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چکیده
مراسم عبادی حج یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در جهان است .بر هر مسلمان بالغی که استطاعت مالی و توان یمسج ییا   
داشته باشد واجب است که حداقل کی

بار در طول زندگی اش آن را بجا بیاورد .این مراسم در  8تا  12ذی الحجه ،ماه آخر تقویم
  

یشود .در این ایام حدود دومیلیون مسلمان از  381کشور مختلف در مکه حض رو م ییییابند ار یصخشم کسانم و 
اسالمی انجام م 
اجرا میکنند .در شامگاه روز  9ذی الحجه زائرین مسیر  14 /4کیلومتری را به سوی عرفات پیاده روی کرده و شب را در آن ج اب ا   
یکنند .در صبحگاه روز  10ذی الحجه حجاج برای اجرای مراسم رم یییالجم تار
عبادت و نماز و قران خواندن سحر م 
عازم منا میشوند .در طی مراسم رمی الجمرات در منا حاجیان  7سنگریزه را ب هب نیدامن لکش ه یوس

 2از عرف تا

ترپ ناطیش اب        م یییکنند.

یبرد .با وجود این رد هک سالللها ای مختلف
ازدحام شدید جمعیت در این مکان به گونهای است که احتمال اتفاقات ناگوار را باال م 
انجام این مراسم بدون تلفات جانی و مجروحیت نبوده فاجعهبار ترین این حوادث در  42دسامبر سال  2015اتفاق افتاد که منج هب ر   
مرگ جمعیت زیادی از حجاج از کشورهای مختلف شد .آمارها در باره ی تعداد تلفات هنوز دقیق نیس زا و دنت

 4000ن ات رف    7000

متغیرند .بعد از این ماجرا دولتمردان برخی کشورها من جمله ایران دولت سعودی را مسئول حادثه دانسته و خواه یسر نا د نیب یگ    
المللی و حقوقی به آن شدند .سوال تحقیق حاضر این است که چه ظرفیتهای ب لملا نی ل کوزاس بلاق رد ی ا نیب فالتخا لح ر   

    

المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا وجود دارد؟

واژگان کلیدی :منا ،عربستان ،مرگ حجاج ،دعاوی بینالمللی ،ساز وکاررهای حل اختالف بینالمللی

 -1زینب فیروزی (نویسنده مسئول) Zeynabfiroozi@gmail.com

2-Stoning of the Devil at Jamaraat
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مقدمه

در حقوق بین الملل با توجه بـه مـمنوعیت تـوسل به زور1تنها راه حل ممکن از میان بردن اختالفات فیما بین دولتها

حل مسالمت آمیز آنـها میباشد.حل مسالمت آمیز اختالفات از چنان اهمیتی بر خور دار است که نه فقط در مـواد 1

و  2منشور ملل متحد مـورد تـوجه قرار گرفته بلکه یک فصل کامل سند مؤسس سازمان ملل متحد 2به آن اختصاص

یرسد که قاعده حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی از قواعد عام حقوق بین الملل باشد.
یافته است .بنظر م 
دربارهی حادثه اسفناک منا که منجر به فوت و مجروح شدن تعداد زیادی از حجاج از کشورهای مختلف شد س یلاؤ
که ذهن بسیاری ،اعم از مردم عادی و کارشناسان را درگیر خود کرده این است که چه ظرفیتهای بین الملل یارب ی   
دادخواهی وحل مسالمت امیز اختالفات پیش آمده درباره ی حجاج قربانی شده و آس جو هدید بی و راد د د مادک ؟     
مکانیزمها و سازوکارهای حل اختالف بینالمللی میتواند در پیگیری این مسئله کارآمدتر باشد  ایآ ؟ ا یریگیپ الص     
یرسد؟
نالمللی به نتیجه م 
فاجعه منا در محاکم بی 
     

برای پاسخ دادن به این سؤالها ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ داده ش قوقح فالخ یمادقا ناتسبرع ایآ هک دو
نالملل انجام داده است؟
بی 

تخلف عربستان از حقوق بین الملل؟
ت کـههه م عومجـ هههای از
یکی از بـحث انگیزترین مباحث حقوق بین الملل ،حقوق مربوط به دعاوی بین الملل سا ی تت تت
یگردد.در حق قو
لم 
قـواعد ماهوی راجع به مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به بیگانگان را شام 

ب لملا نی ل   

ی کههه از چن تیعضو نی ی روخرب  دار    
سنتی صـرفا دولت میتواند موضوع حقوق بین الملل باشد و اشخاص خصوص 
نیستند در مـواقعی که از ناحیه دولتی بـه آنـها خسارتی وارد شود ،حق اقامه دعوی ب لملا نی ل نآ هیلع ی ار تلود

  

ض واتل" اگر فردی به کسی زیانی برساند ،در واقع به طور غیر مستقیم ب عوبتم تلود ه    
ندارند ،لیکن بر اساس"فر 
وی خسارت وارد کرده است و فرد زیان دیـده بـا متقاعد کردن دولت خود به قبول ادعای خصوصیاش و حمایت
از آن از طریق اقامه دعوی بین المللی علیه دولت مختلف خارجی درصدد اخذ غرامت برمیآید.بدون چنین حمایتی،
فرد زیان دیده هیچ گونه دسترسی مـستقیمی بـه مراجع حقوق بین المللی ندارد()Lillich, 1983: 3- 15
 -3در مورد ممنوعیت توسل به زور به معاهده  27اوت  1928پاریس(پیمان بـریان-کلوگ)و مـنشور ملل متحد رجوع شود.

 -1رجوع شود به فصل ششم منشور ملل متحد.

ارزیابی ظرفیتهای موجود بینالمللی در531 ...

با توجه به این دورویکرد سنتی و جدید به دو شکل میتوان از تخلف عربستان از حقوق بین الملل و ساز وکاره یا
تهاایی که
ل  ،د و لت ت
تمحو ِرِر لملا نیب قوقح لللل لللل
حل اختالفات بین المللی صحبت کرد .بر مبنای رویکرد س تن ِیِی لود تت تت
شهروندانشان در این حادثه قربانی شدهاند میتوانند با استناد به اینکه عربستان قواعد حقوق بین الملل را نقض ک هدر
است راسا علیه آن شکایت کنند و دوم اینکه با قبول دعاوی خصوصی اتباع اش علیه عربستان ،به نمایندگی از انهاا
اقدام به دادخواهی بین اللملی کند.
بر مبنای رویکرد جدید حقوق بین الملل جای هیچ شکی نیست که دولتهایی که شهروندانشان در حادثه منا متضرر
شدهاند با رجوع و درخواست آن دسته از شهروندانی که در این حادثه مجروح شده و یا اف ار ناش هداوناخ زا یدار
ازدست دادهاند میتوانند به نمایندگی دعاوی خصوصی آنها علیه عربستان خواهان دادخواهی بین المللی ش اما دنو   
آیا بر مبنای رویکرد دولتمحور هم میتوان پای عربستان را به دادخواهی بین المللی کشاند؟

Source: www.fardanews

یشود؟
نالملل محسوب م 
- 1-1آیا اقدام عربستان عملی خالف حقوق بی 
چه عملی «متخلفانه» محسوب میشود؟ مادهی  2طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها تحت عنوان «عناصر
یک عمل متخلفانهی یک کشور» اشعار میدارد«:عمل متخلفانه بینالمللی یک کشور هنگامی موجود است ک راتفر ه   
در برگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:
نالملل ،قابل انتساب به کشور باشد؛
الف) به موجب حقوق بی 
ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

آنچه که برای موضوعیت داشتن طرح دادخواهی بین المللی حجاج قربانی و آسیب دیده منا ض زارحا تسا یرور    
شدن این نکته است که دولت عربستان در قبال حجاج ،مسئولیت خویش را به درستی انجام نداده است .اما آی نیا ا   
یپردازیم.
امر قابل احراز است؟ در ذیل به بررسی این مسئله م 
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نخست؛ وقوع یک فعل متخلفانه :نگاهی به قوانین موجود در زمینه وجود وظیفه قانونی ،نشاندهنده احراز تخلف یا
ظفح   

عدم احراز تخلف توسط دولت عربستان است .مطابق با حقوق عرفی و معاهدهای بینالملل ،کشورها مس لوئ

ایمنی اتباع کشورهای فرستنده (کشوری که اتباعش را به کشورپذیرنده با عناوین متفاوت از جمل گشدرگ ه رر ررر ،زائررر،
یفرستد) هستند .در ماده  5کنوانسیون روابط کنسولی  1963در قسمت «کنسولی» آمده است« :وظایف کنس یلو
و ...م 
عبارت است از:الف)  -حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن  -اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلم تلود ور   
پذیرنده  -تا حد مجاز در حقوق بینالمللی ».در ماده  37همین کنوانسیون ذیل «اطالعات مربوط به فوت و قیمومت
و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی» ،آمده است« :هرگاه مقامات صالحیتدار دولت پذیرنده اطالعات مربوط
را در دست داشته باشند ،موظفند:الف  -در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده  -مراتب را بد هب ریخأت نو    
پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده  -اطالع دهند».
دوم؛ قابلیت انتساب این فعل متخلفانه به دولت متهم تخلف :قابلیت انتساب یعنی اینک و نایطاخ راتفر ه

متخلف نا

عمل تا چه حد قابل انتساب به دولت متهم تخلف است و اینکه آیا عمل خالف ،منبعث از خط ای تسا تلود یا

   

مأموران وابسته به او .اگر توسط ماموران وابسته به دولت است ،دولت تا چه حد بر رفتار آنها کنترل دارد؟
يتوان عليه دولت عربستان اقامه دعوي در مراجع
سئوالی که مطرح میباشد این است كه آيا بر مبنای این دو مولفه م 
بين المللي كرد؟ از منظر حقوقي امكان طرح دعوي عليه كي

كشوري كه حقوق اتباع ديگر كشورها را رعايت نكرده

باشد وجود دارد؛ اما اين نيازمند وجود مستندات و طرح مباحث پيچيده فني و حقوقي است؛ زيرا بايد ثابت شود كههه

كشور مورد نظر در رعايت حقوق اتباع كوتاهي كرده و يا اينكه خود آن كشور برنامه امروز رادیو شبکه چهارم 1بههه
ث ق وص ررر و
نوعي مقصر در بروز حادثه است .در اين ص هتيامح زا يشان تادهعت ثحب ترو ا لوسنك ي ييييييييييييي و بحث ث
مسئوليت دولت بر اساس رويههاي بين المللي در بروز و يا زمينه سازي بروز حادثه كي

ح است؛؛
ل طرح ح
موضوع قابل ل

بر اساس اظهارات شاهدان عینی و در مصاحبه با بسیاری از کسانی که در این مراسم عبادی شرکت کرده بودند سیلپ
عربستان مسبب اصلی ماجرا بوده است .احمد ابوبکر زائر  45ساله اهل لیبی که از حادثه ج  هب ملاس نا در بر رد هد

  

مصاحبه با در تاریخ  25سپتامبر اظهار داشته «پلیس تمامی مسیرهای ورودی و خروجی به محل انجام رم تارمج ی   
را بسته و تنها یکی را باز گذاشته بود»« ،نیروهای پلیس حاضر در صحنه بیتجربه بودهاند چرا که آنها حتی جادههاا
و اماکن اطراف را هم نمیشناختهاند» .در مصاحبه دیگری با همین شبکه محمد راهظا مه یرصم زئاز نسح        
داشت« پلیسها یکجا جمع شده بودند و هیچ کاری برای کمک به مجروحین نمیکردنددد» وی در بخ زا یرگید ش   
سخنانش اضافه میکند که پلیس هنگامیکه از او خواسته برای شناسایی یک جسد مصری باالی سر جسد بیایددد ،به
سها این چنین ما را تحقیر ک و هدر
یزند «چرا پلی 
خاطر ملیتش به او توهین کرده است و در ادامه با عصبانیت فریاد م 
ق ،افغانس دنچ و نات   
مورد بی احترامی قرار میدهند و »...زائر ایرانی هم اظهار داشته « حج اریا زا هعیش جا ننن نننن ،ع ار ق ق
کشور دیگر ابتدا وارد شده و پشت سر آنه هب یئاقیرفآ جاجح ا

دراو تعرس

یش  هظحل نیمه رد .دنو د بر    
م یییییی یییییی

1

- Radio 4's Today Programme

ارزیابی ظرفیتهای موجود بینالمللی در137 ...

یشود و بقیه ماجرا( ».مصاحبه زایر
خروجی کانال توسط شرطههای سعودی به بهانه عبور یک شاهزاده سعود بسته م 
ایرانی با خبرگزاری مهر) و....

Source: http://azsharghi.haj.ir

بنابراین عدم توجه دولت و مأموران عربستان به حفظ منافع اتباع خارجی در حج «که وظیفه ت آ تینما نیمأ
عهده دولت سعودی بوده است» ،و همچنین «عدم اطالع مراتب ب نآ رد توف رب ینبم یلوسنک تسپ ه
موجبات تخلف بینالمللی این کشور را فراهم کرده و مسئولیت بینالمللی ای و لابق رد روشک ن

نن نننه رب ا   

زوح ههههههه هههههههه»،

عابتا زا تیامح      

خارجی را محرز کرده است.
مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی ،دو رویکرد بدبینانه و خوشبینانه را به وجود آورده است .رویکرد بدبینانه
بهای خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی ،موجب
این است که فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد در 
این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند و فعل آنها فع م بوسحم تلود ل

یشود د ،پ تلود س   
یییی یییی

عربستان مرتکب عمل خالف تعهدات بینالمللی شده است و این عمل نیز واجد شرط انتس تلود هب با    

س یدوع

ی ،عد هئارا م   
ته تینما یا یی یی
است .رویکرد خوشبینانه این است که ترک فعل عربستان یعن ب هجوت مدع ی ه بقارم تتتتت تتتتت
تسهیالت بهداشتی ،عدم ارائه و برگزاری توأم با امنیت اعمال حج ،منجر به این حادث رد .تسا هدش ه تلاح نیا      
نالمللی حضور ندارد ،یعنی «نیت و قصدی» برای ارتکاب وج تشادن دو هه ههه،
اگرچه عنصر معنوی فعل خالف حقوق بی 
یباشد
ولی به هر حال این عمل تخلف در حقوق بینالملل است و عمل تخلف نیز قابل انتساب به دولت سعودی م 
و به همین دلیل دولت عربستان مسئولیت بینالمللی پیرامون این موض راد عو دد ،هرچند کی ره تابثا  نیا زا ود   

  

یکند.
رویکرد ،موضوعی است که امکان دادخواهی را هموارتر م 
 -1-2با توجه به اینکه عربستان مدیریت مناسک را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است آیا به لحاظ حق یقو
طرح بحث مسئولیت دولت عربستان در فاجعه منا موضوعیت دارد؟
 اشخاص حـقوقی مـانند شـرکتهای خصوصی خارجی در حوزههای مختلف از اقتصاد گرفته ت اهروشک تینما ا ییی ییی
ی
ی آن کش هرو اا
ی دولتی ی
ت و س اهنامزا ی ی
جهان سوم فعالیت دارند و در پی آنند که بـه اعتبار قراردادهایی که باا مؤسسات ت
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ل
نالملل ل
ق بی ن ن
ی ح وقـ ق ق
ت اج اهارـ ی ی
ی در حقوق بینالملل داشته باشند تا بدین وسیله از بعضی ض نامـ ت ت
بستهاند جایگاه 
ل قراردادهاا م عوضوـ ًاًاًاًا م ومشـ للل اصو للل و م یزاو ننن حقوق ق
ق
ن قبیل ل
برخوردار شوند .گرچه روابط حقوقی ناشی از این ن
ت ،و
ت اما چون طرف قرارداد ،یک دستگاه دولتی کشور سرمایهپ یذ ررر (اغلببب در ج اهـ ننن س وـ ممم) اسـت ت
ی اس 
خصوص 
ل جس جت ووو
نالملل ل
ق بین ن
ی در ق رملـ ووو حقوق ق
دولت هم تابع حقوق بینالملل است ،شرکتهای خارجی برای خـود جـای 
م
یکنند(.)Mohebi, 2009: 6
با توجه به ورود شرکتهای خصوصی به حقوق بین الملل و نیز با عنایت به اینکه عربستان از سال  2010مد تیری
جمرات و مناسک حج را به یک شرکت خصوصی انگلیسی -دانمارکی واگذار کرده این سوال مطرح میشود که آیا
به لحاظ حقوقی همچنان میتوان از مسئولیت دولت عربستان در قبال فاجعه منا سخن گفت؟ پاسخ این است که این
موضوع نافی مسئولیت دولت عربستان در قبال فاجعه منا نیست چرا که بر اساس عرف حقوق بین الملل زم ک ینا هه ههه
موجب قانون انجام برخی وظایف حاکمیتی به یک شرکت خصوصی واگذار شود عمل متخلفانه بخش خصوصی به
دولت واگذارکننده منتسب خواهد شد .

توجه به دو اصل برای طرح دعوی علیه عربستان
نالمل و یفرع ل
برای طرح دعوی ،ضروری است که دولت شاکی به دو اصل خدشهناپذیر در حقوق بین ن

دهاعم ه هه ههههای

تها.
توجه داشته باشد که عبارتند از :اصل حاکمیت و اصل صالحیت سرزمینی دول 
این دو اصل ناظر به این موضوع هستند که اتباع دولتهای دیگر که در کشور میزبان اقامت داشته و حض نراد رو ددددد،
نک زا معا( نایکاش ه ا رف اد     
ت ،این ن
تحت صالحیت و قلمرو قضایی کشور میزبان قرار دارند .بنابراین آنچه محرز است ت
زیاندیده و بازماندگان فوتشدگان) ابتدا بایستی در دادگاههای صالح عربستان سعودی طرح دعوی کنند .طبق قواعد
حقوق بینالملل عرفی «قاعده ضرورت توسل به کلیه مراجع دادخواهی در محل» ،هر تبعه خارجی ابتد رد یتسیاب ا   
مراجع صالح دولت میزبان دادخواهی کند
بر اساس عرف و رويههاي بين المللي ،كشورها يي كه در حوزه صالحيتي آنها حقي از كي

ش عياض يجراخ دنوره    

ب مس يلوئ تتت از خ يو ششش،
شده باشد موظفند ضمن رسيدگي شفاف به موضوع ،وبدون قضاوت عجوالنه مبني بر سلب ب
تمام جزئيات امر را به اطالع دولت متبوع فرد برسانند .لذا اگر در روند رسيدگي به حقوق كي

ش نيرتكچوك دنوره   

كوتاهي صورت گيرد ،كشور مورد نظر اين حق را دارد كه شكايتي نسبت به اقدامات كشور خ زن يطا د د نيب ناوي     
المللي دادگستري  ICJثبت نمايد؛ به عنوان مثال در سال  2001در پروندهه  LaGrand caseهيلع ناملآ طسوت هك     
اياالت متحده نزد ديوان ثبت شده بود ،ديوان ضمن رد استداللهاي آمر كي ا مبني بر اينكه روند دادرس روشك نآ رد ي   
كامال بر اساس اصول دادرسي عادالنه است را رد كرد و صراحتا به نفع آلمان راي داد و اعالم داشت كه حقوق اتباععع
آلماني در روند قضا يي اياالت متحده مورد توجه قرار نگرفته است.
همين رويه را ديوان در سال  2004در پرونده  Avena caseبه نفع مكز كي

راي داد و اعالم داش وقح هك ت ق بتا  اع     

مكز يكي در روند قضا يي اياالت متحده مورد توجه قرار نگرفته است()Shaw, 2014: 562
با توجه به اقدامات اخير مسئولين عربستاني عليه اتباع ايراني ،از جمله اعدام اتباع ،تعرض و توهين به اتباع ايراني بررر
مبناي مذهب آنها و بي مباالتيها يي كه منجر به درگذشت تعداد زيادي از اتباع كشور شده ،روشن اس تلود هك ت    
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عربستان و يا محاكمي كه به طور كامل در سيطره دولت آن است صالحيت رسيدگي به حوادث اخيررر را ندارنددد .در
خصوص اقدامات عربستان ميتوان كي

نكته اساسي ديگري را نيز طرح كرد و آن بح زيمآ ضيعبت ياهدروخرب ث     

ماموران عربستاني بر اساس مذهب به ویژه با اتباع ايراني است كه كي

موضوع بسيار جدي هست .لذا ص فر

هكنيا   

مسئولين عربستاني بالفاصله از خود سلب مسئوليت م كي نند ،و يا وعد يسر ه د نهديم يگ دد ددددد ،هن ياهينارگن ياج زو    
بسياري در خصوص روند دادرسي عادالنه بر اساس معيارهاي بين المللي خصوصا نس اهروشك رگيد عابتا هب تب      
وجود دارد.

در خصوص عدم صالحیت دادگاههای عربستان برای رسیدگی به پرونده قربانیان منا ذكر كي

مثال روش تسا رگن ... ..

در قضيه ترور "رف قي حريري" ،كشورها يي مانند عربستان تمام تالش خود را به كار بستند  هژيو ناويد كي هك در   
الهه با هزينه سر سام آوري تش يك ل شود تا به كي

پرونده رسيدگي كند ،زيرا بنا به عقيده آنها ام تلادع يارجا ناك    

یتوان گفت که ناص یوس زا ناتسبرع مکاحم نتسناد حلا
در سيستم داخلي لبنان ميسر نبود .با توجه به این مثال م 

    

تهایی چون ایران نباید برای این کشور غافل گیر کننده و عجیب باشد.
د ول 
ت،
با توجه به بحث عدم صالحیت داداگاههای داخلی عربستان اكنون زمان آن است كه ضمن بررسي تمام موض اعو ت ت
مستندات ،رويههاي قضا يي و بررسي دورنماي اقدامات ،بر اساس استانداردهاي بين المللي ،نسبت به احقاق حق قو
اتباع از طر قي نهادهاي صالحيت دار اعم از ديوانهاي بين المللي و يا با تش يك ل مراجع موردي  ad hocاقد مزال تاما
را به عمل آورد.

تدار بینالمللی برای اقامه دعوی و حل و فصل اختالفات
مراجع صالحی 
 دادگاههای کیفری بین المللییتوانس یوج هرهب نآ زا ت دد ددددد،
یک مکانیسم دیگر که دولت ایران در چارچوب اصل حمایت دیپلماتیک و سیاسی می ی
ش
ن الملل د ی ووو رو 
ت بین ن
ی تشکیل دادگاههاای کیف یهام اب یر تتت تتت
قرار دادن فاجعه ذیل تعقیب کیفری است .اصوال برا 
ق سازمانهای بین المللی.
وجود دارد :نخست ،از طریق انعقاد یک معاهده بـین المـللی؛دوم ،از طـری 

س آنها از طریق انعقاد یک معاهده بین المللی ی
ی
روش سنتی حقوق بـین المـلل بـرای ایجاد نهادهای بین المللی ،تاسی 
ن المللی که س آ سیسات دن
ی بی 
است.نظیر تشکیل دیوان کیفر 

س دی لاـس رد و مر کیتاملپـ
نن ننن در ک نارفنـ س س

 1998به

امضاء  120دولت رسید .در مورد این روش باید گفت اوال ديوان يك فري بين المللي بنا نيست كه به همه جرائم هك ي   
به موجب معاهدات بين امللي و يا به موجب قوانين ملي وصف بين المللي دارند رسيدگي نمايد ناويد تيحالص     .
مربوط به مهمترين جرائم بينالمللي است كه مورد اتفاق همه دولتها و به عنوان جرائم عرف بين المللي مشهور است.

دوم آنكه ديوان يك فري بين المللي در رسيدگي به جرائم مذكور مكمل محاكم يك فري ملي و نه جايگزين آنها خواهد
بود .بدين معنا كه اساسنامه صالحيت اولي و اصلي محاكم ملي در رسيدگي به جرائم مربوط به صالحي ديوان را به
رسميت شناخته است .ديوان يك فري بين المللي در صورتي به رسيدگي خواهد پرداخت كه محاكم ملي ص ادتيحال ررر«
نخواهند يا نتوانند » به جرائم مذكور رسيدگي نمايند .اين همان چيزي است كه از آن به نام اصل صالحيت تكميلي
ياد شده است.)Baqeri, 2008: 79( .
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ن الملل  یاروش قیرط زا ی ا تینم     
روش دوم ،تاسیسی دادگاههای کیفری بین المـللی بـرای مـحاکمه جنایتکاران بی 
ت ،این
ی نظام کمونیستی و فراهم شدن زمینه ت یمص مممگی ینما یاروش یر تتت تتت
ل متحد مـیباشد که با فروپاش 
سازمان مل 
ی س قبا ادناور و   
ی یوگس وال ی ی
شورا براساس فصل هفتم منشور ملل متحد مـبادرت بـه تشکیل دادگـاههای اختصاص 
نهاای مرب هب طو   
کرده است .البته محقق شدن این امر بیشتر از همه مدیون این بود که یوگس ئیسناونک هیلک یوال ننن ننن
حقوق بشردوستانه را پذیرفته بود(.)Asgari, 1994: 112-113
قطعًاًا طرح موضوع در دیوان کیفری بین المللی ممکن نخواهد بود .چراکه عربستان را اعتقاد ب هک تسا نیا ر

هن

   

جنایت جنگی ،نه جنایت علیه بشریت و نه نسلکشی اتفاق نیفتاده است ،بنابراین دیوان کیفری بین المللی ص تیحال
رسیدگی به یک مسئله داخلی در حوزه صالحیت سرزمینی دولت عربستان را ندارد .سوای از اینکه دولتها به ط رو
کلی از مسئولیت کیفری بری و فاقد آن هستند .اما ممکن است بحث مسئولیت مس وعس نارومأم و نالوئ د لباق ی     
رسیدگی باشد .با توجه به عرف بین المللی موجود ،ام نـما یاروـش هک تسا هدش ملسم زور ی ات دراد قـح ت

        

دادگاههای کیفری بین المللی تاسیس کند که حق تعقیب اشخاص را داشته بـاشند .در این باره دادگاه ویـژه لبناننن در
ی جدید در برابر شورای امنیت و نیز جامعه بین المللی گشوده است .دادگاه ویژه لبناننن
ضیه ترور رفیق حریری ف صـ ل 
ک دادگ هاعـم رـب ینتبم ها د زا ه
ن باری بود که ی 
از جهات مختلف یک دادگاه بین المللی منحصر به فرد بود.نخستی 

  

طریق قطعنامه شورای امـنیت بـراساس فصل هفتم تاسیس میشد.ویژگی منحصر به فرد دیگر دادگاه وابستگی کامل
ن دادگاه کیفری بین المللی است ک ار دوخ تیحالص ه   
ی داخلی ابود.دادگاه ویژه لبنان نخستی 
دادگاه به جرایم ماهو 
یکند .ای 
ی اعـمال م 
منحصرا نسبت به جرایم داخـل 
ن یک ویژگی منحصر به ف اد نیا در د  هاگ ا سسس س سسسسست( Sader, 2007:
)1083- 1089
مسئولیت کیفری مأموران هم به این معنی است که به صورت سیستماتیک و توأم با قصد و نیت ای مقر ار هعجاف ن    
ت،
زده باشند و موجبات مرگ تعداد کثیری را فراهم کرده باشند ،اثبات این موضوع یعنی اثبات جنای یرشب هیلع تا تتت تتت
که این موضوع ناممکن به نظر میرسد .هرچند برخی از شواهد مؤید این موضوع است که م یهاگن یتلود نارومأ    
توأم با تبعیض مذهبی و نژادی داشتهاند .برای مثال برخی شاهدان معتقدند «مأموران دولت جوتم یتقو ناتسبرع ی هههه ههههه
شیعه بودن یا ایرانی بودن حجاج میشدند ،با بیتوجهی از کنار آنها عبور میکردند» .یا این جملهی یکی از حج جا
ایرانی که اظهار داشته بود« :با وجود اینکه بدنش گرم بوده و یکی از مأموران متوجه زنده بودن او در زیر کاور شده
است ،مأمور دیگر به او گفته که ایرانی است و به همین سبب تالشی برای نجات او نک تسا هدر  »... ..ای و تالمج ن
شواهد ،دال بر نگاه تبعیضآمیز مأموران سعودی با شهروندان و اتباع ایرانی بوده است که موید عن  یونعم رص ی ینع    
قصد و نیت مأموران سعودی برای از بین بردن یک نژاد ،قوم یا مذهبی خ  هک دشاب صا در ب نآ تابثا تروص
صورت سیستماتیک ،ممکن است قید جنایت علیه بشریت احراز شود؛ ام ضوم نیا ا و رود زین ع

هههههه ههههههه

نهذ زا به ن رظ        

یرسد.
م
نالمللی کیفری به
طبیعی است که در این خصوص نیز عربستان صالحیت دیوان را به رسمیت نشناسد .البته دیوان بی 
طریقی دیگر نیز میتواند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و آن ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ملل متحد
است .در این مورد ،دیوان بدون توجه به این موضوع که آیا کشور طرف دعوا یا متشاکی عض داهن نیا همانساسا و     
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نالملل طسوت هک ی   
کیفری هست یا خیر (مثل عربستان که عضو اساسنامه نیست) ،به استناد نقض صلح و امنیت بین ن
یک ککه
الم 
شورای امنیت احراز میشود ،این موضوع را تحت صالحیت خود قرار میدهد .ایران و سایر کش سا یاهرو الال الال
اتباعشان در این حادثه آسیب دیدهاند ،میتوانند با توجه به حضور سه کشور اسالمی در شورای امنیت ای عوضوم ن   
را به شورا احاله دهند تا شورا پیگیر این موضوع شود .اما شرط کیفری شدن موضوعات و موضوعیت طرح آنهاا در
دیوان به هر حال این است که عمدی در کار بوده باشد(.)Damgaard, 2008: 3
ی
ن المـلل 
 دیـوان دادگستری بـی ی در داخل نظام ملل متحد قـرار دارد :ایـن دیـوان توسط منشور ایجاد و جزء ال ینفک
ن المـلل 
دیـوان دادگستری بـی 
آن میباشد.اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منضم به منشور بـوده و کـلیه دولتـهای عضو س لم نامزا ل دحتم     
یباش ا.دن ّمّم ب یمومع نتم کی روشنـم ا و هد و     
که منشور را تصویب کردهاند خودبخود عضو اساسنامه دیوان هم مـ 
مجموعهء عملکرد دقیق دیوان نمیتوانست در اساسنامه آن مشخص گردد.ل ابـم ناوـید اذ د عاوق میظنت هـب تر ددددد دددددددد
یش  دعاوق نیا.دو در   
خاص خود نمود به مبنای اصلی عملکرد واقعی آن محس م بو یی یی

س در
 1946تـد پـس و نیو سس سس

سالهای  1972و  1978اصالح شدهاند() Schulte, 2004: 4-6دیوان دو نوع صـالحیت دارد:صـالحیت ترافع هک ی   
خاص دولتهاست و دیوان با این صالحیت احکام خود را صادر میکند؛و دیگری صالحیت مشورتی است که ویژه
یکند .بـا مـطالعه این صـالحیتهاست که
ی بین المللی است که بر اساس آن دیوان نظرات خود را ارائه م 
سازمانها 
یتوانیم نقش دیوان بین المللی داد گستری را در حل مسالم 
م
ت آمیز اختالفات درک کنیم.
ط از آن دولتهاست ،یعنی تنها دولتـها میتوانند دوخ تافالتخا لح یارب 
ت ترافعی فق 
صالحی 

 هب د ناوی

عوجر   

     

ت ترافعی را ندارند.مع ذلک باید گفت که استفاده از ای 
ن
کنند.افراد و سازمانهای بـین المـللی ح قـ استفاده از صالحی 
صالحیت بصورت غیر مستقیم برای اشخاص خصوصی امـکانپذیر اس یسایس تیامح دنور زا هدافتسا نآ و ت      
است .برای نمونه ،در دعوای دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس حمایت دیپلماتیک مطرح شده است .براساس حق
ی ،اگر
«حمایت دیپلماتیک» در صورت بروز اختالف بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خ جرا ی ی
دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد ،میتواند علیه دولت خارجی در دیوان اقام اوعد ه   
کند ،اما این امر موکول به شرایطی است :از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در م عانتما صخش نآ درو    
کند یا اینکه مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد و یا
اینکه رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق وخ د   
نرسیده است (.)Mirabasi, 2002: 158
ی که عض نامزاس و   
ل دولتهای 
امکان استفاده از صالحیت ترافعی برای دولتها بسیار گـسترده است چون که حتی شام 
یتوانند فقط عض ناوید همانساسا و    
ملل متحد هم نـیستند میشود.در واقع دولتهای غـیر عـضو سازمان ملل متحد م 
ن دولتها را دارد در صورتی که آنها صالحیت
بین المللی داد گستری شوند .دیوان صالحیت رسیدگی به اختالفات ای 
دیوان را طبق شرایط تعیین شده در سال  947 1بپذیرند.

چ دولتی مجبور نیست در مقابل آن حاضر شود.
این بدین معناست که هر دولتی میتواند به دیوان رجوع کـند.ا ّمّما هـی 
ن می و همکحم نیا نا
ت بنی یدا ن ن
ب تفاو 
باید آنها برای رجوع به دیوان توافق داشته باشند و همین مسأله است که سب 
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ی اس وقح رد هک ت ق للملا نیب       
ت اراد 
مـحاکمی مـیشود که در حقوق داخلی میشناسیم .بنابراین اصل صالحی 
یتواند نک یلجت یفلتخم لاکشا هب  د دددد دددددددد ،ی تلود ک   
ت و این اراده می ی
ق دولت هس 
حاکم است .همیشه نیاز به تواف 
ی ک زلا تسین روبجم ه ا افالتخا ام ت دوخ 
مـیتواند عـضو اساسنامه دیوان باشددد در ح لا ی ی

     را در مقاب حرطم نآ ل   

کند( .)Kolb, 2013:595- 613
ی برای پذیرش صالحیت دیوان وجود دارد که اصلی ترین آن پذیرش از طریق یلوبق هیمالعا رودص     
ق مختلف 
طر 
ت اجباری دیـوان اسـت(ماده  36بـند .)2اعالمیه قبولی اختیاری صالحیت اجـباری دیـوان در مـاده
ی صالحی 
اختیار 
ی ص تیحال
ی شده است« :دولتهای متعاهد به اساسنامه میتواننددد ،در هررر زم نا ی ی
ش بین 
 36بند  2اساسنامه این رکن پی 
ی که چنین الزام وبـق دریذپب ار ی للللللل
اجباری دیوان را بدون وجودیک کـنوانسیون خـاص نـسبت به هر دولت دیگر 
ی است ،ا ّمّما زمانی که صادر شد ،صالحیت دیوان با رعایت اصل عمل متقاب یارب ل   
ن اعالمیه اختیار 
کـنند».اگر چه ای 
ت اجباری م 
حل و ف صـ ل مـسالمت آمـیز اختالفا 
یشود.
ی ش د.دو ررر ای دروم ن   
ش بینی ی
همچنین صالحیت دیوان میتواند در قالب«شرط صالحیت»در ی یپ ماع ءهدهاعم ک شششش شششش
یکند رـگا هـک     
ی مـی ی
مـیتوان از کنوانسیون  9 96 1وین در مورد حقوق معاهدات نام برد؛این کنوانسیون پیششش بینی ی
یباشد هتبلا(
ی ص م فالتخا لح یارب حلا ییییی ییییی
ی داد گستر 
معاهدهای در تضاد با یک قاعده آمره باشد ،دیوان بین الملل 
ن الملل دروم نیا رد یرتسگ داد ی     
ت دیوان بی 
امکان رجوع بـهداوری هـم پیش بینی شده است) .پذیرش صالحی 
ی غرب بود.در همین راستا میتوان از کنوانسیون  1971م لارتنو ینزهار دروم رد    
شرط قـبولی قـاعده آمـره از سو 
هوایی نام برد که رجـوع به دیوان بین المللی داد گستری برای حل اختالفات ناشی از تفسیر آن کنوانسیون را پی شـ
ت متحد امریک رد ناتسلگنا و ا   
ت که لیبی در قضیه الکربی علیه ایاال 
ن کنوانسیون اس 
بینی کرده است:به اسـتناد هـمی 
ص پیششش بینی
ت دی اخ دراوم رد ار ناو صصص صصص
دیوان اقامه دعوی نموده است.معاهدات زیادی وجود دارند ک  هه ههه ص یحال ت ت
کردهاند.

ت آمیز اختالفات منعقده فی ما بین دو یا چند دول یشان زین ت    
ت دیوان میتواند از یک مـعاهده حل مسالم 
صالحی 
یت او ننن از
ش بین رک ی د هه هههاند روم نیا رد .د م  یییی یییی
ت پی 
شود که رجوع به دیوان را به عنوان یک روش عادی حل اختالفا 
پروتکل  23اکتبر  1954پاریـس در مـورد اصالح معاهده  71مارس  1948اتحادیه اروپا 
ی غربی62نام برد که رج عو
ن المللی داد گستری را پیش بینی کرده است.
به دیوان بی 
باالخره ،رفتار کلی طرفین اختالف برای پذیرش صالحیت دیوان بین المللی داد گستری کافی است در ای لاح ن تت تتت،
یتواند
ل کنند که نـشان از پذیـرش صالحیت دیوان باشد دی م ناو یی یی
ی عم 
ک اختالف به گونها 
اگر دولتها در جریان ی 
خود را صالح برای رسیدگی به آن اختال 
ف بداند.
طرح شکایت ایران تحت اصل حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اتباعش در دیوان منتفی است ،چراک فرط ود ره ه   
بایستی صالحیت دیوان در خصوص موضوع مورد منازعه را به رسمیت بشناسند ،یا پیشتر اعالمیه پذیرش صالحیت
اجباری دیوان در حل و فصل اختالفات فیمابین را پذیرفته باشند .مورد دوم که مورد پذیرش واقع نشدهه ،در م درو
اول نیز بعید به نظر میرسد دولت عربستان صالحیت دیوان در این زمینه را به رسمیت شناخته و موافق احاله دعوی
یکند ایران از حادثه منا ،قصد بهرهبرداری سیاس راد ی دد ،دور
به این نهاد حقوقی باشد .عربستان سعودی که استدالل م 
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از ذهن است که رضایتش را برای اینکه طرف دعوی قرار بگیرد ،ابراز دارد .البته برخی کش تیحالص هیمالعا اهرو

   

اجباری دیوان برای رسیدگی به اختالفات توسط این نهاد را تصویب کردهاند ،اما نه ایران و نه عربستان هیچ یک این
اعالمیه را تصویب نکردهاند ،بنابراین دیوان از چنین صالحیتی برای بررسی این موضوع برخوردار نخواهد بود.
تیاب کیفری
 دادگاههای داوری ویژه و یا کمیتههای حقیق لگیری کمیتههای حقیقتی با
یک مکانیسم حقوقی دیگر این است که شورای امنیت به پیشنهاد کشورها ،دستور شک 
و دادگاههای اختصاصی (ویژه) کیفری را صادر کند تا ابع ب دروم هعجاف نیا دا ر رارق یسر

یگ ر .د

رفیک هیور ی          

بینالمللی مؤید این است که پیش از این نیز چنین دادگاههای در خ  شحاف ضقن صوص ح رشب قوق

ا و ر باکت       

جنایات توسط کشورها صورت گرفته است .برای مثال دیوان بینالمللی کیفری یوگوسالوی ( )ICTYاز ارکان فرعی
شورای امنیت است که برای تعقیب و مجازات عامالن جنایات در یوگوسالوی سابق شکل گرفته بود .این دادگاه بر
گ ،کش رات
اساس صالحیت خود به بررسی جرائمی از جمل ویسناونک :ه نن نننه نژ هناگراهچ یا ووو وووو ،نق یناوق ض ن نج  گگگ گگگ
دستهجمعی و جنایت علیه بشریت میپرداخت .همچنین است دادگاه بینالمللی کیفری رواندا که دادگاه ویژهای ب دو
و با دستور شورای امنیت شکل گرفت و برای بررسی جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی و نسلکشی در این کشور
لگیری چنین مکانیسم قضایی است.
برپا شد(  .)Boas, 2003:5بنابراین رویه کیفری بینالمللی نیز مؤید امکان شک 
ب
بب بب

ل منازعه ،کمیسیونهای حقیقتیاب ،گرچه در وهله اول یک موضوع مرتبط بـا ح وسحمرشـب قوقـ
از دیدگاه ح 

تهایشاننن ،ب زین هعزانم لح عوضوم ا طبترم      
میشوند ،اما به دلیل ابعاد و آثار روانی ،اجتماعی و سیاس یلاعف ی تت تت
تو
ن است که روشن شدن حقایق مربوط به یک منازعه ،ب ـب طوبرم قیاقح هژیو هههه ههههه ج ایانـ ت ت
مـیشوند.فرض بـر ای 
یکند یا .ننن کم ود هب ک   
ک می ی
خ داده است ،به تخفیف یا ختم آن منازعه کم 
خـشونتهایی که در جریان آن منازعه ر 
صـورت عـملی میشود:نخست از طریق آثار کنترلی و بازدارنده(نظیر استفاده از ای  یارب قیاقح ن ا رج ا لادع ی تتتتت تتتتت
ت
ی و مـجازات مـجرمان)؛دوم از طریق آثار ترمیمیکشف
کـیفر 

د تقیقح

ن و روان ط و هعزانم نیفر
رر ررر ذهن ن

طباور   

آنها(نظیر کمک به برقراری تعامل و ایـجاد تـفاهم مـیان طرفین درگیر).استدالل طرفداران این رویکرد ،این است که
ت فشارهای ابزاری ،هنجاری و روانی بیش تسد یارب یرت    
ن شدن حقیقت؛از یـک سـور ،طرف متجاوز تح 
با روش 
ته ام یا د و ی
برداشتن از تجاوز قرار خواهد گرفت.از سوی دیگر ،طرف قـربانی ت ا یدح اـ زز ززز فش هرا اا و خس را ت ت
روان 
ی وارده آزاد خواهد شد و احتمال کینهتوزی و انتقامجویی در او کاهش خـواهد یـافت()Juby, 2015: 10- 15
یکنند تارظن    
علی رغم دیدگاههایی که تاثیر مثبت کمیسیونهای حقیقت یاب را به خاطر بی طرفی آنهاا تایید می ی
مخالفی هم هستند که هم بیطرفی و هم موفقیت آنها در پایان دادن به منازعه را مورد تشکیک و تردید ق اد رار ددهانددد
()Jeffery, 1999: 68- 75
ظاهرا تش يك ل اين كارگروه بيشتر از همه ،به نفع دولت عربستان است چرا اگر ادعا دارند ب ييي تق يص ررر هس نت ددد اج زا هه
دهند اين قضيه روشن شود.
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 پیگیری در مراجع حقوق بشریاز جمله حقوق ثانویه بشر ،حق بهداشت است که دولت عربستان از آن استنکاف کرده است .همچنین در بس زا یرای
مصاحبهها اشاره شده است که «برخی از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و عدم دسترسی به خد یتشادهب تام   
جان باختند» .دولت سعودی میتوانست به هر نحوی (مث ًالًال با استفاده از ب درگلا )) ،آب ی ندیشون ره ا ی د  ی هب ار رگ    
یتواند رد 
دست زائران برساند .ضمن اینکه زمینهای برای دسترسی به بهداشت عمومی را فراهم کند .این موضوع می ی
یتواند هژیو رگشرازگ یاضاقت هنیمز نیا رد 
تها م 
شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد .دول 

زا       

شورای حقوق بشر ملل متحد را داشته باشد و موضوع را از این طریق پیگیری کند .همچنین این موضوع را میت ناو
در سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار داد تا از بروز چنین فاجعهای در آینده جلوگیری شود .ب راک نیا یار    
لزوم استناد به موارد نقض بهداشت عمومی و عدم ارائه آب آشامیدنی به زائران را بایستی مورد توجه قرار داد.
 کنوانسیونهای بین المللیمسووليت عربستان و نقض تعهدات آن تحت كنوانسيون  1963وين
برابر ماده  36كنوانسيون ،ماموران كنسولي دولت فرستنده و اتباع اين دولت در قلمرو دولت پذيرنده حق دسترسي و
برقراري ارتباط با كي ديگر را دارند .همچنين طبق اين ماده هرگونه توق في  ،زنداني يا بازداشت اتباع دول للت فرس هدنت
بايد بدون تاخير و بنابر تقاضاي ذي نفع به اطالع پست كنس نتسرف تلود يلو د هدام ؛دسرب ه        37كنوانس زين نوي   
یكند ،هرگاه دولت پذيرنده اطالعاتي را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داش شاب هت ددددد ،بايد
تصريح م 
مراتب را بدون تاخير به اطالع پست كنسولي دولت فرستنده برساند .دولت عربس ادعت هراومه نات د ناينابرق قيقد       
فاجعه منا را كتمان و در شناسا يي قربانيان و مجروحان نيز كارشكني كرده و يا همكاري نداشته است؛ از طرف ديگر،
هنوز تكل في

شمار قابل توجهي از مفقودان ،مشخص نشده است .چنانچه دولتهاي عض صوصخرد نويسناونك و

   

یتوانند به ديوان بين
تفسير يا اجراي مفاد آن اختالفي داشته باشند ،در صورت پذيرش پروتكل اختياري كنوانسيون م 
یتوانند اختالف خود را به كي
المللي دادگستري ) (ICJمراجعه كنند و البته طرفين م 

محكمه داوري نيز ارج نك عا ند   

كه در اين رابطه عربستان سعودي به آن نپيوسته است؛ از اين رو ،امكان ارج اچرد ناويد هب عا رچ ويسناونك بو ن      
 1963وين وجود ندارد.

 حل و فصل اختالفات بين المللي با استفاده از شيوه موافقتنانههاي مقطوعیگردیددد ،ای و اکیرمآ هدحتم تالا
در پی عـهدنامه جی  9که نوعا به منزله آغاز داوری مدرن ب لملا نی ل م یقلت ی ی ییی یییی
تهای خارجی به کمیسیونه طلتخم یا
ی از دعاوی علیه دول 
انگلستان مکررا به مـنظور فـیصله دادن بـه تعداد زیاد 
دعـاوی متوسل میشدند.طولی نکشید که سایر دولتها نیز به آنان تأسی کرده و روش فوق را در خاتمه بخش ب ندی هه ههه
ل در
ن المل 
ش گـرفتند.در نـتیجه آرای صـادره از کمیسیونهای مزبور تا حد زیادی قواعد ماهوی حقوق بی 
ی پی 
دعاو 
ی کههه تحو للل
گ جهانی دوم بودد .در ح لا ی ی
ایـن زمـینه را تحت تأثیرقرار داد .اما اهمیت آرای این کـمیسیونها تـا جن 
قواعد ماهوی در این زمـینه از حـقوق بـین الملل پس از جنگ جهانی دوم کماکان استمرار داشته است ،بسط آنها به
ت و یا با استفاده از شیوه توسل به کمیسیونهای مختلط دع یوا
ت د ول 
طور اساسی یا حـتی مـقدماتی از طریق حمای 
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شها و انقالبات گوناگون هم هار
ب آن و شور 
ت دعـاوی ناشی از جنگ ،برنامههای ملی کردن متعاق 
نـبوده اسـت.کثر 
با عدم تمایل کـشورهای کـمونیستی و بسیاری از ملل جهان سوم در جهت تسلیم دعاویشاننن بههه حکمی صخش ت   
ی ای تالایا و نار   
ی کاسته است.از این زاویه ،تشکیل دی او ننن داور 
ی سنت 
ی از اهمیت روشها 
ثالث ،بـه مـیزان زیـاد 
ی گردد.زیرا پس از جنگ تا
متحده  13در سال  1981مـیتواند نـقطه عـطفی در روند جاری حل و فصل دعاوی تلق 
ت دولت و کمیسیونهای مختلط دعاوی به وسیله روش کمیسیون دع یلخاد یوا   
حد زیادی طـرق تـوسل به حمای 
ع ب هه ه ح و ل
راج عع 

ن قبی لل ل ح و ل
ی شد هه هان نن د ( )Lillich, 1998: 5- 12س قبا هه ه ای نن 
فتنـم عوطقـم لصف یییییییی 

صف لللل 
ل

ت اخیر مـورد غـفلت قرار گرفته بود ،با فروپاشی یک سیمـک زا ی یو نن نننه یا
دعاوی(موافقتنامههای مقطوع) که تا سنوا 
ت متحده و انگلستان منعقد گردید .بر
ی بـین ایـاال 
یگردد که در پی آن موافقتنامه مقطوع 
ی برم 
اصـلی بـه عهدنامه ج 
ل دع  هـب یصخشم یوا د ناهاوـخ تلو      
س موافقتنامه مقطوع ،دولت خوانده وجه معینی را ب صفو لح یار للل للل
اسا 
ی در خ وصـ صصص صحتتت و س ازیم و مق نن ننن
ی داخ لـ ی ی
میپردازد.نوعا دولت خواهان با تـشکیل یـک کمیسیون دع واـ ی ی
خواسته ادعاهای اتـباع خـود اتخاذ تصمیم میکند .حل و فصل « مقطوع » « ،كي جا » ،متضمن موافقتنامه اي است هك
بدون توسل به داوري بين المللي و از طر قي مذاكره سياسي بين دولتهاي مربوطه براي حل و فصل دعاوي موج دو
یگردد .چنين مصاحبه اي اين امكان را به دولت دريافت كننده میدهد كه وجه اخذ
با پرداخت وجه معيني ،منعقد م 
شده را ميان مدعياني كه مراجع داخلي استحقاق آنها را تائيد نم نشاب هدو ددددد ،توز يامن عي ددددد.تعر في

م نينچمه روكذ   

یتواند در برگيرنده موافقتنامهها يي باشد كه پرداخت در آنها به صورت غير نقدي انجام میگيرد .يا م اب هك يدراو    
م
یشوند و يا در جا يي كه دولت مدعي به عنوان بخشي از مصالحه سياس  ي ككككك ه حيطه
رضايت طرفين ،دعاوي تهاتر م 
یآورد .در
شمول آن از دعاوي مزبور وسيع تر است ،خود تمام ياقسمتي از وجوهي را كه بايد توزيع گردد ،فراهم می ی
برسي طرق حل و فصل دعاوي بين المللي به منظور رهنمودها يي در خصوص نحوه حل و فصل وف تافالتخا لص   
بين المللي ،موافقتنامههاي مقطوع را كه ط  وزج يوعد نيفر ااا اااامض نك ءا ن  نآ ناگد ن نتسي د دد دددد ،نبايد رگيد زا توافتم     
معيارهاي كلي بين المللي تلقي كرد .به عبارت ديگر ،آنرا نبايد متفاوت از ديگر رويهها يي دانست هدام قبط هك     38
یشود()Lillich & Weston, 1988: 69- 80
اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به عرف منجر م 
یشود ،تش يواعد نويسيمك ليك    
صرف نظر از اينكه موافقتنامه مقطوع باعث ختم دعاوي به عنوان منشاء اختالف م 
یباشد .اگر چه
داخلي جهت توزيع وجوه را در پي دارد كه اين امر شيوه اي نسبتًاًاسريع در حل و فصل دعاوي نيز م 
ت،
از نظر طوالني شدن زمان مذاكرات جهت انعقاد موافقتنامه ،رويه پرداخت مقطوع از سرعت كافي برخ سين رادرو تت تت
ولي فاصله زماني بين بروز ادعا و جبران آن به مراتب كمتر از آن كه در كميسيون مختلط دع فرص يوا

یشودد.
می ی

يكي از داليل چنين مقايسهاي در سرعت كار ،اين واقعيت آشكار است كه كميسيون دعاوي داخلي در اتخاذ ت ميمص
خود با مسئله اجراي احكام مواجه نيست.
یرسد چرا که وقتی برخی از اصلی ترین دولتهای
تشکیل این موافقت نامهها هم درباره حادثه منا هم بعید به نظر م 
مدعی مانند ایران به دادگاههای عربستان اعتماد ندارند نمیتوان انتظار داشت که عربستان به دادگاههای ای امتعا نار د   
کند.
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نتیجهگیری
اگر اتفاقی رخ داد که بیش از یک کشور درگیر آن موضوع ب دو ه هانددد ،تم اعبا ما د وقح  ق نآ ی

لیذ عوضوم

قوقح

     

نالملل تعریف میشود .یکی از مهم ترین سطوح حقوق بین الملل بحث جرایم است.
بی 
  

در رابطه با حادثه منا دو دیدگاه مطرح است ،یک اینکه این حادثه با نگرشی صورت گرفت نآ رد یمرج هک دشاب ه

ته وخ یا د   
اتفاق افتاده باشد ،که اگر جرمی در این موضوع اتفاق افتاده باشد این جرایم در عرصه بینالمللی مجازا 
بهای مجرمان یریگیپ ه   
را دارد .اگر بتوان عمدی بودن حادثه منا را احراز کرد میتوان این موضوع را در یکی از قال 
کرد ولی اگر نتوان عمدی بودن حادثه منا را احراز کرد و نهایتا مشخص شود که این حادثه به ص یدمع ریغ ترو    
اتفاق افتاده است ،که این امر خود حداقل تصورات خوشبینانه است؛ (یعنی اینکه حادثه منا یک تقصیر ،بیاحتیاطی و
نالمللی حادث شده و کشور خسارتزنندهه بایددد خس را ت ت
ت
یا اهمالکاری بوده است) اینجا تقصیر به مفهوم حقوق بی 
وارده را جبران کند.

اما در مورد رسیدگی قضایی باید گفت در حقوق بینالملل طرح بحث منا ابتدائا در صالحیت دادگااههاای عربس نات
یرس هب می   
نالمل ینک فیصوت ل ممم مممم ،می ی
یخواهیم حادثه منا را از منظر حقوق بی 
تعریف میشود ،یعنی اینکه ما وقتی م 
صالحیت دادگاه محل وقوع جرم ،بنابراین دادگاه محل وقوع جرم یعنی کش هب دیاب ناتسبرع رو روکذم عوضوم       
رسیدگی کرده و نهایتا در این موضوع رای صادر کند .اما زمانی که دادگاه مح رج عوقو ل ممم مممم ،دادگ تلود عوبتم ها    
عربستان است ،این ظن همواره وجود دارد که آنها دادرسی عادالنهای مبنی بر این حادثه برگزار نکند بن رد اب نیاربا   
نظر گرفتن این مورد به نظر میرسد که دادگاههای بین المللی و یا مراجع دیگر قضائی به مانند "دادگاه الهه" باید به
این موضوع رسیدگی کند .اما مسئله ای که در این باره چند مشکل بزرگ وجود دارد :اوال عربستان حاضر نیست
این دادگاهها حاضر شود چون نهایتا خود حجاج را مقصر میدانددد ،دوم اینک  هثداح ندوب یدمع تابثا ه د نیا ر

در
    

دادگاهها کار آسانی نیست به ویژهاینکه اثبات عمدی بودن پیامدهای حقوق بشری رسوا کننده و احکام سنگینی برای
مسببین دارد وسوم اینکه طرح بحث حقوقی در دادگاههای بین المللی نیازمند وجود ائتالف سیاسی و اراده همک یرا
یخورد به وی هژ
است بین دولتهایی است که شهروندانشان دراین حادثه قربانی شدهاند که چنین چیزی به چشم نم 
تها را با خود همراه سازد .با توج رگا اتیاهن لئاسم نیا هب ه     
یتواند با بنیه مالی که دارد اکثر دول 
اینکه عربستان م 
بخواهیم به سوال مقاله پاسخ دهیم باید بگویم طرفیتهای بین المللی موجود در قالب ساز و کارهای ح فالتخا ل
بین المللی برای دادخواهی حجاج قربانی منا محدود است.
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