـديد،
تخريب زير ساختهاي اقتصادي يراق در دو جنه  4334و  ،1119بيخانمان شـدن
چهار ميليون و هفتصد هزار تن ،بيسرپرست شدن بيش از يک ميليون زن که شـوهران
خود را در جنه از دست داده بودند ،از جمله يل :ايجاد و گسترش شبنههاي قاچـاق
انسان در يراق است.

29

پس از اشاال يراق گم شدن کودکـان و دانـشآمـوزان و ربـودن و فـروش آنهـا
شيوع يافت 30.آمار دقيق آدمربايي و خشـونت جنسـي يليـه آنهـا نـاممنن اسـت امـا
مشخص است که سطح و دامنه ربودن زنان و خشونت جنسـي يليـه آنهـا بـه شـدت
افزايش يافته است .براساس گزارش يک سازمان غير دولتي از  1119تا  1116بيش از
 91هزار تن در يراق ربوده شدند که بيش از نيمي از آنها زن و دختـر بـودهانـد 31.در
اين ميان ،تجارت انسان ،بهويژه بهجهت فحشا و روسپيگري 32،و قاچاق ايضاي بدن،

33

به شدت رواج يافت 34.بخشي از رواج فحشا در يراق معلول فقر گسـترده اي بـود کـه
در پي تهاجم  4334و متعاقب آن تحمي :تحريمهاي سـنگين يليـه ملـت يـراق و در
نهايت اشاال يراق در  1119و از بين رفتن بسياري از زير ساختهاي يراق بهوسـيله
بمباران و حمالت نيروهاي انگليسي و آمرينايي ،بوجود آمده بود .بخش ديگري نيز به
جهت دخالت آمريناييها و انگليسيها در گسترش باندهاي قاچاق زنـان و دختـران و
تشني :خانههاي فساد بود .گزارشها حاکي از آن است که اولـين خانـههـاي فسـاد در
يراق تحت اشاال با مديريت آمريناييها و انگليسيها در منطقـه حفاظـت شـده سـبز
باداد تشني :شد.

35

بههرحال ،آننه از خشونت جنسي در زندان ابوغريب اتفاق افتاد  -که تنها بخشي
از آنها از طريق تصاوير و فيلمهايي که سربازان آمرينايي براي تفريح بيشتر ،تهيه کرده
بودند به خارج از ابوغريب راه يافت و مقدار کمتري از آن انتشار يافت -تنها بخشي از
خشونت جنسي ارتنا

يافته در دوران اشاال يراق است که يالوه بر «زنان»« ،مـردان»

و «کودکان» يراقي در بند ابوغريب را نيز در برگرفت.
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 .2.1.1خشونت جنسي عليه زنان :براي قرنها تجاوز به ينز و خشونت جنسي يليه
زنان ،تاکتيني جنگي و يني از خصيصههاي غالب مخاصمات مسلحانه بوده است .ايـن
پديده زشت در صحنه اشاال يراق و بهطور خاص در زندان ابوغريـب حضـوري پـر-
رنه داشته است .تحقيقات رسمي که به دستور مقامات آمرينايي صورت گرفته اسـت
اين واقعيت را تأييد مينمايد .گزارش مشتر سرلشنر «فاي» 36و سرلشـنر «جـونز»

37

تأکيد دارد که از  11جوالي  1119تا  6فوريه  111 ،1111تن از پرسن :پليس نظامي
آمرينــا

38

کــه در مــديريت و کنتــرل زنــدان ابوغريــب مشــارکت داشــتند ،مرتنــب

خشونتهاي جنسي با اسيران زندان ابوغريب شدهانـد؛ در حـالي کـه مـيدانسـتند بـد
رفتاريهاي جنسي ،نقض تننيکهاي مصو

بازجويي است(.فاي-جـونز)61 :1111،

همننين 4111 ،قطعه ينس برداشته شده از مردان و زنان برهنـه در اشـنال گونـاگون
بهوسيله نيروهاي نظامي آمرينا در زندان ابوغريب ،که دولت بـوش اجـازه انتشـار ايـن
تصاوير را نداد اما در کنگره آمرينا نشان داده شـدند ،تجـاوز گسـترده بـه زنـان دربنـد
ابوغريب و ديگر موارد خشونت جنسي را تأييد ميکند.

39

بنا به روايت خبرگزاري فرانسه ،آمريناييها در زندان ابوغريب يـک زنـداني زن
يراقي را در برابر ديدگان همسرش مورد تجاوز قـرار دادنـد؛ وي مجبـور شـد پـس از
آزادي از زندان خودکشي نمايـد« 40.سـالم ميخائيـ »:وزيـر حقـوق بشـر يـراق تأکيـد
مينمايد براساس آمارهاي مو جـود در ايـن وزارتخانـه در طـول اشـاال يـراق توسـط
نيروهاي آمرينايي ،بيش از  111زن يراقي در  44زندان سري آمرينايي در بازداشـت
به سر ميبردند 41.يک روزنامه نگار اردني به «اينديپندنت» گفـت کـه زنـان يراقـي در
زندان ابوغريب بيش از مردان مورد خشونت جنسي و شننجه قرار گرفتنـد« .ليمانبيـ»:
گفت :برخي از زناني که در زندان ابوغريب قربـاني تجـاوز شـدهانـد ،بعـدها از سـوي
خانوادههاي خود هدف قت« :شرافتي» قرار گرفتهاند .وي بـهنقـ :از يـک زن زنـداني از
تجاوز نظاميان آمرينايي به پـن دختـر در ايـن زنـدان و کشـته شـدن آنهـا از سـوي
خانوادههايشان خبر داده است« .رابرت فيسک» خبرنگار بينالمللي ،ضمن تأييـد وجـود
گروههاي تجاوزکننده به زنان از سوي نظاميان آمرينايي ،مديي شد :تصاوير زنـاني کـه
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شد که دولت اوبامـا تصـميم بـه جلـوگيري از انتشـار

چنين تصاويري بگيرد 42.بارا اوباما در اين زمينه اظهار داشت که انتشار ايـن تصـاوير
شعلههاي افنار ضد آمرينايي در ميان مسلمانان جهان را شديدتر خواهد کـرد و بايـ
خواهد شد که جان نيروهاي نظامي ما با خطر بزرگتري تهديد شود.
 .2.1.3خشونت جنسي عليه مردان :ازجمله حواد

43

بهـتآور اتفـاق افتـاده در زنـدان

ابوغريب ،خشونتهاي جنسي نظاميان زن آمرينايي يليه مردان اسـير دربنـد ابوغريـب
است .برخي از تصاوير اين خشـونتهـا از سـوي سـربازان آمرينـايي و بـراي تفـريح
برداشته شده است؛ که مدتي بعد برخي از آنها در برنامـه « 61دقيقـه» از سـوي شـبنه
تلويزيوني سي بي اس 44پخش گرديد .اين تصاوير تعدادي از سربازان زن آمرينـايي را
نشان ميدهد که در مقاب :تعدادي از موقعيتهاي ايجاد شده از مواضـع جنسـي مـردان
اسير يراقي ،در حال ريشخند و تمسخر آنان هستند .براساس گـزارش سـيمور هـرش،
آنها «مگان آمبوه« 45،»:سبرينا هارمن» 46و سرباز بسيار بدنام« ،ليندي انگلند»

47

بودند.

تصاوير چنين نشان ميدهند :ليندي انگلند در حاليکه سيگار بـر لـب دارد ،بـا غـرور و
تنبر به اندام تناسلي زنداني مرد يراقي که بهصورت برهنه درآمده و درحاليکه کيسهاي
بر سر وي قرار دادهاند ،اشـاره مـي کنـد؛ در حـالتي کـه مـرد يراقـي اسـير مجبـور بـه
خودارضايي شده است .در تصوير ديگري  1اسير مرد يراقي در حاليکه برهنه شدهانـد
بر روي هم مانند هرمي قرار داده شدهاند .ليندي انگلند در اين تصوير با يک سرباز مـرد
آمرينايي بهنام «گرانر» 48در حاليکه دست در شانه ينديگر دارند ،در حـال پوزخنـد و
اشاره به اين تنهاي برهنه هستند .در تصاوير ديگري اين زنان بر گردن بعضـي اسـيران
مرد يراقي دربند ابوغريب «افسار» انداخته و آنان را بهصورت چهاردسـت و پـا ،ماننـد
حيوان به حرکت درميآورند 49.سرلشگر آنتونيو تگوبا در گزارش خود ،موارد زير را در
زمره خشونتهاي جنسي يليه مردان برشمرده است:
«ينسبرداري و فيلمبرداري از زندانيان مرد برهنه؛ اجبار مـردان يريـان بـه قـرار
گرفتن در وضعيتهاي گوناگون جنسي براي ينـسبـرداري؛ اجبـار زنـدانيان مـرد بـه
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برهنگي و نگهداري آنها در همين وضعيت بـراي چنـد روز؛ اجبـار مـردان برهنـه بـه
پوشيدن لباس زير زنانه؛ مردان را در حالت برهنگي به شن :تودهاي درآوردن و پريـدن
بر روي آنها؛ اجبار مردان يريان به خودارضايي؛ قرار دادن کيسه بر سر مردان برهنـه و
اتصال سيمهاي برق به انگشتان شست پا و دست و آلت آنها براي شبيهسازي شـننجه
النتريني؛ نوشتن يبارت «من زناکار بهينز هسـتم» بـر روي پاهـاي زنـداني و سـپس
ينسبرداري کردن از آنها؛ قرار دادن قالده سه بر گردن زنداني و قرار گرفتن سـرباز
زن آمرينايي در کنار آنها براي ژست گرفتن و ينسبرداري از آنها(.»...تگوبا:1111،
)6
در مواردي براي تحقير مردان يراقي ،در پشـت آنهـا تصـوير زن مـيکشـيدند و
نظاميان آمرينايي آنها را تهديد ميکردند تا به روي زانو بنشينند و مـورد تجـاوز قـرار
بگيرند« .کاترين وينر» خبرنگار روزنامه «گاردين» معتقد است که نظاميـان آمرينـايي از
روي فيلمها و برنامههاي تلويزيوني و مجالت آمرينايي مواردي از اين قبي :را مشاهده
و بر روي زندانيان پياده کردهاند(.جفريز)11 :1111،50
خشونتهاي تنان دهندهاي که از سوي زنان نظامي آمرينايي بـه خصـوص يليـه
مردان اسير يراقي در زندان ابوغريـب اتفـاق افتـاد ،نشـانگر ايـن اسـت کـه تـوحش و
خشونتهاي ساديستي و زجرآور فقط از سوي مردان صورت نميگيرد .آيـا در تعليـ:
آن ميتوان گفت که درنتيجه تبلياات فمينيستي ،اين زنان در پي برتري طلبي نسبت بـه
مردان بودند ،و يا ايننه چون مردان را فاتح جنهها ميديدند ،در پي جبران يقـدههـاي
حقارت خود بودند .بدنامترين زن نظامي آمرينايي «ليندي انگلند» در مصاحبه با مجلـه
«استرن» 51آلماني ،ارتنا
گفت که ارتنا

اين ايمال را در جنهها امري يادي ميداند 52.آيـا مـيتـوان

اين ايمال معلول فساد يميـق و ضـعفي اسـت کـه جامعـه آمرينـا و

بسياري ديگر از جوامع ديگر امـروزي را فراگرفتـه اسـتي ريشـهيـابي وجـرمشناسـي
ارتنا

اين حواد

تناندهنده مجالي ديگر ميطلبـد ،امـا ننتـهاي کـه در تعليـ :ايـن

وضعيت اشاره مختصري ميطلبد ،حضور گسترده زنان در ارتش آمرينا اسـت .بـهنظـر
ميرسد ،خشونتهاي جنسي که از سوي نظاميان مرد آمرينايي در جنههـاي ويتنـام و
کرهجنوبي يليه زنان اين کشورها صورت گرفـت ،کـه گـاهي پـس از ارتنـا

تجـاوز

491

مجله مطالعات حقوقي/

دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان 4939

جنسي ،سينههاي قربانيان را بريده و يا آنها را به قت :ميرساندند ،از يلـ :مهـم تـالش
براي جذ

بيشتر زنان آمرينايي در ارتش آمرينا بوده است .از حضـور گسـترده زنـان

در امور نظامي براي شننجه روحـي مـردان نيـز در ارتـش آمرينـا اسـتقبال مـيگـردد؛
بدينگونه که زندانيان مرد ملتهاي مالو

را در حضور زنان نظـامي آمرينـايي برهنـه

قرار ميدادند تا آنها را از نظر روحي تحت آزار و شننجه قرار دهند .بـه همـين دليـ:
است که  41درصد نظاميان آمرينايي در يراق را زنان تشني :ميدادند 53.مهمتـر ايننـه
مسلوليت حساسترين زندان آمريناييها در يراق يعني زندان ابوغريـب بـهيهـده يـک
نظامي زن يعني سرهنه «جينز کارپينسني» 54قرار ميگيرد و مجمويه اين يوام :باي
ميشود که فهرست زيادي از نقض قوانين و مقررات بينالمللي در زندان ابوغريـب بـه
وقوع بپيوندد.
 .2.1.2خشونت جنسي عليه کودکان :پس از انتشار گزارشهـايي مبنـي بـر ايننـه در
ميان زندانيان يراقي بيش از  111کود بهچشم ميخورد ،ديدهبان حقوق بشـر ضـمن
انتقاد شديد از يملنرد نظاميان آمرينايي در يراق خواسـتار ارجـاع هـر چـه سـريعتـر
پرونده هاي قضايي اين کودکان بـه مراجـع ييـربط جهـت رسـيدگي و آزادي هـر چـه
سريعتر آنها شد .ارتش آمرينا در مي  1111اييان کرد که  149کود را تحـت ايـن
ينوان که «تهديدي يليه امنيت» بهشمار ميآيند بازداشت کـرده اسـت 55.ايـن درحـالي
است که خشونتهاي جنسي دهشتناکي يليه آنها از سوي نيروهاي آمرينايي صـورت
گرفته است.
تجاوز به کودکان و نوجوانان در زندانهاي يراق ،به خصـوص زنـدان ابوغريـب،
آنقدر وحشتنا بوده که حتي محاف :آمرينايي نيز ديگر تـا

سـنوت در برابـر آن را

نداشته و نظاميان خود را به يلت اين جنايت مورد بازخواسـت قـرار دادنـد .در همـين
راستا« ،سيمور هرش» روزنامهنگار معروف آمرينايي در يـک سـخنراني بـراي ايضـاي
يک اتحاديه در آمرينا پرده از رفتار هولنا نظاميان آمرينايي با زنـدانيان برداشـت .بـه
گزارش پايگاه اينترنتي «سالن» ،هرش با ارائه ينسهايي که تاکنون منتشر نشـده اسـت
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گفت :آمريناييها در برابر چشم زنان زنداني به کودکان پسر تجاوز کردهانـد و نظاميـان
ديگري از اين رفتار شنيع فيلم و ينس تهيه کردهاند که همه آنها نـزد پنتـاگون اسـت.
هرش در ادامه گفت :دونالد رامسفلد ،وزير دفاع سـابق آمرينـا ،در جلسـه پاسـخگويي
درباره جنايات ابوغريب گفته است :ينسها و فـيلمهـاي هولنـاکي دربـاره شـننجه و
رفتار نظاميان آمرينايي با زندانيان ابوغريب در اختيار پنتـاگون اسـت کـه انتشـار آنهـا
مشنالتي اساسي براي دولت و کشور بـه بـار خواهـد آورد .هـرش مـيافزايـد :زنهـا
توانسته بودند نامههايي را به بيرون از زندان ارسال کنند که در آن نامههـا نوشـته بودنـد
که بياييد اينجا ما را بنشيد تا از اين وضع نجات پيدا کنيم؛ پسـرها مـورد تجـاوز قـرار
ميگيرند و از همه اين صحنهها فيلم ميشود .بدتر از همه صداي جيغ پسـرهايي اسـت
که دولت شما [آمرينا] همه را در اختيار دارد.

56

 .4مصاديق شکنجه
اياالت متحده آمرينا پس از  44سپتامبر به بهانه مبارزه جهـاني يليـه تروريسـم

57

آشنارا معاهدات بينالمللي الزم االجرا در زمينه منع شننجه و رفتار انساني با زنـدانيان
و اسيران جنگي مخاصمات بينالمللي را به کناري نهاد(صالحي )441-416 :4931،و
نيروهاي نظامي و اطالياتي اين کشور ،انواع شننجهها را به ويژه نسبت بـه اسـيران در
بند زندان ابوغريب روا داشتن؛ شديدترين شننجه ها ،ايمال تننيـکهـايي بـود کـه در
بازجويي ها صورت گرفتـه از جملـه :ايسـتاده نگـهداشـتن زنـداني بـهمـدت طـوالني،
محروميت از خوا  ،استفاده نـامناسـب از سـلول انفـرادي ،اسـتفاده از سـه ،و غـرق
مصنويي که در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند.
 .4.1ايستادن طوالني مدت :58يني از شننجههايي که در ابوغريـب صـورت گرفتـه و
در گزارش خبري شبنه  ABCمورد توجه قرار گرفته است ،اجبار زنـداني بـه ايسـتادن
طوالني مدت بوده است .اين يم :باي

لخته شدن خون شده ،که ميتواند به ريهها نيز

سرايت کند و منجر به انسداد خون در ريهها گردد .بهيالوه ،اين يم :ممنن اسـت بـه
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يصبهاي پيراموني آسيب برساند(.ماسي مينو )49 :1111،59مجبور کـردن زنـداني در
غ :و زنجير به ايننه مدت زيادي روي پاي خود بايستد ،نه فقط درد و رن فراواني در
پي دارد ،بلنه حيات وي را نيز در معرض خطر قرار ميدهد.
شايان يکر است که کميسيون نظامي ارتش آمرينا پـس از جنـه جهـاني دوم ،آن
دسته از سربازان ژاپني که چنين تننيکهاي استرسآوري را بـر روي زنـدانيان آمرينـا
بهکار برده بودند ،به اتهام جنايت جنگي مورد تعقيب قـرار داد(.همـان )41 :در پرونـده
هور يليه پلزر 60در سال  ،1111ديوان يالي آمرينا قرار دادن زنداني در زير نور آفتا
که باي

ايجاد اضطرا

در زنـداني مـيگـردد ،را بـه صـراحت محنـوم کـرد و آن را

خطرنا  ،تحقيرکننده و مااير با شخصيت انساني دانست 61.دولت بـوش در طرفـداري
از اين زنداني نوشت که وي براي يک مدت طوالني در پست نگهبـاني معطـ :گرديـده
که يالوه بر دردنا

بودن آن ،در شرايطي بوده که خطرنـا

و تحقيـرکننـده نيـز بـوده

است( .همان)41:
 .4.3محروميت از خواب
محروميت از خوا

62

اغلب در يک شن :ترکيبـي بـا ايسـتادن و ريخـتن آ

سـرد

روي زنداني بهينوان يک تننيک بازجويي از سوي افراد سازمان سيا گزارش شـده و در
زندان ابوغريب نيز تجربه شده است .اين رفتار براساس مطالعات پزشـني ،آسـيبهـاي
جسمي و اختالالت روحي و رواني شديدي در پي خواهد داشت .دستکم از اول قرن
شانزدهم ،محروميت از خوا

به ينوان مؤثرترين و اساسيترين شننجه براي اقـرار بـه
63

موارد خواسته شده ،شناخته شده است .بـهکـارگيري ايـن تننيـک شـننجه از سـوي
دولتهاي دينتاتوري استالين (شوروي سابق) و هيتلر (آلمان نازي) نيـز گـزارش شـده
است(.همان)49:
 .4.2استفاده نامناسب از سلول انفرادي
استفاده از سلول انفـرادي بـه منظـور تفنيـک زنـدانيان از ينـديگر بـراي کسـب
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اطاليات حساس و استراتژيک است .ماده  1کنوانسيون چهارم ژنو و مـواد 431ــ431
مقررات نظامي آمرينا اين وضعيت را مورد تأييـد قـرار داده اسـت مشـروط بـر ايننـه
ضرورت نظامي ايجا

نمايد .اما جدايي و ايزولهکردن زندانيان در ابوغريـب آنهـم بـه

صورت برهنه و حتي بدون پتو ،اغلب بهينـوان يـک مجـازات صـورت گرفتـه اسـت.
سرلشنر فاي موارد زيادي از نگـهداري زنـدانيان در سـلولهـاي انفـرادي در وضـعيت
نامناسب و بهينوان شننجه يکر کـرده اسـت(.فاي -جـون )34-31 :1111،بـيترديـد
چنين يملي در اوضاع و احوال مربوطه ،يـک شـننجه روانـي بـهشـمار آمـده و نقـض
مقررات و حقوق قاب :اجرا است.
 .4.4استفاده از سگ
بدرفتاري با زندانيان به وسيله سههاي تعليم يافته از زماني شـروع شـد کـه ايـن
سهها را در  11نوامبر  1119وارد زنـدان ابوغريـب کردنـد .ايـن حيوانـات درنتيجـه
توصيه سرلشنر ميلر ،کـه فرمانـدهي زنـدان گوانتانـامو را بـهيهـده داشـت ،بـه زنـدان
ابوغريب آورده شدند(.همان )19:آنچنان که فاي گزارش کـرده اسـت ،حـداق :در 41
مــورد ،در بــازجوييهــا از ســه بــراي اريــا

و ترســاندن زنــدانيان اســتفاده شــده

است(.همان )11:به ينوان مثـال ،سـرباز شـماره  41در بـازجويي از يـک زن اسـير در
ابوغريب از سه استفاده کرده که موجب شـد زن تحـت بـازجويي از تـرس بـه زمـين
بيفتد(.همان )11:سرلشنر تگوبا نيز در تحقيق خود از گاز گرفتن يک زنداني بـهوسـيله
اين سهها گزارش داده است(.تگوبا )41 :1111،استفاده از سه براي محدود کردن و
محبوسکردن ،براساس مواد 431ـ 431مقررات نظامي آمرينا بـهينـوان ابـزاري بـراي
کنترل جمع زندانيان مجاز دانسته شده است اما وقتي که از سه براي تهديـد و اريـا
زنداني استفاده شـود ،تجـاوز و تخطـي از مقـررات و حقـوق قابـ :اجـرا محرزاسـت.
بنابراين ،بردن چنين سههايي به اطاق زندانيان ،درحاليکه آنها از تـرس حملـه سـه
فرياد بزنند و گريه کنند ،نقض آشنار مقررات است.
 .4.5يخ زدگي با آب سرد

64
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ريختن روي شـخص برهنـهاي آنهـم فـردي کـه معمـوالً

مدتها بيخوابي کشيده است را صرف نظر از آزار دهنده بودن آن ،به ينـوان تعـدي و
تجاوز به شخصيت وي نپذيرد .ضمن آننه قرار گرفتن طوالني مدت در معرض هـواي
سرد ميتواند به ضعز بدني فرد ،توقز ناگهاني قلب ،نقص يضو و ينس العم:هـاي
غيرارادي و در دراز مدت به ناتواني يهني و رواني وي منجر گردد( .ماسي مينو:1111،
 )41دادگاهي در اياالت متحده چنـين ر ي داد کـه روشـن کـردن پننـه بـر روي فـرد
درحاليکه برهنه و خيس است ،مصداقي از مجازات ظالمانه است 65.اين در حالي است
که چنين رفتاري به طور وسيع در مورد زندانيان ابوغريب انجام گرفته است.
بهرغم ايننه در سالهاي اخير دولت آمرينا بسـياري از کشـورها ماننـد يربسـتان
سعودي و تونس را براي ايمال اين شيوه که آن را شننجه مـيدانسـت ،محنـوم کـرده
است ،اما نيروهاي آمرينايي به شدت و در موارد فراواني از اين تننيک در بازجوييهـا
استفاده کردهاند .اين تننيک نيز از گوانتانامو به افاانستان و از آنجا بـه ابوغريـب منتقـ:
شد و غالباً به صورت ترکيبي و از طريق محروميت از خروج زندانيان از سـلول ،برهنـه
کردن و ريختن آ

سرد روي آنها ،انجام ميگرفته است(.فاي-جـونز )11 :1111،بـه

گزارش سرلشنر فاي ،زمانيکه از يک سرباز اطاليات نظامي درباره چرايي ريخـتن آ
سرد بر روي زنداني برهنه که براي مدتها بيخوابي کشيده است ،سـؤال شـد ،وي در
پاسخ گفت« :بهخاطر فرامين نظامي به ما گفته شده است که شما مجاز هسـتيد هـر چـه
ميخواهيد ،اين يم :را انجام دهيد»(.همان )11 :به هر تقدير ،واضح اسـت کـه چنـين
اقداماتي به چه ميزان آزار دهنده و غير انساني خواهد بود.
 .4.4غرق مصنوعي

66

غرق مصنويي ازجمله تننيکهاي غيرقـانوني بـوده اسـت کـه بـر روي زنـدانيان
ابوغريب ايمال شده است .در اين تننيک زنداني در يـک سـطح شـيبداري قـرار داده
ميشود و بر سر و صورت وي درحاليکه بهوسـيله سـلوفان (اليـه پالسـتيني شـفاف)
پوشيده شده است ،آ

ريخته ميشود و زنداني احساس ميکند که در حال غرق شـدن

است(.ماسي مينو )41 :1111،يوارض پزشني کـه از خفگـي ايجـاد شـده در تننيـک
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غرق مصنويي دچار زنداني ميگردد ،يبارت است از :مشنالت تنفسـي حـاد و مـزمن؛
درد مزمن در سر و کمر؛ حمـالت ناگهـاني اسـترسآور؛ يالئـم افسـردگي؛ اخـتالالت
استرس آور مداوم(.همان)41:
به اين جهت که ايمال اين تننيک ،زنداني را در شرف مرگ قرار خواهد داد ،هـم
پرسن :آمرينايي و هم بيگانگاني که در گذشته از اين تننيک استفاده کردهاند ،بـه اتهـام
ارتنا

جرايم جنگي مورد تعقيبب قرار گرفتهاند 67.بنابراين ،ايمال اين تننيک بر روي

زندانيان ابوغريب ،به جهت نقض آشنار کنوانسيونهاي ژنو ،به ينوان ارتنـا

جـرايم

جنگي ،قاب :پيگيري و مجازات خواهد بود.
 .5تحليل موضوع
تننيکهاي ايمال شده در بازجوييهاي زندانيان ابوغريب يالوه بـر ايننـه سـبب
درد و رن فراوان زندانيان گرديده است ،باي

هتک حرمت و شخصـيت قربانيـان نيـز

بوده است .صدمات فيزيني و شننجه بودن ايمال اين تننيـکهـا از سـوي بسـياري از
محققين و پزشنان آمرينايي خاطرنشان شده است(.همان )41 :در هرصورت ،يملنـرد
اياالت متحده آمرينـا در زنـدان ابوغريـب مسـاي :پينيـده حقـوقي در سـطح جامعـه
بينالمللي بهوجود آورد که الزم است تحلي :شود.
هرچند مقامات آمرينايي در هنگام تهاجم به يراق ايالم کردند که اسيران جنگـي
يراقي برخالف ايضاي القايده از حمايتهاي مقرر در کنوانسيونهـاي ژنـو برخـوردار
خواهند بود(رگِوان )611 :1111،68اما آنگاه که صحنههاي وحشتنا خشونت جنسي،
شننجه و تحقير انسانها و انسانيت در ابوغريب منتشر شد ،بعضـي مقامـات آمرينـايي
براي کاهش فشار افنار يمومي جهاني از آننه در ابوغريب اتفاق افتاده است ،زنـدانيان
ابوغريب را رزمندگان غيرقانوني ويا تروريست خواندند .نسـبت بـه وصـز رزمنـدگان
غيرقانوني در مورد زندانيان زندان ابوغريب اشاره بـه دو ننتـه الزم مـينمايـد :اوالً؛ در
يک مخاصمه بينالمللي ،که آمرينا نيـز بـدان اييـان داشـته اسـت 69،براسـاس مـاده 1
کنوانسيون سوم ژنو ،تعيين وضعيت افراد بايد به صورت موردي توسـط دادگـاه صـالح
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انجام گيرد(منوهر )11 :1119-1111،70و تـا زمـاني کـه وضـعيت بازداشـت شـدگان
توسط دادگاه صالح مشخص نگردد ،بايد با آنها به صورت اسير جنگي رفتار شود .بنـد
يک ماده  11پروتن :اول الحـاقي نيـز بـر ايـن موضـع تأکيـد دارد .بنـابراين ،مقامـات
آمرينايي

نميتوانند همه زندانيان را به ينوان يـک گـروه فـرض کـرده و بـرخـالف

کنوانسيون سوم به صورت جمعي در مورد آنهـا تصـميمگيـري کننـد .ايـن امـر يعنـي
ريايت وضعيت کليه بازداشت شدگان ،حتي آنهايي که در قالب رزمنـدگان غيرقـانوني
دستهبندي ميگردند ،در مقررات ارتش اياالت متحده نيـز تصـريح شـده اسـت .تفسـير
دستورالعم :نظامي اين کشـور درخصـوص جنـههـاي زمينـي در ارتبـاط بـا مـاده 1
کنوانسيون سوم ،ايالم ميدارد« :مقررات مذکور در مورد هرکسي که بـه نظـر محـق بـه
برخورداري از وضعيت اسير جنگي نيست و يم :خصمانهاي انجام داده و يا در ايمـال
خصومت بار نسبت به نيروهاي مسلح [يک کشور ديگر] کمک کرده است ،و کسي کـه
اديا ميکند محق به برخورداري از وضعيت اسيرجنگي است ،يا کسي که بههـرصـورت
در مورد وضعيت او ترديدهاي مشابهي وجود دارد ،ايمـال مـيشـود» 71.اداره حقـوقي
ارتش اياالت متحده نيز در اين راستا اظهار داشت ...«:نيروهاي ايـاالت متحـده ،حقـوق
بينالمل :بشردوستانه را در هر شرايطي صرف نظر از ماهيت مخاصمات اجـرا خواهنـد
کرد».

72

ثانياً؛ به فرضي که تمـام زنـدانيان ابوغريـب در قالـب رزمنـدگان غيرقـانوني تلقـي
گردند ،از منطق و روح حاکم بر قوايد بشر دوستانه چنين برداشت مـيشـود کـه يـدم
ايمال قوايد حقوق بشر دوستانه نسبت به رزمندگان غير قانوني و حتـي تروريسـتهـا
قاب :پذيرش نيست .در حقوق بشر دوستانه بينالمللي قوايدي وجود دارند که حـداقلي
از حقوق اساسي و بنيادين را مطرح نموده و از موقعيت يرفي و حتي آمره برخوردارند.
اين حداق:ها بايد نسبت به هر فردي که بهنحوي درگير مخاصمات مسلحانه بـوده و از
حمايتهاي کنوانسيونهاي بينالمللي نيز محروم مـيمانـد ،ايمـال شـود .ينـي از ايـن
اصول مسلم شرط مارتنز 73است که در مقدمه کنوانسيونهـاي الهـه ( 4133و )4311
گنجانده شده و در اسناد بعدي نيز جايگاه خود را حفظ کرده است .مطابق ايـن مقـرره،
هر انساني که در حين درگيري از حمايت معاهـدات و توافقـات بـينالمللـي بـيبهـره

414

جرايم ارتنابي در زندان ابوغريب از منظر حقوق بين المل :کيفري؛ ...

ميماند ،همننان تحت حمايت اصول حقوق مل ،:مطابق آننـه کـه اصـول انسـانيت و
وجدان يمومي حنم ميکند باقي خواهد ماند.
ماده  9مشتر

کنوانسيونهاي ژنو نيز با آننـه يـک مـتن قـراردادي اسـت ،ولـي

امروزه بهينوان معياري حداقلي و بخشي از حقوق يرفـي قابـ :ايمـال در مخاصـمات
مسلحانه نسبت به همه اشخاص بازداشت شده در ارتبـاط بـا مخاصـمه ،صـرفنظـر از
ايننه محق وضعيت اسيرجنگي هستند يا خير ،پذيرفته شده است .رويه دادگاههاي بين-

المللي و داخلي نيز مؤيد اين امر است .ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه نيناراگوئه

( )4316تصديق کرد که اصول بشردوستانهاي مستق :و جدا از حقوق معاهداتي وجود
دارد که اين اصول در ماده  9مشتر منعنس و متبلور شدهاند؛ مادهاي حـاوي حـداقلي
از مقررات که در هر مخاصمهاي ايم از بينالمللي و داخلي بايد اجرا شود.

74

ديوان يالي اياالت متحده در ر ي  13ژوئن  1116در ديواي حمدان تأکيـد کـرد

که ماده  9مشتر

در مخاصمه جهاني ميـان ايـاالت متحـده و يـک بـازيگر غيردولتـي

(القايده) که در کشور افاانسـتان کـه يضـو کنوانسـيونهـاي ژنـو اسـت ،الزم االجـرا
است(.دهن69-11 :1113،75؛ فلنر )111-116 :1116،76بنابراين ،ممنوييت مـاده 9
مشتر در مقاب :تجاوز به زندگي و حيات اشـخاص بـه خصـوص قتـ :يمـد ،نقـص
يضو ،شننجه و رفتارهاي غيرانساني ،همننين تعدي بـه شخصـيت انسـانهـا ازجملـه
رفتارهاي تحقيرآميز نسبت به هر شخصي حتي تروريستها و در هر جايي ،بايد ايمال
گردد(.گزارش ويژه)11 :1111،
به يالوه ،ماده  11پروتن :اول الحاقي نيز بيانگر مقررات پذيرفته شده حقوق
بينالمل :يرفي است که تضميناتي اساسي نسبت به همه اشـخاص کـه در دسـت يـک
طرف درگيري قرار ميگيرند حتي اگر آنها محق به وضـعيت اسـير جنگـي نباشـند ،را
بيان کرده است .اصول مقرر در اين ماده به دلي :ماهيت خود که شام :رفتـار انسـاني و
استانداردهاي محاکمه يادالنه ميشود ،بهينوان بخشي از حقوق بينالمل :يرفي نسـبت
به اياالت متحده الزامآور است ،هرچند اين کشور پروتن:هاي الحاقي را نپذيرفته باشد.
يرفي بودن ماده  11مزبور توسط دولت ريگان – رئيس جمهـور اسـبق آمرينـا  -نيـز
پذيرفته شده بود تا آنجا که مشاور حقوقي وزارت خارجه ايـاالت متحـده ،در پـذيرش
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مفاد اين ماده به ينوان حقوق بينالمل :يرفي در  1119بيـان داشـت« :ايـاالت متحـده
همننان ماده  11پروتن :اول الحاقي را به ينوان بخشي از حقوق يرفي لحاظ مـيکنـد
و ميپذيرد که آن را نسبت به همه اشخاص ازجمله تروريستهايي کـه در جريـان هـر
نوع مخاصمه مسلحانهاي که توسط اياالت متحده دستگير شـدهانـد و يـا دسـتگير مـي-
گردند ،ايمال نمايد»(.گلدمن)91 :1111،77
قوانين فدرال آمرينا نيز ايمال شننجه و رفتارهاي تحقيرآميز و ظالمانـه را نسـبت
به همه انسانها و قطع نظر از ايننه کجا زندگي کنند ،ممنـوع ايـالم کـرده اسـت 78.بـه
ينوان مثال گفتني است که ،دادگاههاي آمرينا بدرفتاريهـايي ماننـد در معـرض هـواي
گرم يا سرد قرار دادن و غرق مصنويي کـه بايـ

فشـارهاي شـديد روحـي وجسـمي

ميگردد را شننجه دانستهاند(.ماسي مينو)1 :1111،
پس از آننه مصاديق دو جنايت خشونت جنسي و شننجه که بهصورت گسترده و
نظاممند از سوي نيروهاي آمرينايي يليه اسيران زندان ابوغريـب ارتنـا

يافتـه اسـت،

مورد بررسي قرار گرفت ،به اين مسأله ميپردازيم که از منظر حقوق بـينالملـ :کيفـري
اين جنايات داراي چه وصز کيفري هستندي
 .6توصيف کيفري جنايات ارتکابي در زندان ابوغريب
همانطور که اشاره شد ،گزارشها و تحقيقات صورت گرفتـه از زنـدان ابوغريـب
بيانگر اين واقعيت است کـه انـواع خشـونت جنسـي و شـننجه ،يليـه اسـيران زنـدان
ابوغريب صورت گرفته است که در چارچو

حقوق بينالمل :کيفري برحسب اوضـاع

و احوال ارتنا  ،ميتوانند به يناوين «جنايـت يليـه بشـريت» و يـا «جنايـت جنگـي»
متصز گردند.
 .6.1جنايت عليه بشريت
اساسنامه ديوان بـينالمللـي کيفـري بـراي يوگسـالوي سـابق در بيـان صـالحيت
موضويي ديوان مقررميکنـد کـه جنايـات يليـه بشـريت مـيبايسـت در «مخاصـمات

جرايم ارتنابي در زندان ابوغريب از منظر حقوق بين المل :کيفري؛ ...

مسلحانه» ارتنا

419

پيدا کنند .درحاليکه اساسنامه دادگاه بينالمللي کيفري روآنـدا اشـعار

ميدارد که «جنايت يليه بشريت ميبايست به داليـ :ملـي ،سياسـي ،قـومي ،نـژادي يـا
مذهبي ارتنا

يافته باشـد»(.شـيايزري )14134911،در اساسـنامه رم شـرط همزمـاني

جنايت يليه بشريت با مخاصمات مسلحانه و وجود انگيزههاي تبعيضآميز در جنايـات
مذکور حذف شده است .اندکي بعد ،اين يـدم ارتبـاط توسـط شـعبه اسـتيناف دادگـاه
بينالمللي کيفري براي يوگسالوي سابق در قرار صالحيتي قضيه تاديچ نيز مـورد تأييـد

قرار گرفت(.شب  )1434911،بنابراين ،آننه جنايت يليـه بشـريت را از سـاير جـرايم
بينالمللي متمايز ميسازد ،ارتنا

جنايت در طي حملـهاي گسـترده يـا نظـام منديليـه

جمعيت غيرنظامي 79است .اين شـرط ،الزمـه وشـرط اصـلي جنايـت يليـه بشـريت را
تشني :ميدهد(.خا )9634911،
واژه «حمله» يا تهاجم ،لزوماً به معناي حمله نظامي يا دخالت نيروهـاي نظـامي در
يک رشته يمليات جنگي داخلي يا بينالمللـي نيسـت ،چـه ايننـه هـيچ مالزمتـي بـين
ايـن جنايـت و مخاصـمات مسـلحانه وجـود ندارد(.رابينسـون)19 :4333 ،80

ارتنا

گستردگي يا سازمان يافتگي حمله نيز ازشروط جنايـات يليـه بشـريت در آرا محـاکم
بينالمللي است .دادگاه بينالمللي کيفـري بـراي يوگسـالوي سـابق در ر ي صـادره در
قضيه نينوليچ ( 11اکتبر  )4331سازمان يافتگي و گسـتردگي را در ميـان شـروط الزم
براي ايننه يملي جنايت يليه بشريت قلمداد شـود ،برشـمرده است(.کسسـه:1111،81

)966همين دادگاه درتصميم مـور  44ژوئيـه  4336در قضـيه کـارادزيچ ومالديـچ،
صادره از شعبه بدوي ايالم داشت که خشونتهاي جنسي به يلـت سـازمان يـافتگي و
شدت

رن هاي وارده بر جمعيت غيـر نظـامي در ميـان روشهـاي پاکسـازي قـومي

شايسته توجـه خاصـي هسـتند(.مِرون)11 :4339،82دادگـاه بـينالمللـي کيفـري بـراي
يوگسالوي سابق در قضيه تاديچ( )4331که يني از اتهامات وي شرکت در تجـاور بـه
بيش از  41زن زنداني بود ،نيز صريحاً مقرر داشـت کـه تجـاوزات بـه ينـز ارتنـابي
درطي مخاصمات ،جنايت يليه بشريت هستند .در همان سال نيز شعبه بدوي در قضـيه
نينوليچ تجاوز جنسي ارتنابي را جنايت يليه بشريت توصيز کرد.
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بنا برآننه گذشت ،حتي تحقيقاتي که بهوسيله مأموران رسمي ارتش آمرينا چـون
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آنتونيو تگوبا صورت گرفته است نيز نشانگر اين واقعيت است کـه آننـه در ابوغريـب
صورت گرفت يک حمله گسترده و سيستماتيک يليه جمعيتي بود که بسياري از آنان نه
يضو نيروهاي مسلح يراق بوده و نه از ايضاي گروههاي مقاومت يراق ،بلنه از مـردم
يادي بودهاند که به بهانههاي گوناگون به اسارت نيروهاي آمرينايي در زندان ابوغريـب
درآمدهاند .بههمينصورت ،از آنجا کـه شـننجههـاي ارتنـابي در زنـدان ابوغريـب بـه
صورت نظاممند صورت گرفتـه و بسـياري از زنـدانيان ابوغريـب از افـراد غيـرنظـامي
بودهاند ،اين ايمال نيز در يداد «جنايت يليه بشريت» قاب :پيگرد و مجازات هستند.
 .6.3جنايت جنگي
حقوق بشر دوستانه بينالمللي کشـورها و طـرفهـاي درگيـر در يـک مخاصـمه
مسلحانه را نه تنها منلز به ريايت حقوق بشر دوستانه ميکند بلنه موظز به تضـمين
وحصول اطمينان از ريايت اين مقررات نيز ميداند .بـراي نيـ :بـه ايـن هـدف ،نقـض
مقررات جنه جرم انگاري شده است .اگرچـه کنوانسـيونهـاي الهـه  4133و 4311
منبعي براي تعريز جنايات جنگي به شمار ميروند ،اما نخستين بـار مصـاديق جنايـت
جنگي در منشور نورمبرگ مطرح شد و دادگاههاي نورمبرگ و توکيو نيز اولـين محـاکم
بينالمللي بودند که افرادي را براي ارتنا

جنايات جنگي مسلول شناختند .شايان يکـر

است که تجاوز به ينز در منشور نورمبرگ به ينوان يک جنايت جنگي يکر نشـد ،امـا
در دادگاه توکيو براي اولين بار ارتنا

اين جرم بهينوان جنايتي جنگي مورد شناسـايي

و تعقيب قرار گرفت(.خا )49334911،
جرايم بينالمللي مشمول صالحيت دادگاه بينالمللـي کيفـري يوگسـالوي سـابق
داراي تعدد ينوان مجرمانه هستند .براي نمونه؛ اگرچه «تجاوز بهينز» تنها يي :جنايات
يليه بشريت يکر شده است و از آن به ينوان يني از موارد نقض جدي کنوانسيونهـاي
ژنو نام برده نشده است ،اما ترديدي نيست که چناننه بـزهديـده فـردي از افـراد تحـت
حمايت کنوانسيونهاي ژنو باشد ،همين تجاوز مشمول بند مربوطه از مـاده  1اساسـنامه
ديوان (ايراد يمدي صدمات يا لطمات شديد به بدن يا سـالمت افـراد) بـوده و بالمـ ل

411

جرايم ارتنابي در زندان ابوغريب از منظر حقوق بين المل :کيفري؛ ...

مشمول جنايت جنگي نيز خواهد بود(.مرون )111 :4339،از سوي ديگـر ،تجـاوز بـه
ينز نقض آشنار بند  1ماده  11کنوانسيون چهارم نيز محسو

ميگردد که به موجب

آن زنان غيرنظامي تحت پوشش کنوانسـيون بايـد در مقابـ :هتـک نـاموس ،فاحشـگي
اجباري ،و يا ساير ايمال منافي يفت حمايت گردند« .تلودورمرون» ،رئيس اسبق دادگاه
بينالمللي کيفري يوگسالوي سابق ،درسال 4339با اشاره به سو استفادههـاي وصـز
ناپذير از هزاران زن درسرزمينهاي يوگسالوي سابق که باي

شُک شديدي بـر پينـره

جامعه بينالمللي شده بود ،تقاضا کرد تا جامعه بينالمللي به ممنوييت تجاوز بـه ينـز
به ينوان جنايت جنگي بيانديشد(.اِنگ)113 :1111،84:
براي نخستينبار ماده  1اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي که مفص:تـرين مقـررات
را به نسبت ديگر موارد تحـت صـالحيت ديـوان بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،بـه
صراحت خشونت جنسي ايم از تجاوز بـه ينـز ،بردگـي جنسـي ،حـاملگي اجبـاري،
يقيمسازي اجباري ،فحشاي اجباري و هر شن :ازخشونت جنسـي کـه موجـب نقـض
فاحش قراردادهاي ژنو ميشود را يي :ينوان جنايات جنگي برشمرده است .گام بعد در
اين راستا از سوي شوراي امنيت در  1111برداشته شد که ارتنا

خشونت جنسـي را

«جنايت جنگي» خواند .اين شورا در قطعنامه شماره  4111که به اتفاق آرا از تصـويب
گذراند ،خشونتهاي جنسي را يک تاکتيک جنگي به منظور تحقير ،تسلط ،تلقين ترس،
تجزيه و يا استقرار اجباري ايضاي يک جامعه يا گروه قومي دانست .اين قطعنامه تأکيد
نموده است که ارتنا

خشونتهاي جنسي ازجمله مسائ :امنيتي اسـت کـه مـيتوانـد

مانع استقرار صلح و امنيت بينالمللي گردد ،و اين جـرايم مـيبايسـت از شـمول يفـو
يمومي پس از جنه استثنا شوند 85.جالب ايننه «کاندوليزا رايس» ،وزير خارجـه سـابق
آمرينا در نشستي که به همين جهت در سازمان مل :متحـد برگـزار شـده بـود ،ضـمن
استقبال از تصويب اين قطعنامه گفت :کساني که مسلول خشـونت جنسـي در بحبوحـه
درگيريهاي مسلحانه هستند ،بايد دستگير و در برابر دادگاه حاضر شوند.
تشويش و نگراني شديدي که انتشار تصاوير ارتنا

86

خشونتهـاي جنسـي يليـه

کودکان ،زنان و مردان يراقي دربند نيروهاي آمرينايي زندان ابوغريب در افنار يمومي
جامعه بينالمللي ايجاد کرد ،بيترديد صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره انداخت .به
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يــالوه ،ايــن بــدرفتاريهــا در يــک مخاصــمه بــينالمللــي ر داده اســت و در نتيجــه،
خشونتهاي جنسي ارتنابي در زندان ابوغريب ضـمن ايننـه در يـداد «جنايـت يليـه
بشريت» قلمداد ميشوند ،مشمول «جنايت جنگي» هم هستند.
 .7نتيجهگيري و پيشنهادها
گرچه ارتنا

خشونتهاي جنسي و شننجه يني از زوايـاي تاريـک بسـياري از

جنهها بوده است اما ارتنا

ايـن ايمـال يليـه اسـيران در بنـد ابوغريـب از بسـياري

جهات جز نمونههاي دهشتنا و کم نظير اين جنايات بوده است بهگونهاي که به نظـر
ميرسد از اين منظر ،زندان ابوغريب به يني از موارد مثـال زدنـي زنـدانهـاي مخـوف
تاريخ مبدل شده است .يليرغم آننه دولت آمرينا بر خالف منازيـه افاانسـتان ،اشـاال
يراق را به رسميت شناخته و ايالم داشته بود که اسيران جنگي يراقي از حقـوق مقـرر
در کنوانسيون هاي بين المللي برخوردار خواهند بود ،طبق گزارشهـا ارتنـا

جـرايم

مزبور در ابوغريب حتي شديدتر از زندانهاي گوانتانامو و بگرام بوده اسـت .يـالوه بـر
اين ،دولتمردان آمرينايي بارها تالش براي گسترش دموکراسي و حقوق بشر در يـراق
را از جمله اهداف خود در تقاب :با رژيم يراق ايالم ميکردند و اين کشور را (البته بـه
واقع) به يدم ريايت نرم هاي حقوق بشري متهم ميکردند.
ايننه چرا دولت اياالت متحده که پس از جنـه دوم جهـاني بيشـترين حضـور و
تجربه در منازيات مسلحانه بينالمللي داشته است ،بديهيتـرين مقـررات حقـوق بشـر
دوستانه را در رفتار با اسيران در بند ابوغريب به کناري نهاد ،نيازمند بررسي انگيزههـا و
راهبردهاي سياسي اين دولت است که از ابتداي قرن  14با ينوان جنـه جهـاني يليـه
تروريسم ينوان شد .همننين ايننه چرا نيروهاي آمرينايي از ارتنا

رفتارهـاي بسـيار

زشت و سخيز با اسيران زندان ابوغريب لذت ميبردند و براي تفريح از ايـن رفتارهـا
فيلم و ينس تهيه ميکردند ،نيز نيازمند بررسي جـرم شناسـي ايـن رفتارهـا و بررسـي
روحيه نژاد پرستي در ميان نيروهاي آمرينايي وهمننين بررسي وضعيت اسفبار اخـالق
در درون جامعه آمرينا است.
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به گواه تحقيقات رسمي دولت آمرينا بسياري از اصول و مقـررات بـينالمللـي از
سوي نيروهاي آمرينايي در رفتار با اسيران جنگي پس از 44سپتامبر ،به خصوص يليـه
اسيران جنگي در بند زندان ابوغريب ،به صورت فاحشي نقض شده است .از آنجـا کـه
وقوع شننجه و خشونت جنسي يليه زندانيان زندان ابوغريـب در يـک مخاصـمه بـين
المللي صورت گرفته« ،جنايت جنگي» قلمداد ميگردد و با توجه بـه ايننـه بسـياري از
قربانيان اين جنايات ،افراد غير نظامي بودهاند کـه ارتنـا

ايـن ايمـال يليـه آنهـا بـه

صورت نظامند وقوع يافته است« ،جنايت يليه بشريت» محسو
يدالت کيفري ايجا

ميگردد.

مينمايد که افراد مسلول در اين زمينـه (ايـم از مرتنبـان و

آمران) تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرنـد تـا اخـتالل در نظـم يمـومي و تـأثر افنـار
يمومي جهاني ناشي از اين جرائم ،ترميم يابد .چه ايننه ،حقـوق بـينالملـ :کيفـري در
جهت تضمين و پاسداشت ارزشهاي اوليه و بنيادين جامعه بشـري کـه از ارکـان نظـم
يمومي بينالمللي اسـت ،قـوام يافتـه اسـت .بـهيـالوه ،در چنـين مـواردي مسـلوليت
بينالمللي دولت نيز قاب :طرح خواهد بود چنانکه دادگاه بينالمللي کيفري يوگسـالوي
سابق در قضيه فروندزيجا 87به هنگام بررسي موضوع شننجه و پس از يکر شـننجه بـه
ينوان يک جنايت جنگي و به ينوان جنايتي يليه بشـريت ،اشـعار مـيدارد «:بـراسـاس
حقوق بشر دوستانه بينالمللي کنوني ،در نتيجهي دخالت رسمي دولـت در شـننجه يـا
تر فع :و کوتاهي در جلوگيري از آن و يا مجازات شننجه گران ،يالوه بر مسـلوليت
کيفري فردي ،مسلوليت دولت نيز موضوييت پيدا ميکند .اگر شننجه در پرتـو رويـهي
گستردهي مأموران دولتي انجام گرفته باشد ،در اين صورت شننجه برابر است با نقـض
شديد و در مقياس گسترده يک تعهد بينالمللـي کـه از اهميـت زيـادي در حمايـت از
انسان ها برخوردار بوده است .بنـابراين ،يمـ :تخلـز فـاحش انجـام گرفتـه منجـر بـه
مسلوليت دولت ميگردد».
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