
 

 مطالعات حقوقی دانشگاه شـیراز مجله
 1396، پاییز سوم شمارهنهم،  دوره

 
 عراق اشغال و تهاجم دوران در فرهنگی میراث غارت و تخریب

 کیفري المللنیب حقوق منظر از
 

 *صالحی سهراب

 
 چکیده

 گوناگونی اجتماعی و انسانی پیامدهاي ،2003 در عراق اشغال
 بجاي گذاشت. کشور این فرهنگی اموال غارت و تخریب ازجمله
 حقوق منظر از آیا که استسؤال  این به پاسخ پی در حاضر مقاله

 نقض مرتکب زمینه این در آمریکایی نیروهاي کیفري، المللنیب
 المللی،بین مقررات قمطاب که آنجا از ؟اندشده یالمللنیب مقررات
 قدرت عهده به شده اشغال کشور فرهنگی میراث از حفاظت
 مستقیم دخالت نشانگر نیز بسیاري مستندات و است اشغالگر
 فرهنگی میراث گسترده غارت و تخریب در آمریکایی نیروهاي

ایاالت    دولت اگرچه که میادهیرس نتیجه این به است، النهرینبین
 مربوط الهه 1954 کنوانسیون به 2009 مارس 12 در آمریکا متحده

 که دلیل این به اما است، پیوسته فرهنگی میراث از حفاظت به
 از یجزئ فرهنگی میراث از حفاظت به مربوط المللیبین مقررات
 مسئولین آمریکایی، نیروهاي ،رودیم بشمار عرفی المللنیب حقوق

 صالح مراجع در باید و دارند مسئولیت زمینه در این آمریکا دولت و
 .باشند پاسخگو قضایی

                                                
 Salahi.sohrab@gmail.com   تهران ،)ع( حسین امام جامع دانشگاه ،یشناسجرم و جزا حقوق استادیار، *

 24/09/1395تاریخ پذیرش:             10/03/1394تاریخ دریافت:



 1396پاییز ، سوم شماره، نهم دوره مطالعات حقوقی/ مجله                          158

 کیفري، مسئولیت فرهنگی، میراث غارت و تخریب عراق، اشغال :يدیکل يهاواژه
 .قضایی صالح مراجع

 . مقدمه1
مورد تهاجم و اشغال نیروهاي نظامی آمریکا و انگلیس قرار  2003عراق در 

هاي مسلح یک کشور علیه يالملل استفاده از نیروگرفت. تهاجم، از منظر حقوق بین
حاکمیت، تمامیت سرزمین یا استقالل سیاسی دولت دیگر که در تعارض با منشور 

. در حمله مسلحانه اقدام نظامی به صورت شدید و گرددیمسازمان ملل است، تعریف 
یابی به یک هدف مشخص صورت سریع علیه قلمرو دولت دیگر و به منظور دست

-150: 1369شود(رسو، ز طریق هوا، زمین و یا دریا انجامکه ممکن است ا ردیپذیم
که از ابتداي تدوین حقوق بشردوستانه آن اشغال است پیامدهاي مهمترین از ) 149
 قلمرومقررات الهه یک سرزمین زمانی  42المللی مورد نظر بوده است. مطابق ماده بین

یان یک درگیري مسلحانه تمام یا بخشی از آن در جرکه عمالً  گرددیاشغالی محسوب م
و قدرت اشغالگر اقتدار یا کنترل مؤثر  تحت اقتدار ارتش دشمن واقع شدهالمللی، بین

آمریکا و  يهادر این راستا پس از اینکه دولت .سرزمین اشغالی را به دست گیرد
رژیم صدام حسین را سرنگون و این کشور  2003انگلستان با حمله به عراق در مارس 

موجب فصل را به 1483سال، شوراي امنیت قطعنامه  همانی م 22کردند، در را اشغال 
و  هاتیهفتم منشور ملل متحد از تصویب گذراند. این قطعنامه بر اختیارات، مسئول

 يهاعنوان قدرتنسبت به کشورهاي آمریکا و انگلستان به یالمللنیتعهدات خاص ب
طابق با منشور ملل متحد و دیگر مقررات م خواهدیها مداشته و از آن دیاشغالگر تأک

مربوطه، عراق را به نحو مطلوبی اداره کنند تا موجب ارتقاي رفاه، استقرار مجدد امنیت 
و ثبات و ایجاد شرایطی گردد که در آن مردم عراق بتوانند آزادانه آینده سیاسی 

الگر حفاظت از المللی قدرت اشغاز جمله مهمترین تعهدات بین خودشان را تعیین کنند.
 میراث فرهنگی قلمرو اشغالی است.

المللی براي حمایت از میراث فرهنگی در زمان بین آورالزاماولین تعهدات 
. در این قراردادها، گرددیم) بر 1907 و 1899الهه (مخاصمات مسلحانه به قراردادهاي 
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ال در این ي نظامی محدود گردد، در عین حهامحدودهتالش بر این بود که جنگ در 
دو قرارداد به طور کلی قواعدي براي حفاظت از اموال فرهنگی بدون اینکه از واژه 

)، اما در 197-198: 1372نوربها، (نام برده شود مقرر گردیده است» میراث فرهنگی«
 الهه واژه میراث فرهنگی مورد توجه و تعریف قرار گرفت. 1954کنوانسیون 

» میراث فرهنگی«بار به جاي اموال فرهنگی به  در کنوانسیون مذکور براي اولین
 هادولتاشاره شده است تا بیانگر اهمیت آن براي بشریت باشد. همچنین به جاي واژه 

در  هاانساني بر این نکته باشد که همه دیتأکبه کار گرفته شده تا » افراد« واژه
راث فرهنگی در تعریف کنوانسیون الهه از می ي میراث فرهنگی دخیل هستند.ریگشکل

با مالکیت خصوصی  رمنقولیغدو پروتکل آن نیز تکرار شده و مشمول اموال منقول و 
ي علمی، هاونیکلکس، هاکتابیا دولتی و شامل یادبودها، اماکن باستانی، آثار هنري، 

ي میراث هانهیگنجو بناهایی مثل موزه، کتابخانه، خزانه و پناهگاه است که  وهایآرش
باشند(ماده و براي فرهنگ ملل داراي اهمیت حیاتی  انددادهر خود جاي فرهنگی را د

ی نگردیده است. همچنین در نیبشیپي جهت احراز این وصف اقاعدهحال  نیدر ع)، 1
نشده است. در » تخریب«المللی تعریفی از جرم این کنوانسیون و یا دیگر معاهدات بین

نشده، اما از آنجا که تخریب مصدر  مقررات موضوعه داخلی نیز تعریفی از تخریب
 نابود کردنمتعدي باب تفعیل و از ریشه َخرَبٌ و به معناي خراب کردن، ویران کردن و 

لطمه زدن عمدي به میراث «تخریب را  توانیماست؛ بر این اساس در اموال فرهنگی 
 تعریف کرد.» فرهنگی

یوگسالوي سابق نیز المللی براي تخریب میراث فرهنگی در دادگاه کیفري بین
خود  3ماده » د«مورد توجه قرار گرفت، اساسنامه این دادگاه عالوه بر اینکه در بند 

تخریب و ایراد خسارت عمدي به مؤسسات مذهبی و آموزشی، بناهاي یادبود، آثار 
نیز  1هنري و علمی را مشمول جنایت جنگی تلقی نمود، این دادگاه در قضیه دوبرنیک

 تواندیمخریب عمدي اموال مذهبی و فرهنگی یک ملت یا یک گروه بیان داشت که ت
باشد، زیرا در واقع تمام بشریت از تخریب یک فرهنگ مذهبی » علیه بشریت«جنایت 

دادگاه  2.شوندیممنحصر به فرد و اشیاي فرهنگی مربوط به آن دچار صدمه و زیان 
فرهنگی توسط حقوق  مذکور صراحتاً پذیرفت که جرم انگاري تخریب عمدي میراث
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 ).133: 1388فرانکیونی،(شده است دییتأالملل عرفی بین
الهه راجع به حفاظت از میراث  1954ي پروتکل دوم کنوانسیون هاينوآوراز 

)، 1999مارس  26مصوب مسلحانه (فرهنگی در قبال صدمات ناشی از مخاصمات 
ي غیردولتی بود. در هازمانساي مرکب از نمایندگان اعضاي کنوانسیون و اتهیکم سیتأس

 1،2بندهاي شود (یماین کمیته که از مشاوره کارشناسان دولتی و غیردولتی نیز استفاده 
، حتی اگر معیارهاي شوندیمدوم) میراث فرهنگی فهرست بندي  پروتکل 11ماده  3و 

ه ماد 8(بند المللی را نداشته باشندارائه شده توسط طرف متقاضی براي طلب کمک بین
دوم). همچنین این امکان وجود دارد که در زمان جنگ حفاظت به صورت  پروتکل 11

دوم). به طور کلی حفاظت از میراث  پروتکل 11ماده  9(بند  ابداضطراري افزایش ی
ماده (ردیگکه میراث مورد نظر در فهرست کمیته قرار  ردیگیمفرهنگی زمانی صورت 

ش را به اطالع مدیرکل یونسکو برساند که او هم باید تصمیمات تهیکم پروتکل دوم). 12
دوم). در این  پروتکل 13ماده (کندیمی رساناطالعخود به دبیرکل سازمان ملل  نوبهبه 

. در صورتی شوندیمها مشمول مصونیت صورت میراث فرهنگی و ناحیه پیرامون آن
ا نداشته باشد و پروتکل دوم ر 10یا ناحیه حفاظت شده دیگر ضوابط ماده  که اموال و

یا استفاده از آن به منظور نظامی ادامه پیدا کند، کمیته آن را لغو کرده یا تعلیق 
 دوم). پروتکل 14ماده  2و بند  12ماده کند(یم

ي اشغالگر باید براي حفظ میراث فرهنگی هاقدرت ونیکنوانسطبق مقررات این 
د. همچنین کشورهاي طرف ها حمایت کننبا مقامات محلی ذیصالح همکاري و از آن

) و به 4میراث فرهنگی اجتناب (ماده  هیعلي اخرابکارانهاقدام  هرگونهقرارداد باید از 
و  اندشدهجلوگیري و اجتناب از قاچاق، انتقال یا حذف مالکیت اموال فرهنگی متعهد 

ی المللنیب ریغالمللی و در تهاجم مسلحانه بین ونیکنوانسشده است که اعمال این  دیتأک
. از این رو مقرر نموده که در مخاصمات رودیمالملل عرفی بشمار بخشی از حقوق بین

المللی، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه طرف قرارداد نباشد، انجام این مسلحانه بین
). اکنون که مفاهیم 18ماده  3است(بند االجرا تعهدات براي طرف دیگر قرارداد الزم

الملل کیفري تخریب و غارت اموال فرهنگی از منظر حقوق بین تهاجم، اشغال و جرم
واکاویی گردید، مسئله مورد تحقیق در این مقاله این است که آیا در دوران تهاجم و 
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با  صورت نیاالنهرین دچار تخریب گردیده است؛ در اشغال عراق، میراث فرهنگی بین
ز میراث فرهنگی جزئی از حقوق المللی مربوط به حفاظت اتوجه به اینکه مقررات بین

، آیا نیروهاي آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض این رودیمالملل عرفی به شمار بین
بر آن دارد که با توجه به مسئولیت  دیتأک؟ فرضیه این مقاله انددهیگردمقررات 

ایت به المللی نیروهاي اشغالگر در حفاظت از آثار باستانی قلمرو اشغال شده و با عنبین
ها در تخریب بعضی آثار نیروهاي آمریکایی در این زمینه و مشارکت مستقیم آن 3تقصیر

ها داراي مسئولیت هستند که باید در الملل کیفري آنباستانی، از منظر حقوق بین
المللی پی گیري گردد. از این روي، پس از این مقدمه، بین آورالزامچارچوب تعهدات 
است از: تبیین مهمترین موارد تخریب میراث فرهنگی عراق در  ساختار مقاله عبارت

المللی دولت آمریکا دوران اشغال؛ مسئولیت کیفري نیروهاي آمریکایی و مسئولیت بین
به عنوان دولت اشغالگر؛ تبیین مراجع قضایی صالح براي تعقیب، محاکمه و مجازات 

ي به پایان ریگجهینتهایت مقاله با المللی در این زمینه و در نمرتکبین نقض مقررات بین
 خواهد رسید.

 تخریب میراث فرهنگی عراق نییتب .2
است که در متون تاریخی  زیانگشگفت ياالنهرین به گونهغناي میراث فرهنگی بین

به این دلیل که  .گرددییاد مبشري  4»اولین گهواره تمدن«و تمدنی از آن به عنوان 
عراق به چهار هزار سال پیش از میالد مسیح (ع) باز  قدمت توسعه مدنی و شهرنشینی

در این منطقه به رشته تحریر درآمد. این منطقه خاستگاه » خط«. براي اولین بار گرددیم
شهر جهان  نیتری، باستان»عهد عتیق«سومر، بابل و آشور و همچنین سرزمین  يهاتمدن

ان اسالمی نیز براي اینکه در ور) است و در دورا(ع)(می(بابل) و زادگاه حضرت ابراه
عراق پوشیده از آثار  يجايرو جا این اسالمی بود، از يهاقرون متمادي پایتخت دولت

فرهنگ  يریگتاریخی است. در بعد انسانی، نیز نژاد و تنوع مذهبی گوناگون در شکل
ت . از نظر طبیعی نیز، تنوع رودهاي دجله و فرااستاین منطقه نقش مهمی ایفاء کرده 

رسوبی این منطقه شده که در نهایت به غناي فرهنگی  يهاباعث حاصلخیزي دشت
 شده،مکان باستانی ثبت 12000. بیش از استالنهرین تصویر جالبی بخشیده بین
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(Baker,2009:83) در  متأسفانهکه  دهدیالنهرین را نشان مبین رینظیحجم میراث ب
ی گردید. تخریب موزه ملی عراق که دوران اشغال این کشور متحمل خسارت سنگین

تمدن را در خود حفظ کرده بود و تخریب و تحریق  دمدهیسپآثار مکشوفه مربوط به 
قرن در آن جاي گرفته بود، همچنین تخریب  20کتابخانه ملی بغداد که اسناد مکتوب 

آموزشی این کشور، دوست  مؤسساتو بسیاري از » بابل«شهر جهان یعنی  نیتریباستان
 داران اندیشه و فرهنگ را در سراسر جهان در بهت و تعجب عجیبی فروبرد.

 
 . تخریب و غارت موزه ملی بغداد1.2

میراث فرهنگی بشري و به تصور اینکه  نیتریمیقدبه جهت حفاظت از  هایعراق
موزه ملی بغداد مورد هدف نیروهاي مهاجم قرار نخواهد  1991همانند جنگ سال 
اء تاریخی و نفیس موزه موصل را نیز به موزه ملی بغداد که از گرفت، بیشتر اشی

انتقال دادند، در عین حال کارمندان به  دیگردیمي عراق محسوب هامکان نیترامن
جهت کمی وقت نتوانسته بودند یک سري آثار سنگی متعلق به آشوریان مانند گلدان 

به  هاییکایآمرمحض اینکه  ، به,Gibson)2008:16(جابجا نمایند را 5»وارگا«مشهور 
ی وزارت اطالعات بود، مورد چند قدماینکه ساختمان موزه در  رغمبهبغداد رسیدند و 

ها در هجوم غارتگران به تاراج رفت. غارتگران آنچه را حمله قرار گرفت و همه آن
 قابل حمل نبوده و نتوانستند غارت کنند مانند آثار روي دیوارهاي موزه ملی بغداد که

، »دروازه ایشتار«به مانند  ایو )، Ibid:24متعلق به دوران آشوریان بود یا تخریب کردند(
 ).Ibid:15دروازه بابل، را به آتش کشیدند(

ي به پنتاگون انامهدکتر گیبسون که خود شاهد ماجرا بوده و قبل از آغاز جنگ طی 
وارد براي جلوگیري از  و همچنین نیروهاي ائتالف اهمیت موزه ملی بغداد و لزوم تدبیر

اولین « سدینویم) Ibid:15بود(گوشزد کرده  آن راخسارت به اشیاي تاریخی  شدن
گروه غارت گران در دهم آوریل از درب کوچکی که در عقب موزه بود وارد شدند، 

محل و  و ازي بودند احرفهها بسیار ها نشانگر این واقعیت بود که آننحوه ورود آن
پنج هزار قطعه جواهرات و پنج هزار  هاآناطالعات کافی داشتند.  جاتقهیعتموقعیت 
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ها پنهان مانده بود مهر منشور را به سرقت بردند و مابقی نیز به جهت اینکه از دید آن
گروه دیگري در روز یازدهم آوریل وارد موزه شدند و  دیافزایمباقی مانده است. وي 

به سمت  دو بار» محسن«ی از کارمندان به نام هرچه پیدا کردند به تاراج بردند. یک
ها براي جلوگیري از سرقت ي آمریکایی که در نزدیکی موزه بودند رفت و از آنهاتانک

به ما گفته شده است از جایتان تکان «ها گفتند: اشیاء عتیقه کمک خواست، اما آن
ین کشور را نیز تخریب میراث فرهنگی عراق مهمترین کتابخانه ا )Ibid:21». (نخورید

 در برگرفت
 

 . تخریب کتابخانه ملی عراق2.2
کتابخانه ملی این کشور که اسناد مکتوب حداقل بیست قرن تاریخ عراق را در 

حاکی از  هاگزارش .خود جاي داده بود، نیز مورد اقدامات تخریبی مشابهی قرار گرفت
مورد هجوم قرار  دو بارریل، آو 14تا  12آوریل و  10آن است که کتابخانه در دو تاریخ 

ماجرا  گرنظاره هاییکایآمرگرفت و به آتش کشیده شده، در حالی که 
نشانگر این واقعیت تلخ است که براي  هایبررس). همچنین Johnson,2005:225بودند(

از فسفر سفید استفاده شده و از این رو این گمانه را تقویت  هاکتاباز بین بردن 
وهاي آمریکایی در به آتش کشیدن اسناد تاریخی عراق دخالت مستقیم که نیر دینمایم

ي آن را مورد بازدید هاخرابه). بازرسانی که پس از ویرانی کتابخانه، Ibid:228(اندداشته
در یک مکان  هاکتابقرار داده اذعان کردند که آتش به خوبی سازماندهی شده بود، 

به همراه  هاکتاب که يطوروزانده شده به ي شده و به وسیله عامل حریق، سآورجمع
باال بوده  قدرآني فلزي با هم به تلی از خاکستر تبدیل شده بود. حرارت آتش هاقفسه

). با این وجود در Ibid:229است(که نیمی از ساختمان کتابخانه را نیز از بین برده 
نفر  50خانه و تعداد فاصله زمانی دو حادثه به آتش کشیده شدن کتابخانه، کارمندان کتاب

و اسناد کتابخانه را به مسجد  هاکتاباز  سومکاز جوانان شیعه توانسته بودند حدود ی
امام الحق شیعیان در شهرك صدر عراق انتقال دهند و از آن محافظت 

 ).Ibid:228(ندینما
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معاون دبیرکل یونسکو پس از بازدیدي که از کتابخانه ملی عراق داشت در یک 
ي این کتابخانه به هاکتابحدود دو میلیون جلد از  کرد کهمطبوعاتی اعالم کنفرانس 

از کتابخانه در ماه اکتبر نیز تخمین  کنندگانیبررس 6ي از خاکستر تبدیل شده است.اتوده
ي کتابخانه ملی عراق از بین رفته هاکتابدرصد از اسناد تاریخی و  50زدند که حداقل 

به هنگام بازگشایی  2004تابخانه ملی عراق در جوالي دکتر اسکندر، رئیس ک 7است.
 وعده درصد اعالم کرد. وي ضمن گالیه از عملی نشدن 60کتابخانه این تخمین را 

 25ایتالیایی تعداد  دارهیسرماي غربی براي احیاي کتابخانه، اعالم کرد فقط یک هادولت
ن کتابخانه اهداء کرده است دستگاه کامپیوتر و تعدادي چاپ گر و دستگاه فتوکپی به ای

آموزش  مؤسساتبه  8و تنها کمک دولت آمریکا یک دستگاه جاروبرقی بوده است.
 عالی در دوران اشغال این کشور نیز آسیب فراوانی وارد گردید.

 
 آموزش عالی مؤسسات. تخریب و غارت 3.2

ب ماهه این کشور، نیز آسی 80مراکز تحصیالت عالی عراق در دوران اشغال 
در این  هادانشگاهي این هاکتابخانهفراوانی دید. یونسکو معتقد است که تقریباً نیمی از 

 دانشگاه بغداد بود. هاآن نیترمهممدت از بین رفتند که از 
دانشگاه عراق است که ساختمان اصلی آن در  نیتربزرگدانشگاه بغداد، 

فروپاشی دولت صدام،  در مرکز بغداد واقع شده است. ساعتی پس از 9»جادریه«
کتابخانه  نیتربزرگکتابخانه مرکزي تخریب گردید.دانشکده هنر دانشگاه بغداد، داراي 

جلد مجموعه و  175000ها و مبلمان آن غارت شده و تمام علوم انسانی بود که رایانه
دانشکده پزشکی نیز که یکی از پنج  آن نیز در آتش سوخت. کتابخانه سینودست

، تحت حمایت هاکتابخانهمدیریتی  افزارنرمزشکی در بغداد بود که به وسیله کتابخانه پ
بود به طور کلی غارت گردید. چندین کتابخانه  هاکتابیونسکو، داراي فهرست 

ي دکترا در آن هانامهانیپایی از هانسخه معموالً که  هادانشکدهمختلف مربوط به 
که در منطقه وزیریه  دیگر دانشگاه بغدادنیز از بین رفت. ساختمان  شدیمنگهداري 
دانشگاه بغداد یعنی دانشگاه  نیتریمیقد.(Ibid:232-233) از بین رفت باًیتقربود، نیز 

 المستنصریه نیز از آسیب در امان نماند.
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که در  گرددیم برپیشینه تاریخی دانشگاه المستنصریه به قرن دوازدهم میالدي 
مان جنگ و به جهت اصابت موشک نیروهاي آمریکا به تجدید بنا شد. در ز 1960دهه 

ي دانشگاه آسیب دید. در دوران اشغال عراق بخش هاساختماننزدیکی دانشگاه، 
ی این دانشگاه به آتش کشیده شد، همچنین تجهیزات کتابخانه المستنصریه شناسباستان

خانه اصلی این آسیب فراوان دیده و دفاتر اداري اسناد مرکزي دانشگاه تخریب و کتاب
موصل در شمال عراق که دومین  دانشگاهدانشگاه غارت گردید. کتابخانه مرکزي 

و تعداد بسیار زیادي از  کتاب 40000و  گرددیمدانشگاه بزرگ این کشور محسوب 
 (Ibid:234)مجالت را در خود جاي داده بود نیز به آتش کشیده شد.
سال گذشته بود، پس  25ق طی دانشگاه بصره که در خط مقدم هر سه جنگ عرا

ي تحقیقاتش البراتوارهاو  هاکتابخانه، تمام 2003از جنگ سوم و اشغال عراق در سال 
تخریب گردید. ساختمان کتابخانه مرکزي این دانشگاه نیز غارت و ویران شد. 

ي هابخشو  هادانشکدهي هاکتابخانهي عمده دانشگاه که شامل هاساختمانغارتگران 
باقی مانده بسیار  و منابعانشگاه بود را به آتش کشیدند، کتب و مجالت مختلف د

درصد این دانشگاه یا تخریب و  75یک گزارش حدود  بر اساسقدیمی از بین رفتند. 
 (Ibid:235-236)یا در آتش سوخت.

 سیتأس 1988کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه النهرین، دانشگاه صدام که در سال 
ي بغداد نیز توسط غارت گران آسیب فناوریکسان شد. دانشگاه  شد، نیز با خاك

 بسیاري دید.
) در 1980سال  سیتأسي و دانشگاه اسالمی(فناوري دانشگاه هادانشکدهتمام 

بر اساس گزارش یونسکو،  ي، دچار آسیب شدند.سوزآتشبغداد، نیز بر اثر غارت و 
شد، یک یا چند  سیتأسبغداد در رمادي در غرب  1987که در سال  دانشگاه االنبار

یی از آن هامجموعدانشگاه بابل دچار آسیب جدي و  کتابخانه .کتابخانه آن غارت شد
ي آسیب سوزآتشي دانشگاه کربال، به وسیله غارت یا هادانشکدهغارت گردید. تمام 

. تنها (Ibid:237)ي شدندسوزآتشي دانشگاه دیاله دچار هادانشکدهدیدند. همچنین 
ي کردستان هادانشگاهبدون آسیب ماندند،  2003یی که از جنگ و اشغال هاگاهدانش

 .(Ibid:238)عراق بود
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میراث فرهنگی بشریت  نیترکهنممکن است به  هانیدوربآنچه به دور از چشم 
ي است که به اختصار اشاره گردید. با هانمونهآسیب وارد کرده باشد بسیار بیشتر از 

یی هستند که از سطح هايزیچت جنوب عراق آثار باستانی تنها توجه به اینکه در دش
 همچنان کهي خوبی باشند، هاپناهگاهبراي مواضع نظامی  توانستندیمزمین باالترند و 

آمریکا و هم پیمانانش به عراق، بولدوزرهاي آمریکایی بسیاري از این  1991در تهاجم 
یک دهکده شش هزارساله را در  توانیم ي نوینی کههادستگاهآثار را ویران کردند، با 

جبران در  رقابلیغي هابیآسساعت به تلی از خاك تبدیل کرد، احتمال  24عرض 
ماه اشغال عراق از سوي نیروهاي اشغالگر، به خصوص با عنایت به تقصیر  80مدت 

فاحش مسئولین آمریکایی در حفاظت از میراث فرهنگی عراق، بسیار زیاد است. در 
شهر باستانی جهان یعنی  نیترکهنل قصه پر غصه ویرانی میراث فرهنگی عراق عین حا

 بابل را نیز در برگرفت.
 

 . تخریب شهر تاریخی بابل4.2
کیلومتري جنوب بغداد واقع  90شهر جهان که در  نیتریباستانشهر بابل به عنوان 

لی این شهر، ي کهاساختماني احتمالی به هابیآسشده است و به جهت جلوگیري از 
قانونی وضع کرده بودند که بر اساس آن تا شعاع دو کیلومتري شهرهاي  هایعراق

آن را نادیده  هاییکایآمراما  10عملیات نظامی صورت گیرد، گونههیچباستانی نبایستی 
به این شهر  2003آوریل  21در  گرفتند و مدت کوتاهی پس از اشغال عراق یعنی

ي آن اقدام به ایجاد پادگان بزرگ نظامی کردند که هاخرابه اردوکشی کردند و در کنار
 میرمستقیغي مستقیم و هاخسارتنیروهاي نظامی آمریکایی  وانفعاالتفعلبر اثر 

خسارت  نیترنیسنگاز آن به عنوان  که دیگردشدیدي به این شهر باستانی وارد 
زمان یونسکو اعالم شد . در گزارش ساگرددیمتاریخی به این مجموعه باستانی قلمداد 

با استفاده از ادوات سنگین نظامی و به حرکت درآوردن آن بر  که نیروهاي آمریکایی
این منطقه، تخریب ارتفاعات  هزارساله 4روي این منطقه باستانی و تخریب گورستان 

ي متعدد در اطراف این منطقه و تبدیل هاچاهو  هاخندقباستانی آن با بلدوزر، حفر 
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شهر باستانی  نیتریمیقداهاي تاریخی بابل به پایگاه نظامی موجب ویرانی کردن بن
جهان شده و از این روي در گزارش یونسکو آمریکا مسئول این ویرانی قلمداد 

 11گردید.
هاي بعد این واقعیت که بخش بزرگی از تخریب فرهنگی در طول سالدرهرحال 

میراث این عقیده است که تخریب  از تهاجم و در دوران اشغال صورت گرفت، نشان بر
به خصوص اینکه  عامدانه باشد. تواندیاتفاقی نبوده بلکه م فرهنگی بشریت در عراق

هاي آمریکایی و بسیاري از اشیاء تاریخی عراق پس از اشغال این کشور سر از موزه
اروپایی در آورد. بعضی از محققین غربی نیز بر این باورند که تخریب و در واقع 

سازي فرهنگی عراق براي پایان دادن به هویت یکپارچه عراق بود که در راستاي اكپ
طرح کالن آمریکا براي خاورمیانه جدید قرار داشت و آن تقسیم کشورهاي این منطقه 

عالوه بر تخریب میراث فرهنگی به وسیله  به جزایر کوچک بود. به این دلیل بود که
 ءیش 4000حدود  ؛دیگردیمغارت آثار  این هاآندر جلوي چشم  نیروهاي آمریکایی،

ها با کمک نیروهاي بسیاري از این سرقت است. ساز باستانی به غارت رفتهدست
آمریکایی که تحت  »جوزف براوند«ی که به وسیله یهااشغالگر انجام شده مانند سرقت

گاه نیویورك نگار به عراق آمده بود که در فرودعنوان کارشناس خاورمیانه و روزنامه
 12ماه حصر خانگی محکوم شد. 6دستگیر گردید و در عین حال پس از محاکمه تنها به 

ها فقط مراقب بودند که مدارك تأسیسات نفتی عراق حفظ به تعبیري آمریکایی
الملل در رابطه اکنون که تا حدودي نقض مقررات حقوق بین ).Baker,2006:26(گردد

اق، تبیین گردید، بررسی موضوع مهم مسئولیت کیفري با حفاظت از میراث فرهنگی عر
 .دینمایمنیروهاي دولت اشغالگر بایسته 

 
 کیفري تیمسئول .3

از مشروع بودن یا نبودن تهاجم به عراق که البته نامشروع بودن آن مورد  نظرصرف
)، دولت 157-175: 1391صالحی، گرفته(المللی قرار اکثریت حقوقدانان بین دیتأک

گر موظف به انجام بعضی تعهدات ازجمله حفاظت از میراث فرهنگی است که اشغال
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ها در این رابطه، مسئولیت کیفري در پی خواهد داشت. در تعلیل تقصیر تقصیر آن
میراث فرهنگی بشریت، ممکن است  نیترکهنفاحش نیروهاي آمریکایی در حفاظت از 

آمریکا از دیرباز براي گشت زنی و  برخی چنین استدالل کنند که اساساً نیروهاي نظامی
حفاظت از مناطق اشغالی نسبت به انجام عملیات نظامی ارزش کمتري قائل بوده و 

ی ارزشیبها کارهاي طلبانه و ثبات محور در نزد آنصلح اتیعملهستند و در واقع 
را » مأموریت انجام شد«که اهمیت عبارت  گرددیممحسوب 

از این روي بود که نتوانستند تکلیف خود را در حفاظت  و (Perito,2004:320)ندارند
سخن از داشتن  توانینماز مناطق تاریخی و باستانی عراق به انجام برسانند و لذا 

 توانیممطرح است، اما در پاسخ به این تحلیل  13تقصیر گفت، حداکثر بحث قصور
اشغال، اساساً طرحی  ي دولت آمریکا براي اداره عراق در دورانزیربرنامهگفت که در 

ی نشده بود، در حالی که طبق مقررات نیبشیپبراي حفاظت از میراث فرهنگی 
 المللی، انجام این مهم یکی از وظایف دولت اشغالگر است. به همین دلیل وقتی کهبین

در حلقه تصمیم گیران جنگ عراق از لزوم حفاظت از مناطق تاریخی پس از اشغال 
پیشین نیروهاي نظامی آمریکا که دو  فرمانده ،14»می فرانکستا« ،شدیمسخن گفته 

من وقت ندارم به این مزخرفات « گفتیمجنگ افغانستان و عراق را فرماندهی کرد، 
، وزیر دفاع 15»دونالد رامسفلد«ها چون ). بعضی از آن,2006:107Michael»(گوش کنم

عاون وزیر دفاع وقت ، م17»پل ولفویتز«، وزیر خارجه وقت و 16»کالین پاول«وقت؛ 
معتقد بودند که اساساً نباید  نیز رفتندیمآمریکا که از طراحان اصلی جنگ عراق بشمار 

که نیروهاي آمریکایی در عراق با گلباران  کردندیمنگران این امور بود و چنین مطرح 
خواهند  نیتأمها خود امنیت عراق را مردم عراق مواجه خواهند شد و آن

آمریکا در خارج از  اتیعملمبنا، با وجودي که در میان  نیبر هم). Ibid:106(کرد
نفر  هزار 18به استعداد  (CIA)استقرار نیروهاي سازمان سیا  نیترگستردهکشور، 
ي مدیریت شهري و امنیتی در عراق صورت گرفت که هانهیزمدر  از متخصصانمتشکل 

ها بوده است، تنها دو موریتی آنطبعاً کسب اطالعات نظامی و امنیتی اولین اولویت مأ
). از سوي دیگر آنگاه که Rothfield,2009:36(به عراق اعزام شدند شناسباستاننفر 

و به رغم درخواست  دیگردیمدر جلوي چشم نیروهاي آمریکایی موزه بغداد غارت 
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صورت  هاییکایآمرگونه اقدامی از سوي ها براي جلوگیري از غارت، هیچکمک از آن
در سه مبحث  توانیمها را ها محرز است که مسئولیت آنفت، از این رو تقصیر آننگر

المللی دولت آمریکا مسئولیت کیفري فردي، مسئولیت کیفري مافوق و مسئولیت بین
 گیري کرد.پی

      
 . مسئولیت کیفري فردي1.3

ي کیفري ملی، در بحث هانظامالملل کیفري همچون حقوق بین در حوزه
ولیت اصل بر مسئولیت کیفري فردي است. این اصل به عنوان یک اصل قدیمی از مسئ

و دستورالعمل آکسفورد  18»کد لیبر«که قبالً در  رودیمعرفی به شمار  المللنیبحقوق 
مورد شناسایی قرار گرفته و از آن زمان به بعد نیز در بسیاري از معاهدات حقوق 

 20یالمللنیبي کیفري هادادگاهي هااساسنامه و همچنین در 19ی بشردوستانهالمللنیب
ي شوراي امنیت و هاقطعنامهو  21ي نظامیهادستورالعملتکرار شده و در بسیاري از 
اصل مسئولیت کیفري  قرار گرفته است. دییتأنیز مورد  22مجمع عمومی سازمان ملل

ه آزاد و قواي فردي مبتنی بر اصل استقالل فردي است که وفق آن فرد عادتاً داراي اراد
شخص فقط زمانی داراي  رو نیاو از  استذهنی مستقل براي انتخاب اعمال خود 

که به نحوي از انحاء بابت نقض قواعد کیفري قابل مواخذه  گرددیممسئولیت کیفري 
 ).163: 1387کاسسه،(باشد

ي هادادگاهاولین بار مسئولیت کیفري افراد در قبال تخریب اموال فرهنگی در 
شناسایی و به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مطرح » توکیو«و » نبرگنور«

کرد که مقررات ضمیمه شده قراردادهاي  دییتأالمللی نورنبرگ گردید. دادگاه نظامی بین
، یعنی هنگام شروع جنگ جهانی دوم، به عنوان 1939ي ملل متمدن در سالهمهالهه را 

 وانی. د(Vrdolajak,2006:8)شناختندیمبخشی از حقوق و عرف جنگ به رسمیت 
 دییتأنیز  24المللی براي یوگسالوي سابقو دادگاه کیفري بین 23المللی دادگستريبین
الملل عرفی است. در عین حال یکی از بین که این تعهدات بخشی از حقوق اندکرده

مباحث مهم این است که آیا اطاعت مأمورین از مقامات مافوق در صورتی که نقض 
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ها را در پی خواهد داشت، یا المللی در پی داشته باشد، مجازات آنیکی از مقررات بین
اساسنامه رم دفاع  33از دفاع دستور مافوق بهره ببرند؟ ماده  توانندیماینکه مأمورین 

دستور مافوق را به عنوان یک دفاع پذیرفته و تحقق آن را منوط به چهار شرط کرده 
 است:

أمور متهم به ارتکاب جرم بوده است باید در اطاعت از اوامر ) هنگامی که م1(
مافوق خود الزام قانونی داشته باشد؛ بر این پایه چنین موضوعی به طور کلی منحصر به 

که  دانستهیم) متهم نبایستی Trifferer,2009:585)) (2آوراست.دستورات قانونی الزام
ی بودن دستورات به این معنی رقانونیغی بوده است. رقانونیغدستوري که اطاعت کرده 

الملل کیفري، نقض قواعد و مقررات جنگ است که این رفتار در چارچوب حقوق بین
، از این رو این ادعا که چنین عملی در چارچوب حقوق کیفري ملی رودیمبه شمار 

عینی است و  کامالًاستماع است. معیار این شرط  رقابلیغاست،  شدهیمقانونی تلقی 
ی باشد. رقانونیغ) دستور نباید آشکارا 3(. (Ibid,586)رتباط به علم واقعی متهم داردا

معیار در این رابطه، یک معیار ذهنی است و بدین گونه محدوده معیار عینی شرط دوم 
معیار این است که آیا یک فرد معمولی اگر در موقعیت متهم قرار . دینمایمرا محدود 

 یانونقریغ دستوري چنین که دهد تشخیص تواندیم گرفت
ی بودن در این موضوع نیز باید در رقانونیغ). Zimmerman,2002:976ت(اس

المللی سنجیده الملل کیفري و به ویژه اساسنامه دیوان کیفري بینچارچوب حقوق بین
حقوق کیفري ملی، بر این اساس براي پذیرش ادعاي دستور  چارچوبشود و نه در 

، بلکه دستور صادر شده از سوي مافوق کندینمن به تنهایی کفایت مافوق، جهل به قانو
ی نباشد. بار اثبات وجود این شرایط نیز به عهده متهم است. رقانونیغنیز بایستی آشکارا 

شرط چهارم قابل استماع نبودن ادعاي دفاع دستور مافوق در جنایات علیه بشریت  )4(
اسنامه رم به صراحت آمده است. بر این اس 32ماده  2بند و نسل زدایی است که در 

اساس دستور براي ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسل زدایی براي همیشه و به 
 دیتردیبکه قبالً اشاره شد،  طورهمانی است. رقانونیغصورت آشکارا، دستوراتی 

ل تخریب آثار باستانی عراق با بلدوزرهاي آمریکایی و یا آسیب زدن به شهر تاریخی باب
از سوي سربازان آمریکایی، غیرقانونی بودن آن آشکارا روشن است و بنابراین نیروهاي 
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از دفاع دستور  توانندینم، اندشدهآمریکایی که در این رابطه مرتکب نقض مقررات 
مافوق استفاده کنند و در نتیجه داراي مسئولیت کیفري هستند و باید از سوي 

اکمه و مجازات قرار گیرند بعالوه اینکه فرماندهان و ي صالح مورد تعقیب، محهادادگاه
 ها نیز مسئولیت کیفري دارند.ي آنهامافوق
 

 . مسئولیت کیفري فرمانده و مافوق2.3
مسئولیت کیفري فرمانده یا مافوق، مفهومی است براي اسناد دادن مسئولیت 

عیار اصلی حقوق ي غیرنظامی و در واقع، مهامافوقکیفري به فرماندهان نظامی و یا 
، زیرا چنین معیاري در حقوق کیفري ملی وجود شودیمالملل کیفري توصیف بین

براي اولین بار دکترین مسئولیت کیفري فرمانده در  یالمللنیمعاهدات ب درندارد. 
) به رسمیت شناخته شد و در مقام اجرا، این ساختار 1907کنوانسیون چهارم الهه(
وان عالی آلمان پس از جنگ اول جهانی در الیپزیک و در نخستین بار به وسیله دی

مسئولیت  26رهنامه ).17-18: 1385حامد،به کار گرفته شد( 25»امیل مولر«محاکمه 
پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص در  یالمللنیکیفري فرمانده در محاکمات ب

عنوان به  المللنیدر حقوق ب کهتوسعه یافت  27»یاماشیتا« ژنرال ژاپنی محاکمه
ي این ساختار در حقوق ریگشکلهدف اساسی از  معروف گردید.» استاندارد یاماشیتا«
کیفري تضمین این مهم است که فرماندهان و مقامات مافوق کنترل مناسبی  المللنیب

براي جلوگیري از ارتکاب جرم به وسیله نیروهاي تحت امر خود صورت دهند و در 
 ت و گزارش آن بپردازند.صورت وقوع جرم به سرکوب، مجازا

، ایجاد مسئولیت کیفري یالمللنیاساسنامه دیوان کیفري ب 28ماده  به موجب
) 1به جهت تخلفات نیروهاي تحت امر منوط به تحقق سه شرط شده است: ( مافوق

براي احراز رابطه مافوق ـ تحت امر، در  ؛و نیروي تحت امر مافوقوجود رابطه بین 
 يهاخصی که مباشرتاً مرتکب جرم شده است، دادگاهمورد متهم(مافوق) و ش

، اگر اساس نیا اند. بررا مورد توجه قرار داده» کنترل مؤثر«) معیار ad - hocاختصاصی(
متهم بر شخصی که مرتکب جرم اصلی شده است، کنترل مؤثر داشته باشد، شخص 
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لی مافوق در کنترل مؤثر به توانایی عم ).Roberta,2002:648(شودیمافوق تلقی م
 .گرددیمجازات مجرم تعریف متوانایی او در یا و جلوگیري از جرم 

که نیروهاي تحت امر او  دانستیباید م ایو  دانستهیفرمانده نظامی م )) الف2(
مافوق غیرنظامی  )جرم مذکور را مرتکب شده یا قریباً مرتکب خواهند شد، ب

واهند شد و یا آگاهانه از اطالعاتی که به که افراد تحت امر او مرتکب جرم خ دانستهیم
و یا قریباً مرتکب  شوندیکه افراد تحت امر او مرتکب جرم م دادهیوضوح نشان م

. این آگاهی که در واقع عنصر روانی مسئولیت کرده است یپوشخواهند شد، چشم
و هم از طریق مدارك مستقیم اثبات شود  تواندیم، هم دهدیمکیفري مافوق را تشکیل 

میان سطح علم و آگاهی مافوق غیرنظامی و  28در عین حال ماده  28از طریق قرائن.
که مافوق غیرنظامی توانایی  گونه نیبدفرمانده نظامی تفاوت قائل شده است، 

جلوگیري از ارتکاب جرم به وسیله نیروهاي تحت امر خود را داشته باشد، اما در رابطه 
نیروهاي تحت امر خود را به  جرائم تواندیمقی با مافوق نظامی، وي به طور منط

تمایز دوم مربوط به عنصر ذهنی است. مطابق  مافوق گزارش دهد. دارتیصالحمقامات 
مسئول قلمداد گردد، اگر او با  تواندی، یک فرمانده نظامی م28قسمت الف بند اول ماده 

نیروهاي تحت امر او که  دانستییا باید م دانستهیواحوال قضیه متوجه به اوضاع
مرتکب جرم شده یا قریباً مرتکب خواهند شد. در قسمت الف بند دوم ماده فوق، در 

قائل شده است. در حالی که قسمت الف  یرابطه با علم مافوق غیرنظامی تفاوتی جزئ
اما در قسمت » دانستیباید م«ماده مذکور مقرر کرده است که فرمانده نظامی  1بند 

ن شرطی براي مافوق غیرنظامی الزم ندانسته، بلکه کافی دانسته است که چنی 2الف بند 
 29مافوق در موقعیتی قرار گرفته باشد که وي را قادر به اطالع از ارتکاب جرم نماید.

گزارش جرائم ارتکابی توسط  ای) مافوق در جلوگیري از ارتکاب یا مجازات و 3(
ی که نسبت به دکترین مسئولیت با توضیح نیروهاي تحت امر قصور ورزیده باشد.

کیفري  نیبه عناو به فرض آنکه مقامات عالی ایاالت متحده آمریکاکیفري گذشت، 
 دخالتی نداشته تخریب میراث فرهنگی عراقدر » معاونت«و » مباشرت«دیگري از قبیل 

قانونی الزم نسبت به  يهاآموزشحداقل به جهت قصور آنان در  ،باشندن و متهم
ق بشردوستانه بخصوص راجع به عملیات جنگی و جلوگیري از تخریب مقررات حقو
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عدم  به جهت عدم جلوگیري یاو همچنین  در جنگ میراث فرهنگیو بمباران مناطق 
در صحنه اشغال  هاي صورت گرفته مأمورین آمریکاییمجازات نسبت به بدرفتاري

ورد پیگرد، محاکمه و باید از سوي مراجع صالح قضایی م مسئولیت کیفري داشته عراق
المللی و مجازات قرار گیرند. بعالوه اینکه دولت آمریکا نیز در این زمینه مسئولیت بین

 دارد.
 
 المللی دولت. مسئولیت بین3.3

از آنجا که دولت یک واحد انتزاعی است و مسئولیت کیفري آن تاکنون در حقوق 
در قبال نقض عمده حقوق  پذیرفته نشده است از این رو مسئولیت دولت المللنیب
اصل جبران خسارت  30.شودیمکیفري بیشتر به جبران خسارت محدود  المللنیب

) مطرح شده 1907کنوانسیون چهارم الهه( 3توسط دولت نیز نخستین بار در ماده 
ي ااشاره هادولت) به جبران خسارت به وسیله 1949است. در کنوانسیون چهارم ژنو (

شده و باالخره  دیتأکدر قبال نقض کنوانسیون  هادولتمسئولیت  نشده است، اگرچه به
پروتکل اول الحاقی بحث جبران خسارت نسبت به نقض مقررات  91در ماده 
طرح مسئولیت  31و پروتکل الحاقی مطرح شده است. مطابق ماده  هاونیکنوانس

ی خالف شده المللنیبی دولت، دولت موظف به جبران خسارات ناشی از عمل المللنیب
به شکل اعاده وضع به حالت  تواندیمآن، جبران خسارت  34ماده  بر اساساست. 

 31ها باشد.سابق، پرداخت غرامت و یا جلب رضایت زیان دیده و یا ترکیبی از آن
ی نیز عالوه بر موارد مختلف در جنگ جهانی دوم، در سال المللنیبدر رویه 

ماتارا در چهارچوب مخاصمه بین اریتره و  32هاينیز در مورد تخریب استل 2004
، کمیسیون دعاوي که به موجب توافقات صلح منعقده 1998-2000ي هاسالاتیوپی در 

ي داد که اتیوپی به عنوان دولت رأشده بود  سیتأسدر الجزایر  2000سپتامبر  12در 
تیوپی و از دو کشور ا کیچیهها است. از آنجا که اشغالگر، مسئول تخریب عمدي استل

الملل الهه نبودند، این تصمیم براي بازسازي حقوق بین 1954اریتره عضو کنوانسیون 
عرفی که توسط کمیسیون در زمینه حمایت از اموال فرهنگی در صورت وقوع 
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 113مخاصمات مسلحانه انجام شد از اهمیت زیادي برخوردار بود. کمیسیون در بند 
الملل ها نقض حقوق بینسقوط استل« نمود که دییتأتصمیم خویش، صراحتاً 

چنین نتیجه گرفت  توانیم)، بنابراین 134: 1388فرانکیونی،»(بشردوستانه عرفی است
 هادولتالملل عرفی در موضوع مورد بحث شکل گرفته و همه که اصل کلی حقوق بین

در هنگام مخاصمات مسلحانه ضمن اینکه خود باید از تخریب اموال فرهنگی پرهیز 
مایند، از تخریب آن به وسیله دیگران نیز باید جلوگیري نمایند. آخرین آن، کمیته ن

غرامات ملل متحد پس از جنگ و اشغال کویت توسط عراق است که احکام متعددي 
جبران خسارات وارده بر اثر این جنگ و اشغال کویت و اتباع آن صادر  در خصوص
راین دولت آمریکا نیز مسئول جبران ) بنابHenkarts,2005:3583-3588( کرده است.

ي وارده بر میراث فرهنگی عراق در دوران تهاجم و هابیآسخسارات مادي و معنوي 
 اشغال این کشور است. 

الهه که  1954به کنوانسیون  2009مارس  12نهایت اینکه هرچند دولت امریکا در 
که اشاره رفت الزام  طورهماناما  33مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی است پیوسته،

در چهارچوب حقوق بشر و  هادولتبه حمایت از میراث فرهنگی محدود به تعهد 
بشردوستانه و یا حتی معاهدات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی مانند کنوانسیون 

) شوراي امنیت 2003(1483ي را به خصوص از قطعنامه اجهینت. چنین گرددینممذکور 
الهه نسبت به میراث  1954گرفت که تعهدات کنوانسیون  توانیمسازمان ملل نیز 

است که همه اعضاي سازمان ملل را متعهد و ملزم  34»عام الشمول«فرهنگی، یک تعهد 
به ترتیب مجمع عمومی یونسکو و  2007و  2003همچنین در  35.دینمایمبه رعایت آن 

تخریب میراث فرهنگی شوراي حقوق بشر تأیید نمودند که همه کشورها در رابطه با 
و بر این اساس مرتکبین نقض مقررات مربوط به حمایت از این  36مسئولیت دارند

 گرد قرار گیرند.میراث باید از سوي محاکم قضایی مورد پی
 

 صالح قضایی مراجع .4

مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور  از نظرصرفکه اشاره شد،  طورهمان
و  روهاي دولت مهاجم و اشغالگر ملزم به رعایت تکالیفنی در تهاجم و اشغال عراق
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 ؛اندبودهاشغال عراق از جمله حفاظت از میراث فرهنگی این کشور در قبال  تعهداتی
ابعاد این تخلفات به حدي  شد کهتعهداتی که نقض شده است. این مطلب نیز روشن 

 گی قرار داده استکم در مظان ارتکاب جنایت جنن این اعمال را دستااست که مرتکب
المللی براي سازوکارهاي موجود در سطح ملی و بین نوشتاراین ادامه در رو  از این

در تخریب و غارت میراث اشخاص متهم به ارتکاب جنایت جنگی  يتعقیب و محاکمه
 .شودفرهنگی عراق بررسی می

 
 ي عراقهادادگاه. 1.4

از  ،حاکمیت یک دولت اعمال صالحیت نسبت به جرائم ارتکابی در قلمرو
کشورها حق  تمامی. از این رو رودیحق حاکمیت آن دولت به شمار م يهاجلوه

 دبراي خو را اندها مرتکب جرم شدهتعقیب و مجازات کسانی که در قلمرو سرزمین آن
جرائم،  تمامیاین صالحیت، عام و دربرگیرنده  (صالحیت سرزمینی).دارندیمحفوظ م

 شوداشخاص، اعم از تبعه و بیگانه می ياست و شامل همه تیهمااعم از مهم و کم
در قلمرو  میراث فرهنگیجرائم مورد نظر علیه  که آنجا. از )106-107: 1390(خالقی،

اما ها را دارند؛ عراق صالحیت رسیدگی به آن يها، دادگاهرخ داده استسرزمین عراق 
روهاي آمریکایی در عراق است. مسئله مصونیت نی در این میان موضوع واجد اهمیت،

 ،مر حاکم آمریکایی عراق، در طول یک سال اداره این کشورل برِدر این خصوص پ
صد قانون برمر معروف شده است. مطابق فرمان فرمان صادر کرد که به یک صدیک

)، تمام نظامیان و شهروندان و عناصر میالدي 2003ژوئن  هفدهمبرمر( 17 يشماره
 توانندیعراق نم يهابرخوردارند و دادگاهقضایی یکا در عراق از مصونیت وابسته به آمر

 بیست و ششمنین بر اساس اعالن عمومی چهم 37.ها را به هر علتی محاکمه کنندآن
خود در  يهاییامنیتی آمریکایی با مأموران، اموال و دارا يهابرمر، شرکت 2003ژوئن 

براي اعمال  ،عراق يهاها را در دادگاهآن توانیعراق از مصونیت برخوردارند و نم
حق  ،بدون ضرورت» قدرت اشغالگر« حالی که در .38ارتکابی تحت تعقیب قرار داد

وضع قانون براي معاف کردن نیروهاي نظامی در  حداقل اینکه گذاري ندارد وقانون
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یجه ها که نتبه اعمال خود در محل وقوع جرائم و ایجاد مصونیت براي آن ییگوپاسخ
توجیه  تواندینم و تهدید منافع مردم عراق است،عملی آن تهدید حق حیات مردم 

دولت ایاالت متحده آمریکا و  یالمللنیضرورت را به همراه داشته باشد. تعهدات ب
دولت عراق مقدم بر هر نوع تعهداتی است که در قالب قانون یا هر سند داخلی دیگري 

، دیتردیاز تعهدات حقوق بشري یاد کرد. ب توانیم ،در این میان 39تنظیم شده است.
جمله حق بر محاکمه عادالنه در قبال  قدرت اشغالگر ملزم به رعایت حقوق بشر از

ضمن  ؛)Sassoli,2005:676سرزمین اشغالی است( نیروهاي قدرت اشغالگر دررفتار 
 ور اشغال شدهي کشهامقرر داشته که دادگاهنیز کنوانسیون چهارم ژنو  64، ماده آنکه
 قانون جزاي ملی ادامه دهند و در صورتی مطابقاعمال صالحیت خود بر جرائم  باید

نباشد، قدرت اشغالگر قادر به انجام وظایف  نسبتیا  ر نبوده ویکه دستگاه قضایی دا
، دهندرا مستند قرار میکشور اشغالی که قوانین  را عمومیدادگستري محاکم  ستیبایم

در مواردي که قدرت اشغالگر  داردیم مقررهمین کنوانسیون  66ه تشکیل دهد. ماد
و اصول  مطابق کهنظامی  -غیر سیاسی ییهادادگاه تواندی، مکندیمقرراتی وضع م

در  بایدمقر دادگاه تجدیدنظر نیز ترجیحاً ایجاد نماید.  در اراضی اشغالیموازین باشند 
نظامی که توسط  يهادادگاه اشته،. همچنین کنوانسیون مقرر دهمان سرزمین باشد

و  67مواد  موضوعتضمینات و اصول رسیدگی باید ، شوندیقدرت اشغالگر تشکیل م
 40این کنوانسیون را معمول دارند. 69

، چنانچه حکم به مصونیت نیروهاي آمریکایی از صالحیت محاکم عراق خالصه
کرد که توسط قدرت رسیدگی  ییهادر دادگاه توانیم اشخاصنبود به جرائم این 

و  نمودندیاشغالگر در عراق صحیحاً تشکیل شده و بر مبناي قانون داخلی عراق حکم م
ارجاع  ي متبوع آنانهابه نظام قضایی دولت اشخاصنه آنکه رسیدگی به جرائم این 

به معناي  حتی اگرسلب صالحیت از محاکم داخلی عراق،  از سوي دیگرداده شود. 
 دگانیدانی، با حق زنباشد نیز مصون از صالحیت اشخاص يفریکیبو  لیتئوعدم مس

است و بر این پایه الزمه محاکمه در دسترسی به عدالت مغایر براي از جرائم این نیروها 
 ي عراق لغو مصونیت قضایی نیروهاي آمریکایی از سوي پارلمان عراق است.هادادگاه
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 ي آمریکاهادادگاه. 2.4
 ارتکابی در عراق نبودهتحده آمریکا محل وقوع جنایات قلمرو ایاالت مهرچند 

هاي یک کشور براي رسیدگی اصوًال یکی از معیارهاي اعالم صالحیت دادگاه امااست، 
به جرائم ارتکابی در خارج از آن کشور، تابعیت مرتکبان این جرائم است. بر این 

ط اتباع خویش در ها صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توساساس، معموالً دولت
دارند(صالحیت شخصی مثبت یا فعال). این خارج از کشور را براي خود محفوظ می

اي کیفر ماندن تبعهصالحیت، جنبه فرعی یا مکمل داشته و مبناي آن جلوگیري از بی
است که پس از ارتکاب جرم در خارج از کشور به میهن خویش بازگشته و اصل 

هاي محل وقوع جرم شده است. با این ع تحویل او به دادگاهممنوعیت استرداد اتباع، مان
حال، ایاالت متحده آمریکا اصل صالحیت شخصی مثبت یا فعال را نپذیرفته است 

هاي کنوانسیونمیالدي،  1955 در سال ، اما این کشور)80: 1382(پوربافرانی،
 جرائم ر قانونمندرج در آن را د يهاي عمدهرا تصویب کرده و نقضژنو  يچهارگانه
امکان  )، بنابراین,2007:343Weissbrodtبینی نموده (پیش 1996مصوب  41جنگی

جنگی  مقررات نقض مرتکبتعقیب کیفري نظامیان آمریکایی مستقر در عراق که 
 در ،اندشدهنسبت به میراث فرهنگی عراق در دوران تهاجم و اشغال این کشور 

 .وجود داردنیز آمریکا  يهادادگاه
 
 ي سایر کشورهاهادادگاه. 3.4

هاي سایر دادگاهبر اساس اصل صالحیت جهانی، گاهی این امکان وجود دارد که 
واجد نیز ، نیستنددولت متبوع متهمان  یاکشورها که محل وقوع جنایات مورد بحث و 

 ؛است یالمللنیصالحیت رسیدگی باشند. در حالی که اصل بر عدم صالحیت محاکم ب
این  .ها اعطا گرددها به آنحیت با رضایت صریح یا ضمنی دولتمگر آنکه صال
که اصل بر امکان وجود ندارد؛ به نحوي داخلی  يهادادگاهخصوص محدودیت در 

 ؛بسط صالحیت کیفري ملی و رسیدگی محاکم داخلی بر طبق قانون مقر دادگاه است
 :1389، ییرضا الملل محدود شده باشد(خلفه این صالحیت در حقوق بینکمگر آن
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در  یالمللنین جنایات باتعقیب و مجازات مرتکبدر  المللنیحقوق ب ضمن آنکه، ؛)34
منعی ندارد و بنا بر اصل، امکان اعمال صالحیت در این قبیل جرائم وجود  ،محاکم ملی

الشمول و آثار نقض اساس تعهد عام برخی از تکلیف به تعقیب و مجازات بر ؛دارد
 .)34همان:اند(نیز سخن گفتهی المللنیب فاحش قواعد آمره

جویی براي جبران عدم اجراي مبناي صالحیت جهانی را باید در چاره
 هامعمول دولت يهاتیکه صالحیافت سرزمینی، شخصی و واقعی  يهاتیصالح

ها بتوانند و حتی گاه موظف باشند به برخی جرائم ارتکابی تا به موجب آن دولت ؛ستا
نظر از محل وقوع و تابعیت مرتکب یا قربانی، رسیدگی شور، صرفدر خارج از ک

تابعیت مرتکب یا  ،نمایند. به دلیل عدم توجه به معیارهاي متداول نظیر محل ارتکاب
براي اعمال » محل دستگیري«معموالً معیار  یا منافع دولتی خاص،و قربانی جرم 

صالحیت جهانی «واردي از م با این وجود ؛42شودصالحیت جهانی در نظر گرفته می
: 1390 است (خالقی،شده که در آن معیار اخیر نادیده گرفته نیز وجود دارد  43»مطلق
ژنو،  يهاونیکنوانس معتقد است که دادگستري نیز یالمللنیدیوان بهمچنین  .)146

 2004در سال  مذکور دیوان) (ICJ,1985:29-30المللی استهنجارهاي عرفی بین
ضیه دیوار حائل بر نظر گذشته خود تأکید نمود و بیان داشت که و در قمیالدي 
هاي طرف کنوانسیون نه تنها خود ملزم به رعایت اصول و قواعد آن هستند، بلکه دولت
مخاصمه، بر رفتار دول درگیر ها در از درگیري یا عدم درگیري آننظر اند صرفمکلف

 رویه ژنو، يهاونیکنوانس بر ، افزون,ICJ)2004:69(دمخاصمه نظارت کنندر 
بسیاري . دینمایها نیز عرفی بودن قواعد این معاهدات را حمایت مو دولت 44هاسازمان

نظامی  يهامانند دستورالعمل یالمللنیاسناد و مدارك مربوط به حقوق بشردوستانه ب از
ژنو شکل گرفته  يهاونیدر تطبیق با مفاد کنوانس نیز یا قوانین مصوب ملی

 (Henkarts,2009:701).است
جمله  از یالمللنیب يهاتین جنااکه مرتکب کندیهر حال، عدالت اقتضاء م به

نمانند و اگر دولتی به  فریکی، بزدیانگیرا برم همگانجنایات جنگی که انزجار و نفرت 
آن یا توسط اتباعش  ن این جرائم که در قلمروامرتکب ههر دلیل، در تعقیب و محاکم

 دیگر بتوانند با اعمال صالحیت جهانی يهادولت ،، کوتاهی نمایداندتهافیارتکاب 
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نسبت به تعقیب و مجازات این جنایتکاران اقدام نمایند و چنین  ،)38: 1385 (حامد،
 .)21-49: 1388 ها محسوب نگردد(فروغی،اقدامی نقض حاکمیت و استقالل دولت

به حدي است که در  المللنیب يهنماندن جنایتکاران جنگی نزد جامع فریکیاهمیت ب
مخاصمات، این عفو شامل جنایتکاران  يصورت صدور عفو عمومی پس از خاتمه

 .)277: 1387 رنجبریان، ؛(ممتاز شودیجنگی نم
 
 یالمللنیدیوان کیفري ب. 4.4

المللی است که المللی تنها مرجع کیفري دائمی در سطح بیندیوان کیفري بین
المللی، از جمله جنایات جنگی تشکیل شده ترین جنایت بینن مهماکببراي محاکمه مرت

میالدي  2002االجرا شدن اساسنامه، رسماً از اول ژوئیه است. این دیوان که پس از الزم
آغاز به کار کرد، براي انجام وظایف خود ملزم به رعایت شرایطی است که براي تحقق 

 ده است. و قابلیت پذیرش موضوع مقرر ش آن صالحیت
رسیدگی به  رايالمللی باید از لحاظ شخصی، مکانی و زمانی بدیوان کیفري بین

جرائم داخل در صالحیت ذاتی خود صالح باشد(ارکان صالحیت دیوان). از جنبه 
صالحیت شخصی، دیوان فقط صالحیت رسیدگی به جرائم افرادي را دارد که دولت 

موضوع این که دولت متبوع متهمان جنایات در حالی ؛دننامه باشمتبوعشان عضو اساس
که از مخالفان تأسیس و بل نه تنها عضو دیوان نیست، ی،نظامیان آمریکاییعنی  نوشتار،

صالحیت  صرفاًتقویت آن بوده و هست. از نظر صالحیت سرزمینی نیز، دیوان 
در  ؛رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو یک دولت عضو ارتکاب یافته باشد

 .ستیعضو اساسنامه ن در خاك عراق رخ داده و عراق نیز ارتکابیکه جنایات الیح
 ،براي رسیدگی به جنایات مورد نظر المللیکیفري بین هاي دیوانیکی از ظرفیت

بینی شده است که به موجب آن پیشآن نامه اساس 12ماده  سومامکانی است که در بند 
ع مرتکب، عضو اساسنامه نباشد و دیوان به چنانچه دولت محل ارتکاب یا دولت متبو

توانند با صدور ها میاین دلیل نتواند به جرم ادعایی رسیدگی کند، هر یک از این دولت
، صالحیت دیوان را به طور دیوان رخانهیاي خاص و سپردن آن نزد رئیس دباعالمیه
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متحده آمریکا به ترتیب، دولت ایاالت د. بدیننموردي نسبت به جنایت مورد نظر بپذیر
ها عنوان دولت متبوع متهمان این جنایات و دولت عراق به عنوان دولت محل وقوع آن

روي دیوان براي رسیدگی به این جنایات مانع پیش ،اي خاصتوانند با صدور اعالمیهمی
با نقض حقوق بشر و اجراي  مبارزههایی متعهد به و خود را به عنوان دولت برداشتهرا 

این گام در مبارزه با جنایتکاران جنگی،  رسدکیفري معرفی نمایند. به نظر میعدالت 
ارج از کشور خکیفري را بر سر نظامیان خود در توسط آمریکا که همواره چتر بی

 گسترانیده برداشته نخواهد شد.
نامه دیوان، فارغ از محل ارتکاب و تابعیت با این حال، امکان دیگري که در اساس

شود جنایات داخل ، ارجاع یک وضعیت که در آن گفته میاست بینی شدهپیشمرتکبان 
در صالحیت دیوان ارتکاب یافته، توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد به دیوان 

). این موضوع داراي سابقه است و اساسنامه 13ماده  »ب«المللی است (بند کیفري بین
) و 2005 مارسسی و یکم  1593شماره  نامهسودان(قطع خصوصدر  ترشیپ

) اجرا شده است؛ اما این میالدي 2011فوریه  پانزدهم 1970 شماره نامهلیبی(قطع
اي نخواهد داشت؛ زیرا تصمیم به ارجاع یک وضعیت از امیدواري نیز چندان نتیجه

ي مذکور شورا سوينامه از مستلزم صدور قطع سازمان ملل متحد، سوي شوراي امنیت
 یکی از اعضاي دائمی و داراي حق وتو در آن است.که آمریکا است 

المللی براي تعقیب و مجازات جنایات سازوکارهاي موجود در سطح بین از دیگر
سیس چنین أاقدام به ت (مختلط) است. 45المللی شدهالمللی، تشکیل دادگاه بینبین

وراي دادگاهی توسط سازمان ملل مستند به فصل هفتم منشور ملل متحد بر وظیفه ش
اي میان انعقاد معاهده است؛ این امر با مبتنی المللیایجاد صلح و امنیت بین درامنیت 

هاي اخیر، براي . در سالپذیردربط صورت میشوراي امنیت سازمان ملل و دولت ذي
هاي هاي مختلط تشکیل شده است. دادگاهالمللی، دادگاهرسیدگی به برخی جنایات بین

هایی از آن است که بر مبناي ) نمونه97-120: 1383 لبنان(حبیبی، سیرالئون، کامبوج و
هاي کوزوو و و دادگاه ایجاد شده هاسازمان ملل و این دولت انیم نامهانعقاد موافقت

متحد ها هستند که رأساً توسط سازمان ملل هاي دیگري از این دادگاهتیمور شرقی نمونه
ي هادادگاهمانند  ،مللی، مراجع کیفري مورديالدر سطح بینهمچنین  .اندشکل گرفته
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اما این اقدام نیازمند  ،توانند بدین منظور تشکیل شوندروآندا نیز میویژه یوگسالوي و 
که مشکل  ملل متحد بر مبناي فصل هفتم منشور است سازمان تصمیم شوراي امنیت

  پیش گفته در این زمینه نیز وجود دارد.
المللی مراجع قضایی بینفراروي هاي وانع و محدودیتبا توجه به م نهایت اینکه

رسد اقدام از طریق مراجع قضایی کننده دولت آمریکا، به نظر مینقش تعیین در نتیجه
 راهکار قابل ارائه است؛ نخست،هاي مساعدتري دارد. براي این منظور، دو زمینه ،ملی

ارتکاب جرم در قلمرو ویژه به جهت به ؛هاي عراقرسیدگی به موضوع در دادگاه
که گذشت  طورهاي الزم براي این امر در آنجا وجود دارد. همانحاکمیت آن، انگیزه

 17 قانون الزم در پارلمان عراق براي لغو قانون شماره تصویبپیش شرط چنین امري 
، رسیدگی در ومد است؛ راهکارمصونیت نیروهاي آمریکایی  خصوصپل برمر در 

 چنین اقدامی مستلزم ؛ي دیگر بر مبناي اصل صالحیت جهانی استهاي کشورهادادگاه
که بسیاري از کشورهایی که ينحوبه؛ اي نیستاتخاذ تدابیر قانونی پیچیده

اند، حتی اگر حضور مرتکب در ژنو را به تصویب رسانده يهاي چهارگانهکنوانسیون
 اقدام نمایند.ند توانخاك خود را براي اعمال صالحیت جهانی الزم بدانند، می

 
 يریگجهینت .5

ي هاهیرودر قسمت اول این مقاله و در تحلیل کوتاهی از معاهدات و همچنین 
المللی این نتیجه مبرهن شد که در حال حاضر در زمینه حمایت از ي بینهادادگاه

ي از اصول کلی در سطح حقوق عرفی شکل گرفته است. امجموعهمیراث فرهنگی، 
اقعیت مهم است که بشریت پذیرفته که تخریب میراث فرهنگی در واقع دلیل آن این و

المللی است و در نتیجه احترام به آن یک الزام است و صدمه و خسارت به جامعه بین
جنایت «از این رو مرتکبان تخریب میراث فرهنگی در منازعات مسلحانه تحت عناوین 

ي بوده و بر اساس اصل داراي مسئولیت کیفر» جنایت علیه بشریت«و » جنگی
المللی صالح محاکمه و مجازات صالحیت جهانی باید در محاکم قضایی ملی و بین

ی که در این مقاله در پی پاسخ به آن بودیم این مسئله بود که با توجه به سؤال. گردند



 1396پاییز ، سوم شماره، نهم دوره مطالعات حقوقی/ مجله                          182

گستردگی تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران اشغال عراق، آیا در چهارچوب 
للی، مسئولین و نیروهاي آمریکایی در اشغال عراق مرتکب جرم گردیده الممقررات بین

 و در این زمینه مسئولیت کیفري دارند.
این نکته مورد تأکید قرار گرفت که هرچند دولت آمریکا در  سؤالدر پاسخ به این 

الهه که مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی  1954به کنوانسیون  2009مارس  12
الهه نسبت به میراث فرهنگی،  1954ما از آنجا که تعهدات کنوانسیون است پیوسته، ا

است که همه اعضاي سازمان ملل را متعهد و ملزم به رعایت » عام الشمول«یک تعهد 
عامدانه و با  هاییکایآمراین اساس حتی اگر این دیدگاه را نپذیریم که  ، بردینمایمآن 

تخریب و غارت میراث فرهنگی این  ي تمدن و فرهنگ عراق اجازهسازپاكهدف 
کشور را دادند تا بتوانند مسیر تاریخی این کشور را تغییر داده و در راستاي عملیاتی 

ها در کردن طرح خاورمیانه بزرگ به یک الگوي مورد نظر تغییر دهند، حداقل آن
تخریب شهر تاریخی بابل مشارکت مستقیم داشتند و همچنین از آنجا که امر مهم 

آور از وظایف قدرت اشغالگر است، با استناد به تعهدات الزام تیو امنزگرداندن نظم با
المللی براي حمایت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه(قراردادهاي بین

) که به عنوان بخشی از حقوق و عرف الهه 1954کنوانسیون  و 1907 و 1899الهه 
گر نه تنها مسئول فعل و ترك فعل مأمورین جنگ به رسمیت شناخته شده قدرت اشغال

المللی بلکه مسئول جلوگیري از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین استخود 
این پایه به محض اینکه نیروهاي ائتالف بر عراق تسلط  . براستتوسط دیگران نیز 

یافتند، مسئولیت قانونی و اخالقی در حفظ و حراست از میراث فرهنگی آن کشور 
 داشتند.

در میان نیروهاي ائتالف تنها ایاالت متحده آمریکا به اندازه کافی نیرو و تجهیزات 
ها کافی در اختیار داشت که به ایفاي این مسئولیت بپردازد، اما همچنان که گذشت آن

از گونه تالشی در این راستا و در جهت ایفاي مسئولیت قانونی خود انجام ندادند، هیچ
اینکه تقصیر مسئولین و فرماندهان نظامی آمریکا در عدم انجام  روي حداقل نیا

اقدامات الزم و یا جلوگیري از تخریب و غارت میراث فرهنگی به عنوان یک قدرت 
اشغالگر در هنگام تهاجم و اشغال عراق کامالً روشن است و در بعضی موارد مانند 
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ها داراي مسئولیت کیفري نتخریب شهر بابل نیز مشارکت مستقیم داشته و بنابراین آ
المللی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات ي صالح ملی و بینهادادگاهبوده و باید از سوي 

 قرار گیرند.
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 .1383، بهار 10، شماره پژوهش حقوق و سیاست

لعات مطا ، تهران: مؤسسهالمللجُستارهایی از حقوق جزاي بین)، 1390خالقی، علی، (
 هاي حقوقی شهر دانش.و پژوهش

 Jus)آمره  دولت در مواجهه با قواعد تیمصون) 1389رضایی، حسین(خلف

cogens)ي کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.نامه، پایان 

دفتر  :هنجی، جلد اول، تهران ی، علحقوق مخاصمات مسلحانه)، 1369رسو، شارل (
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 الملل.خدمات حقوق بین
بازخوانی دالیل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و «، )1391حی، سهراب(صال

، مجله دانشکده فصلنامه حقوق، »الملل کیفريبررسی آن در پرتو حقوق بین
 .4، شماره 42، دوره 1391حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 

داري حقوق عرفی در فراسوي حقوق معاهدات: پدی«)، 1388فرانکیونی، فرانچسکو (
و فرزانه  ی، مترجمان، علیرضا ابراهیم»یگجدید در حمایت از میراث فرهن

 .40، شماره 26، سال المللیمجله حقوقی بینآقاشاهی، 

ي مجله، »منشاء و ماهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی«)، 1388اهللا(فروغی، فضل
 .3 انشگاه شیراز، دوره اول، شماره، دمطالعات حقوقی

، ترجمه حسین پیران و دیگران، یالمللنیحقوق کیفري ب)، 1387آنتونیو( کاسسه،
 .تهران: انتشارات جنگل

بشردوستانه  المللنیحقوق ب)، امیرحسین، 1387(انیممتاز، جمشید و رنجبر
 ، تهران: میزان.مخاصمات مسلحانه داخلی

نزاع مسلحانه  بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام« ،)1372نوربها، رضا(
 .16-17، شماره المللیمجله حقوقی بین ،»و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران
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