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Abstract 

During a military operation on Friday, January 3, 2020, the US 
government killed Major General Qassem Soleimani near the Baghdad 
Airport. The US Department of State announced that this operation has been 
conducted by the order of President Donald Trump. This act sparked a vast 
reaction at the international level. Specifically, the Iraqi government 
expressed its opposition regarding the operation on the territory of Iraq to the 
UN Security Council. The US operation in martyrdom of Major General 
Qassem Soleimani is a gross violation of international law. According to the 
Statute of the International Criminal Court, this act is regarded as the crime 
of aggression and its perpetrators are prosecutable by International Criminal 
Court. In addition, the US action against martyr Qassem Soleimani violates 
the Convention on the Prevention and Punishment of Offenses against 
Internationally Protected Persons of 1973 dispute of the parties on which can 
be presented before the International Court of Justice. This article attempts 
to examine this incident in terms of international legal aspects through 
reviewing the analyses presented as regards it. While outlining the illegality 
of the United States' operation in martyrdom of Major General Qassem 
Soleimani and his associates, available remedies will be suggested as well. 
 
Key words: Resort to Force, Self Defense, International Criminal Court, 
International Court of Justice, SOFA 
. 

                                  
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, 

Iran, (Corresponding Author); Email: skkaramzadeh@gmail.com 
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic 

Azad University, Karaj Branch.   

Received: 15/02/2020; Accepted: 24/06/2020



 

 

  
  
  
  



ژپوش
صناه 

  
طی 

ب
سالم  و  وق ا

   –   دوم       ماره –م       سال –
  ٢١٧-٢٤٤:  ١٣٩٩تان           

 

 

٢١٩ 

  

ی ما سم س بد  پ دن  ھادت رسا ی   و عاد  اق  ا ده   ط ایاالت    و
  1زادهسيامك كرم

 2عبداهللا عابديني
 

  چكيده 
 2020ژانويه  3دولت اياالت متحده طي عملياتي نظامي در سحرگاه روز جمعه 

ه را در نزديكي فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارج سپهبد قاسم سليماني
 اياالت متحده پس از اين اقدام، اعالم كرد كه اين امر به دستور دونالد ترامپ

هاي بسياري را در سطح ده است. اين اقدام واكنشجمهور اين كشور انجام شرئيس
را به اقدام اياالت ه طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود بالمللي برانگيخت. بين

يكا اقدام دولت امر متحده در سرزمين عراق به شوراي امنيت سازمان ملل اعالم كرد.
در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني نقض آشكار حقوق بين الملل مي باشد. 
 اين اقدام بر اساس اساسنامه ديوان بين المللي كيفري جرم تجاوز محسوب مي شود

 قداما تعقيب در ديوان بين المللي كيفري مي باشند. عالوه بر اين  و عامالن آن قابل
 جرائم مجازات و پيشگيري امريكا عليه شهيد قاسم سليماني ناقض كنوانسيون

ورد ممي باشد كه اختالف در  1973 الملليبين شده حمايت اشخاص عليه ارتكابي
 مقاله سعي دارد با ايناجراي آن قابل طرح در ديوان بين المللي دادگستري است.

المللي آن را از ابعاد حقوقي بينمطرح در مورد اين حادثه هاي مروري بر تحليل
ت بررسي نمايد. در پايان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غيرقانوني بودن اقدام اياال

متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني و همراهان وي، برخي راهكارها 
  .شودنيز مطرح مي براي پيگيري حقوقي

  
ديوان ، الملل كيفريبين ، ديواندفاع مشروع ،توسل به زور :يديواژگان كل

  .ميزبان كشور در نظامي نيروي حقوقي وضعيت ، موافقتنامهالمللي دادگستريبين
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  مقدمهمقدمه

سپهبد  2020 ژانويه 3دولت اياالت متحده در اقدامي غيرقانوني در سحرگاه روز جمعه 
 تحده پست مني را در نزديكي فرودگاه بغداد ترور نمود. وزارت خارجه اياالقاسم سليما

نجام كشور ا جمهور ايناز اين اقدام ، اعالم كرد كه اين امر به دستور دونالد ترامپ رئيس
ها و هايي براي حمله به ديپلماتژنرال سليماني طرح«شده است. بر اساس اين بيانيه 

رگ وول مو سراسر منطقه داشته است. وي و نيروي قدس مسكاركنان امريكايي در عراق 
وي  صدها امريكايي و كاركنان نيروي ائتالف و زخمي كردن صدها نفر ديگر است.

ه دسامبر ك 27هاي اخير از جمله حمله هاي ائتالف در عراق در ماهحمالتي را به پايگاه
. ، صورت داده است ستاقي شده اها و پرسنل عرمنجر به مرگ و زخمي شدن امريكايي

 ه، مورديوستوي حمالت اخير به سفارت امريكا در بغداد را كه در هفته اخير به وقوع پ
. نجام شدران احمالت بعدي اي مقدمه اي برايتأييد قرار داده است. اين حمالت به منظور 

ا به ر جهان راسراياالت متحده تمام اقدامات الزم براي حمايت از اتباع و منافع خود در س
 (www.state.gov, 2020) »عمل خواهد آورد.

اي منطق اين حمله را از طرف ديگر، مقام ارشد وزارت دفاع اين كشور نيز طي بيانيه
اي را صادر كرد و دونالد ترامپ شب گذشته دستور چنين حمله«چنين بيان كرده است: 

رنگ ترتيب يك حمله هوايي را داد كه منجر به كشته شدن ژنرال دوزارت دفاع نيز بي
هاي گردانسليماني فرمانده نيروي قدس شد. وي مسوول حمالتي است كه توسط 

هاي گذشته انجام شده بود. اين گروه ارتباط نزديكي با در ماه موسوم به كتائب اهللاحزب
هايي براي حمله به ي طراحي نقشهنيروي قدس دارد. سليماني به طور فعال و منسجم در پ

ق و سراسر منطقه بود. اين حمله اياالت متحده نيز به ااتباع و كاركنان اياالت متحده در عر
 27اي را به حداقل برساند. وي در ادامه به حمله شكلي انجام شد كه خسارات حاشيه

كند عراق اشاره ميكتائب به كاركنان پيمانكار امريكايي و نيروهاي امنيتي  2019دسامبر 
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راكت انجام شد و منجر به كشته شده يك كارمند پيمانكار  31كه به صورت پرتاب 
چهار امريكايي ديگر گرديد. وي در پايان، هر گونه ورود  نامريكايي و زخمي شد

 »خسارت به پرسنل امريكايي در آينده در عراق را منتسب به ايران دانست.

(www.defense.gov, 2020) 
وزارت دفاع تعداد نيروهاي خود در عراق را به صورت اعزام سرباز  ،پس از اين اقدام

از واحدهاي واكنش سريع افزايش داد. اياالت متحده ماهيت اين نيروها را صرفاً دفاعي 
كننده ر تحريكهاي اخيخوانده است. مقامات دفاعي اين كشور حمالت كتائب را در ماه

ممكن «خواندند و آمادگي خود را براي مقابله با اقدامات بعدي اين گروه اعالم كردند. 
است در آينده اقدامات ديگري از اين نوع توسط اين گروه انجام شود كه ما در هر صورت 

شوند، دستور آماده دفاع مشروع از خود هستيم. اين گروه از سوي ايران حمايت مي
 »دهد.و در مواقع ضروري و مخاطره، ايران آنها را نجات ميگيرند مي

(www.defense.gov, 2020) 
هشدار  كاييپس از اين حمله، وزارت خارجه نسبت به سفر به عراق از سوي اتباع امري

خاصمه ربايي و ممداده است. بر اساس اين اطالعيه گفته شده كه به دليل تروريسم، آد
ه عراق رت بمسلحانه به عراق سفر نكنيد. در صورتي كه اتباع امريكايي اصرار به مساف
 ا انجامنامه ردارند، بايد اقداماتي نظير تعيين تكليف اموال و دارايي و تنظيم وصيت

 )(www. travel.state.gov, 2020دهد.

چرا شما در اين موقعيت زماني اي در پاسخ به اين پرسش كه مايك پمپئو در مصاحبه
مبادرت به كشتن قاسم سليماني كرديد در حالي كه پيشتر بارها اين موقعيت را داشتيد، 

ي در اين تچنين گفت كه بله چنين موقعيتي در گذشته در زمان دولت بوش و اوباما و ح
اهمه هاي قبلي از ارتكاب چنين عملي وچند سال دولت ترامپ نيز وجود داشت اما دولت

داشتند. در اين برهه زماني ما احساس كرديم كه تعلل نسبت به اين موضوع موجب جري 
 ثبات سازش شده است. بنابراين، اقدام الزم را انجام داديم.شدن ايران در اقدامات بي

(www.state.gov, 2020) 
اي به شوراي امنيت اعتراض خود را به ، طي نامهدولت ايران بالفاصله پس از اين اقدام

اقدام اياالت  اين اقدام اياالت متحده نشان داد. نماينده ايران در سازمان ملل، طي اين نامه
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متحده در به شهادت رساندن سردار قاسم سليماني را محكوم نمود و آن را اقدامي برخالف 

ين نامه، اقدام اياالت متحده در تروريستي الملل قلمداد كرد. بر اساس اموازين حقوق بين
الملل دانستن شاخه نظامي رسمي ايران به عنوان عملي مغاير اصول شناخته شده حقوق بين

شود. همچنين، به اين نكته اشاره شده كه سردار ها تلقي مياز جمله اصل تساوي دولت
ي شوراي امنيت بدانها هاسليماني در راستاي رسالت مقابله با تروريسم كه در قطعنامه

كرد. در بخش پرداخته شده و با رضايت مقامات كشورهاي منطقه در آنها فعاليت مي
ديگري از اين نامه، حق ايران مبني بر دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد در برابر اين اقدام 

  (www.undocs.org, 2020) اياالت متحده مورد اشاره قرار گرفته است.
 ابومهدي اي به شوراي امنيت به اقدام اياالت متحده در كشتندولت عراق نيز طي نامه

خود را  هاي عراقي اعتراضالمهندس به عنوان مقام رسمي عراق و همچنين، حمله به سايت
روج خضمن اين كه پارلمان اين كشور تصميم به  (www.mofa.gov.iq, 2020) نشان داد.

  (farsi.euronews.com, 2020) نيروهاي اياالت متحده از خاك عراق گرفت.
ييد تأ ه راتحداياالت م برخي كشورهاي اروپايي مانند بريتانيا، فرانسه و آلمان اقدام

ن عمل ايران نيز اعالم كرد كه انتقام سختي از اي (www.reuters.com, 2020) كردند.
كه دو پايگاه  روز پس از حادثه، ايران اعالم كرد 5ژانويه يعني  8خواهد گرفت. سحرگاه 

. رار داديك قامريكايي را در اربيل و االنبار عراق در دو نوبت مورد حمله موشك بالست
مله حاسب با متن وندند زيرا آن را ضروري برخي حقوقدانان نيز اين اقدام را غيرقانوني خوا

  (Milanovic, 2020: www.ejiltalk.org) دانند.آغارين اياالت متحده نمي
لفي در مورد مباحث حقوقي ترور سردار قاسم سليماني موضوعات مختدر مجموع، 

ي لخ، برخعه توجود دارد كه قابل بحث و بررسي هستند. براي بررسي ابعاد حقوقي اين واق
 آيند.باحث مهم تحليلي در ادامه ميم
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ياالت موافقتنامه وضعيت حقوقي حضـور نظاميـان ايـاالت اقدام اياالت متحده از منظر مفاد اقدام اياالت متحده از منظر مفاد   ..1 يان ا ضور نظام موافقتنامه وضعيت حقوقي ح

  20082008متحده در عراق مصوب متحده در عراق مصوب 
و  2003المللي به رهبري اياالت متحده به عراق در سال پس از هجوم ائتالف بين

ان ا زمته عنوان قدرت اشغالگر سرنگوني حكومت صدام در اين كشور، اياالت متحده ب
كيل ز تشبرگزاري انتخابات و تشكيل حكومت جديد، زمام امور را به دست گرفت. پس ا

اي را در خصوص وضعيت حضور موافقتنامه 2008نوامبر  17حكومت در اين كشور، در 
اني بع از ماطال نظاميان اياالت متحده در عراق با دولت جديد اين كشور منعقد نمود. براي

تنامه وافقمحقوقي حضور و قلمرو آزادي عمل اياالت متحده در عراق بايد به مفاد اين 
  نگاهي داشته باشيم.
  SOFA 1 هاي تعيين وضعيت نظاميان در كشور ميزبان با عنواننامهاصوالً موافقت

توافقي است كه بر اساس آن «شوند. در تعريف اين اسناد چنين گفته شده كه شناخته مي
عيت حقوقي نيروي نظامي خارجي كه در سرزمين يك كشور دوست قرار دارد، تبيين وض
ها به خودي خود موجد حقي براي حضور در كشوري خارجي و نامهاين موافقت» شود.مي

شوند بلكه مبناي توسل به زور توسط اين نيروها را بايد در منابع يا حق بر جنگ قلمداد نمي
جمعي دو يا نامه مبتني بر دفاع دستهو نمود. منطق اين توافقالملل جستجديگر حقوق بين

توان در رويه دولت اياالت متحده با ساير چند كشور است كه نمونه دو جانبه آن را مي
كشورها و نمونه چندجانبه آن را در سازمان ناتو مشاهده كرد. اياالت متحده در حال حاضر 

در بيش از صد كشور در اختيار دارد و به همين بيشترين تعداد سرباز و اماكن نظامي را 
تعداد نيز موافقتنامه تعيين وضعيت حقوقي نظاميان خارجي در كشور ميزبان منعقد نموده 

ها پس از سقوط صدام با دولت جديد عراق ترين گونه از اين موافقتنامهاست. يكي از مهم
  منعقد گرديد.

                                  
1 Status of Armed Forces on Foreign Territory Agreements 
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تحده و عراق ماده ميان دو دولت اياالت م 30 تنامه درگونه كه گفته شد، اين موافقهمان

ه ترين مواد اين موافقتنامه كه به حادثبه تصويب رسيد. برخي از مهم 2008در نوامبر 
  شوند.شهادت سردار سليماني ارتباط دارند، به شرح زير توضيح داده مي

موافقتنامه هاي نظامي كه بر اساس اين اين موافقتنامه، تمام عمليات )4(بر اساس ماده 
كند كه گيرند بايد با توافق دولت عراق باشد. بند دوم اين ماده در ادامه اضافه ميانجام مي

هايي بايد پس ازهماهنگي كامل با مقامات عراقي انجام شود. نهادي به نام چنين عمليات
 كه بر اساس همين موافقتنامه ميان طرفين  1»هاي نظامي مشترككميته هماهنگي عمليات«

كند كه تأسيس خواهد شد به اين موضوع نظارت خواهد داشت. بند چهارم نيز اعالم مي
ها بايد با رعايت كامل قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط دولت عراق تمام اين عمليات

ها نبايد منجر به نقض حاكميت عراق و منافع ملي گردد كه انجام شوند و انجام اين عمليات
شود. همچنين، نيروهاي نظامي اياالت متحده در عراق تعريف مي از سوي دولت عراق

 2»الملل قابل اعمالحقوق بين«طور هاي عراق و همينها و سنتملزم هستند تا قوانين، عرف
  3را رعايت نمايند.

) اين ماده حق دفاع مشروع را براي هر دو طرف يعني 5نكته مهم اين است كه بند (
طرفين در «دارد رسميت شناخته است. اين ماده چنين اشعار مي عراق و اياالت متحده به

الملل سرزمين عراق از حق دفاع مشروع كه با مشروعيت همراه باشد و مطابق با حقوق بين
شد رسد كه حتي اگر چنين قيد در موافقتنامه درج نميبه نظر مي» تبيين شده را دارا هستند.

) منشور، حق ذاتي هر 51حق بنا به توصيف ماده (نافي اين حق طرفين نبود چرا كه اين 
شود. از اين رو، اين بند به نوعي تأكيد مؤكد است. با اين حال، همين كشوري محسوب مي

الملل تعريف شده و بر همين شناسد كه مطابق حقوق بينبند دفاع مشروعرا به رسميت مي

                                  
1 Joint Military Operations Coordination Committee (JMOCC) 
2 Applicable international law 
3 All such operations shall be conducted with full respect for the Iraqi Constitution and the 

laws of Iraq. Execution of such operations shall not infringe upon the sovereignty of Iraq 
and its national interests, as defined by the Government of Iraq. It is the duty of the United 
States Forces to respect the laws, customs, and traditions of Iraq and applicable international 
law. 
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ن است كه دفاع مشروعي اساس، از مشروعيت برخوردار است. معناي مخالف اين جمله آ

رسد كه الملل انجام نگيرد، از مشروعيت برخوردار نيست. به نظر ميكه مطابق حقوق بين
الملل عرفي و چه در الملل عام چه در قالب حقوق بيناين معنا و مفهوم نيز در حقوق بين

قالب حقوق منشور به همين شكل است. در واقع، دفاع مشروع عناصري دارد از جمله 
هاي واقع ضرورت براي دفع خطر حمله بعدي و تناسب ميان ادوات به كار رفته و آسيب

شده كه در بخش بعدي پيرامون حقوق توسل به زور به تفصيل پيرامون اين عناصر بحث 
هرگونه اقدام دولت  2008تر اين است كه در سرتاسر موافقتنامه شده است. اما نكته مهم

جايي ادوات لت عراق بايد با اطالع اين دولت باشد. حتي جابهاياالت متحده در سرزمين دو
نظامي، فرود و پرواز هواپيما نيز در سرزمين عراق بايد با اطالع قبلي دولت عراق باشد. 

توانند ابزار و ادوات نظامي مورد نياز را نيز نيروهاي نظامي اياالت متحده مي )7(مطابق ماده 
فق يا ساير اماكني كه به صورت موقتي توافق شده، در در اماكن و قلمروهاي مورد توا

اختيار داشته باشند. اياالت متحده بايد در تعداد و نوع هرگونه انبار تسليحات به دولت 
ها و ، وسايل نقليه، كشتي)9(مطابق ماده همچنين،  رساني الزم را انجام دهد.عراق اطالع

توانند به منظور انجام مفاد رزمين عراق ميهواپيماهاي نيروهاي نظامي اياالت متحده در س
نامه وارد، خارج و حركت نمايند. دولت عراق بايد هر ساله اجازه الزم براي اين موافقت

نامه فرود آمدن و برخاستن هوايپماهاي اياالت متحده را به منظور اجراي مفاد اين موافقت
  صادر نمايند.

هاي نظامي كه بر تمام عملياتشعار داشته ) موافقتنامه ا4گونه كه صدر ماده (همان
بايد پس ازهماهنگي و  گيرند بايد با توافق دولت عراق باشداساس اين موافقتنامه انجام مي

ها تمام عمليات در ادامه نيز بر اين نكته اشاره شده كهكامل با مقامات عراقي انجام شود. 
نبايد منجر ، بط دولت عراق انجام شوندبايد با رعايت كامل قانون اساسي و ساير قوانين مرت

ها و قوانين، عرف ها بايد تابع؛ و اين عملياتبه نقض حاكميت عراق و منافع ملي گردد
) را از 4باشند. در واقع، اگر ماده ( الملل قابل اعمالطور حقوق بينهاي عراق و همينسنت

مكان دفاع مشروع و انتها به ابتدا قرائت كنيم تصوير كامل و بهتري از موضوع ا
شود. دولت اياالت متحده حق دفاع مشروع را دارد و هاي وارد بر آن نمايان ميمحدوديت
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گونه كه هايي را در اين راستا انجام دهد. اما همانتواند عملياتبر همين اساس مي

 المللها تابع دو دسته از مقررات هستند: نخست، ضوابط حقوق بينبرشمرديم، اين عمليات
كه به طور كلي بر هر گونه دفاع مشروعي حاكم هستند و دوم، مقررات داخلي عراق كه 

شود دولت اياالت متحده حتي اگر بپذيريم دفاع مشروعي كه اين قيد مضاعف موجب مي
هايي كه دولت الملل باشد، نتواند از محدوديتدهد مطابق موازين حقوق بينانجام مي

كند رهايي يابد. به همين منظور، دولت اياالت متحده وارد مي هاعراق بر اين گونه عمليات
هاي خود را با هماهنگي دولت عراق به انجام به لحاظ شكلي موظف شده تا تمام عمليات

برساند. اين موضوع فارغ از قيود ديگري است كه ممكن است قانون داخلي عراق بر اين 
با دولت عراق و به تعبيري، اقدام  ها وارد نمايد. همين عدم هماهنگيگونه عمليات

شود كه خودسرانه اياالت متحده در انجام عمليات نظامي با ادعاي دفاع مشروع موجب مي
  مخدوش شود. 2008حاكميت دولت عراق و موازين موافقتنامه 

ن ملل ازمابه همين ترتيب، دولت عراق نامه اعتراض رسمي خود را به شوراي امنيت س
رسال احده ت اين كشور در اثر عمليات نظامي مزبور توسط اياالت متبه جهت نقض حاكمي

الملل عام و ين، حقوق ب2008نمود و آن را اقدامي تلقي كرد كه خالف موازين موافقتنامه 
هان ماندمنشور ملل متحد است. ضمن اين كه نبايد فراموش كرد دولت عراق يكي از فر

اين  ظاميبه طور رسمي در رده نيروهاي ن نظامي خود را در اين حمله از دست داد كه
راق عولت كشور قرار داشت. از اين جهت، با شهادت ابومهدي المهندس منفعت مستقيم د

عت منف طور با شهادت شهيد سليماني و همراهانشبراي اعتراض به اين اقدام و همين
ويژه  أمورمغيرمستقيم اين كشور در پيگيري حمله به مقام ارشد نظامي كه در جامه يك 

طه واس وارد اين كشور شده تحت تأثير قرار گرفته است. ضمن اين كه دولت عراق به
ده عضويت دركنوانسيون پيشگيري و مجازات جرائم ارتكابي عليه اشخاص حمايت ش

انگاري و تعقيب )  نسبت به جرم3ملزم است تا مطابق ماده ( 1973المللي مصوب بين
نجام ام را اند، اقدامات الزاين كنوانسيون را نقض نمودهاشخاصي كه تعهدات ناشي از 

  دهد.
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صالحيت  عراق حق اوليه را براي اعمالموافقتنامه  )12(طبق ماده از طرف ديگر، 

ا در رايي قضايي خود بر اعضاي نيروهاي نظامي اياالت متحده و خدمه غيرنظامي امريك
ز وصيف شده و در خارج اخصوص جرائم عمدي شديدي كه در بند هشتم اين ماده ت

 اشت. درهد داماكن و قلمروهاي مورد توافق طرفين ارتكاب پيدا كرده است، بر عهده خوا
ي ادرسصورتي كه دولت عراق در اين خصوص اعمال صالحيت كند بايد استانداردهاي د

ميته هاي منطبق با حقوق اياالت متحده و عراق را رعايت نمايد. كعادالنه و حمايت
ين دادرسي مربوطه را احصاء و تعياين موافقتنامه جرائم عمدي شديد و آيينمشترك 

 شود.ماه يكبار توسط طرفين بازبيني مي 6خواهد نمود. مفاد اين مقرره نيز هر 

است. بر اين اساس، به استثناي دعاوي  )21(ترين مواد اين موافقتنامه، ماده يكي از مهم
بايد حق طرح دعوا عليه طرف ديگر را در مورد  ناشي از قراردادها، هر طرف متعاهد

درخواست جبران خسارت عليه طرف ديگر براي هرگونه ضرر و زيان و خسارات يا 
تخريب اموال يا پرداخت غرامت براي صدمات يا مرگ كه براي اعضاي نيروهاي نظامي و 

نظر صرفآيد، غيرنظامي طرفين در اثر اجراي وظايف رسمي خويش در عراق به وجود مي
 1كند.

، در صورتي كه نيروهاي نظامي اياالت متحده بر اساس مفاد اين موافقتنامه 22طبق ماده 
ساعت از زمان  24يا قانون عراق دستگير يا بازداشت شوند، اين اشخاص بايد ظرف 

تواند دستگير يا بازداشت به مقامات ذيصالح عراقي تحويل داده شود. دولت عراق نيز مي
يري يا بازداشت اشخاص تحت تعقيب از نيروهاي نظامي اياالت متحده براي دستگ

توانند بدون حكم درخواست كمك كند. ضمن اين كه نيروهاي نظامي اياالت متحده نمي
قضايي مقامات ذيصالح عراقي و در هماهنگي كامل با دولت عراق مبادرت به بازرسي 

است كه بر  2»اي واقعيهاي مقابلهعمليات«خانه يا اموال كنند. استثناي ديگر در اين مورد 

                                  
1 With the exception of claims arising from contracts, each Party shall waive the right to 

claim compensation against the other Party for any damage, loss, or destruction of property, 
or compensation for injuries or deaths that could happen to members of the force or civilian 
component of either Party arising out of the performance of their official duties in Iraq. 

2 Actual Combat Operations 
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گونه كه ديديم، هرگونه عمليات نظامي نيز همان شود.موافقتنامه انجام مي )4(اساس ماده 

 بايد مبتني بر هماهنگي و اطالع قبلي و رضايت دولت عراق باشد. )4(بر اساس ماده 

ايي دولت عراق نكته مهمي درج شده است. سرزمين، حوزه آبي و هو ) 27ماده (در 
اي براي حركت در راستاي حمله به هطشروعي جهت حمله يا نق هنبايد به عنوان نقط

كند كه حمله اين مقرره نيز به صراحت اعالم مي 1كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
به هر شكلي از طريق حوزه صالحيت عراق به كشورهاي ثالث ممنوع است. دقيقاً مخالف 

نيز  28در ماده  ژانويه انجام داد. 3اياالت متحده در ترور شهيد سليماني در اقدامي كه 
چنين آمده كه حفاظت از منطقه سبز بر عهده دولت عراق قرار دارد و در صورت نياز، اين 

مند تواند به صورت محدود و موقت از كمك نيروي نظامي اياالت متحده بهرهدولت مي
  2شود.

                                  
1 Iraqi land, sea, and air shall not be used as a launching or transit point for attacks against 

other countries. 
دامه اطالعه در مد جهت ممكن است به موضوع مورد بحث ما ارتباط داشته باش برخي ديگر از مفاد اين موافقتنامه كه 2

صل به هاي غيرمنقول و تأسيساتي است كه متها، ساختار، دولت عراق مالك تمام ساختمان5طبق ماده شود: درج مي
بهبود  يير و يا، تغهاي مورد توافق مبادرت به استفاده، ساختخاك عراق هستند و نيروهاي عراقي در مناطق و زمين

راي بناطقي كه نمايند. در زمان بيرون رفتن نيروهاي اياالت متحده از عراق، بايد اماكن و موضعيت از آنها مي
ي كه ورد ادعايماند به دولت عراق بازگردانند. ضمن اين كه در استفاده از نيروهاي رزمنده امريكايي ارائه شده

اق هاي نظامي اياالت متحده از سوي دولت عريگاهپرداخت مبالغ مربوط به پاجمهور اياالت متحده در مورد رئيس
رد توافقي مناطق مو وافزايد دولت اياالت متحده بايد هزينه ساخت، تغيير و بهبود اماكن مطرح شده بود، اين ماده مي

مي وهاي نظانير ميان كه براي استفاده خاص اين نيروهاست، پرداخت نمايد مگر اين كه استفاده به صورت مشترك
جازه اعمال تمام حقوق و دولت عراق ا 6بر اساس ماده نمايند. دو دولت باشد كه هر دو هزينه را پرداخت مي

نيروهاي  ين را بهق طرفاختيارات الزم براي ايجاد، استفاده، نگهداري و تأمين امنيت اماكن و قلمروهاي مورد تواف
ر درخواست د، دولت اياالت متحده حق دولت عراق را 24بر اساس ماده  كند.نظامي اياالت متحده تفويض مي

ز ي خروج اا براشناسد. دولت عراق نيز حق دولت اياالت متحده رخروج از اين كشور در هر زماني به رسميت مي
 كند.عراق در هر زمان اعالم مي

ت وجود تهديد داخلي يا خارجي يا تجاوز به نيز يكي ديگر از مواد موافقتنامه است. طبق اين ماده، در صور 27ماده 
عراق كه منجر به نقض حاكميت، استقالل سياسي و يكپارچگي سرزميني، آبي، هوايي، نظام دموكراتيك يا نهادهاي 

هاي تر مشورتبرآمده از انتخابات در اين كشور شود، در صورت درخواست دولت عراق طرفين بايد هرچه سريع
افق دوجانبه، اياالت متحده بايد اقدامات الزم را انجام دهد. شايان ذكر اين كه اين ماده نيز راهبردي و در صورت تو
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  توسل به زوراز منظر حقوق  سليماني دشهيكاروان حمله به  .2
ترين بخش تحليل حادثه ترور كاروان سردار سليماني بحث يكي ديگر و شايد مهم

بنا به دستور «توسل به زور است. بر اساس اعالم وزارت خارجه اياالت متحده 
جمهور اياالت متحده، ارتش اين كشور با كشتن قاسم سليماني، فرماده نيروي قدس رئيس

اه پاسداران انقالب اسالمي كه به عنوان سازمان تروريستي خارجي در فهرست تحريمي سپ
قرار دارد، اقدام دفاعي دقيقي را براي حمايت از اتباع امريكايي خارج از اين كشور به 

ها و كاركنان امريكايي در هايي براي حمله به ديپلماتانجام رساند. ژنرال سليماني طرح
ول مرگ صدها امريكايي و ئه داشته است. وي و نيروي قدس مسعراق و سراسر منطق

هاي كاركنان نيروي ائتالف و زخمي كردن صدها نفر ديگر است. وي حمالتي را به پايگاه
دسامبر كه منجر به مرگ و زخمي شدن  27هاي اخير از جمله حمله ائتالف در عراق در ماه

. وي حمالت اخير به سفارت ه سات، صورت دادها و پرسنل عراقي شده استامريكايي
امريكا در بغداد را كه در هفته اخير به وقوع پيوسته، مورد تأييد قرار داده است. اين 

حمالت بعدي ايران انجام شد. اياالت متحده تمام  مقدمه اي برايحمالت به منظور 
 »اهد آورد.اقدامات الزم براي حمايت از اتباع و منافع خود در سراسر جهان را به عمل خو

(www.defense.gov, 2020) 
ها و كاركنان هايي براي حمله به ديپلماتمطابق اين بيانيه، سردار سليماني طرح

ول مرگ صدها ئامريكايي در عراق و سراسر منطقه داشته است. بر اين اساس، وي پيشتر مس
تالف و زخمي كردن صدها نفر ديگر بوده است. همچنين، امريكايي و كاركنان نيروي ائ

وي بوده است. از مجموع  2019دسامبر  27عامل اصلي حمله به سفارت اياالت متحده در 

                                                                          
هرگونه اقدام نظامي اياالت متحده در عراق با منوط به درخواست قبلي دولت عراق كرده است و اياالت متحده 

سال زمان نياز است اين موافقتنامه، يكنيز در صورت اختتام  30طبق ماده  تواند رأساً دست به چنين كاري بزند.نمي
سال پس از اعالم يكي از تا به صورت كامل اثر اجرايي اختتام متجلي شود. به عبارت ديگر، اختتام اين توافق يك

االجرا خواهد شد. از آنجايي كه پارلمان عراق نيز پس از حادثه ترور، رأي به خروج نيروهاي نظامي طرفين الزم
موافقتنامه حضور نظاميان امريكايي در عراق نيز خاتمه پيدا خواهد (www.time.com) ز عراق داد،اياالت متحده ا

  كرد و در ژانويه سال بعد، اين اختتام به صورت كامل اتفاق خواهد افتاد.
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آيد كه اياالت متحده بر اساس اقدامي پيشگيرانه مبادرت به حمله به اين سخنان چنين برمي

حمله مزبور پيشگيري از وقوع اقدامات كاروان سردار سليماني كرده است. بنابراين، توجيه 
مخرب ادعايي بوده كه قرار بود در آينده نزديك اتفاق افتد. اين تئوري كه توسط خود 

 2001اياالت متحده در زمان حمله نيروهاي ائتالف به رهبري اياالت متحده به افغانستان در 
دستانه عنوان و گاه پيشگيرانه مطرح شده بود با عنوان دفاع مشروع پيش 2003و عراق در 
  شده است.

 وها دولت گاه مقبوليت الزم را در ميان حقوقدانان،شايان ذكر اين كه اين تئوري هيچ
ر ميان دالمللي را به دست نياورد و از اين رو، جايگاه عرفي يا معاهداتي را هاي بينسازمان

از  (Heller, 2012: www.opiniojuris.org) الملل به دست نياورده است.منابع حقوق بين
اند، اين هگونه كه برخي حقوقدانان پس از رويداد ترور سردار سليماني گفتاين رو، همان

گر . حتي اداردننوع دستاويز براي حمله به كاروان سردار سليماني از نظر حقوقي جايگاهي 
رخي بان دستانه و نه پيشگيرانه، از اندك حمايتي در ميبپذيريم كه تئوري دفاع پيش

 ر محتملببني مكشورها برخوردار است اما بايد پيش از اقدام به حمله، قرائن و اماراتي 
تا به  دعا،بودن و نزديك بودن حمله وجود داشته باشد. اياالت متحده بر اساس همين ا

 ه است كهالمللي خودداري كردامروز از ارائه ادله خود به نهادهاي داخلي و جامعه بين
  هد اساساً چنين موضوعي صحت ندارد.دنشان مي

اي ورد ادعتي مآنكته ديگر اين كه اگر قرار بر دفاع مشروع در برابر اقدامات احتمالي 
ي شرايط توانست بدون توجه به عناصر دفاع مشروع يعناياالت متحده بود، اين كشور نمي

 ه ادعايكريم بپذيضرورت، فوريت و تناسب به اين اقدام به اين امر نمايد. در واقع اگر 
صحت  هايي براي حمله نزديك به اتباع و اماكن امريكايياياالت متحده در مورد طرح

ت به يي مبادرتوان از طريق دولت عراق و در بدترين حال، به تنهاداشته باشد، زماني كه مي
يد ده با تهقابلو بازداشت فرد مورد نظر نمود، چرا بايد از سالح مرگبار براي م يدستگير

در همين  احتمالي استفاده نمود. در واقع، ضرورتي براي اين امر وجود نداشته است.
ام با اقد ابلهخصوص، تناسبي ميان اقدام اياالت متحده در به كارگيري سالح مرگبار و مق

 (Milanovic, 2020 (2): www.ejiltalk.org) ادعايي مزبور وجود ندارد.
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توان ده است اساساً نمياي رخ ندااز منظر برخي از حقوقدانان زماني كه هنوز حمله

عناصر ضرورت و تناسب را نسبت به آن حمله مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. وي معتقد 
است كه دفاع مشروع تنها ميان دو دولت قابل بحث است و امكان دفاع مشروع عليه افراد 

المللي چنين نظري را ديوان بين (O’Connell, 2020: www.ejiltalk.org) د. .پذيررا نمي
 Wall) مطرح كرده است. 2004دادگستري در نظر مشوري ديوار حائل در سال 

Advisory Opinion, 2004: www.icj-cij.org)  
 1»حمله مسلحانه«ع مشروع الزم است وجود در واقع، نخستين شرطي كه براي تحقق دفا

شود. تفسير اين تلقي مي )51(است. اصطالح حمله مسلحانه مفهومي كليدي در ماده 
تري از اين كند. هرچه تعريف روشن و مشخصاصطالح توسل به زور را توجيه مي

خنثي  اصطالح ارائه شود تالش كشورها براي توجيه كاربرد غيرقانوني زور كمتر شده و يا
  (Randelzhofer and Notle, 2012: 1406) شود.مي

اي قرار گرفته كند در معرض چنين حملهمرجع احراز اين امر دولتي است كه گمان مي
است. با اين حال، ممكن است اين دولت در محاسبات خود دچار اشتباه شود يا در تفسير 

احراز حمله مسلحانه را بسيار خود از وقايع مورد بحث با سوءنيت عمل كرده يا آستانه 
پايين بداند. مرجع نهايي صحت يا سقم احراز حمله مسلحانه معموالً يك مرجع قضايي يا 

كند داوري خواهد بود. با اين حال، باز بايد تأكيد كرد دولتي كه به دفاع مشروع استناد مي
مله مسلحانه اند كه به مرتبه حبايد ثابت كند كه حمالت از ماهيتي برخوردار بوده

المللي دادگستري در پرونده سكوهاي نفتي معتقد است حمله مسلحانه اند. ديوان بينرسيده
حمله در اين  3»مقياس و اثر«باشد و دو عنصر  2»به شكل شديدترين نوع توسل به زور«بايد 

از اين رو، اساساً حمله مسلحانه با شدت  4خصوص بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.

                                  
1 Armed Attack 
2 The most grave forms of use of force 
3 Scale and effect 

و  ) و (توسلي65-86، 1389المللي دادگستري در زمينه توسل به زور، ر.ك: (زماني، نبراي مطالعه رويه ديوان بي 4
  )1-31، 1393محسن پور، 
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يين حتي اگر توسط نيروهاي نظامي يك دولت انجام شوند، توجيهي براي دفاع مشروع پا

  (Oil Platforms, 2003: www.icj-cij.org) شوند.محسوب نمي
ها معتقدند كه دامنه عرفي دفاع مشروع فراتر از قلمرو ماده برخي دولتبا اين حال، 

تواند براي حمايت ك دولت ميمنشور است و بر اساس محتواي عرفي دفاع مشروع ي )51(
از اتباع، اموال و منافع اقتصادي خود در كشور ديگر نيز وارد عمل شود. اقدامي كه به نظر 

 رسد توسط اياالت متحده در حادثه ترور سردار سليماني اتفاق افتاده است.مي

(Randelzhofer and Notle, 2012: 1404) أييد با اين حال، رويه ديوان اين موارد را ت
كند و براي معيار ضرورت آستانه بااليي را مد نظر قرار داده است. حتي كميسيون نمي

دعاوي اريتره و اتيوپي نيز در رأي جزيي خود پيرامون توسل به زور معتقد است كه اگر 
درگيري مرزي ميان چند واحد مرزباني انجام شود و حتي منجر به كشته شدن چند نفر نيز 

-Eritrea) شود.ت، حمله مسلحانه مورد اشاره در منشور محسوب نميشود، در اين حال

Ethiopia Claims Commission, 2006: 11)  
  
  1؟يا هر دو حادثه ترور سردار سليماني عمل تجاوز است يا جنايت تجاوز .3

                                  
 الملل بشر والمللي ديگري نيز در قضيه حاضر قابل بحث و اعمال هستند از جمله حقوق بينموضوعات حقوقي بين 1

د شد. به شر در مجال ديگري بدان پرداخته خواهه محدوديت ضوابط نبالملل بشردوستانه كه با توجه حقوق بين
ميته ري اخير كالملل بشر، به خصوص در پرتو نظريه تفسياجمال اين نكات شايان ذكر هستند كه از منظر حقوق بين

كم دور حصحقوق بشر، سلب حيات در چارچوبي خارج از موازين قانوني از جمله بدون طي مراحل دادرسي و 
سر  الملل بشردوستانه بحث برشود. همچنين، از منظر حقوق بينحيتدار غيرقانوني تلقي مييك دادگاه قضايي صال
ن از سوي طرفي هاي ايران و اياالت متحده به واسطه افزايش تنش و اتخاذ برخي اقدامات ازاين است كه آيا دولت

وع ند به عنوان اماراتي مبني بر وقتواتوسط ايران در خليج فارس مي 1398جمله سرنگوني پهپاد امريكايي در خرداد 
است كه كته اينجاند اما نمخاصمه مسلحانه ميان طرفين قلمداد شود. برخي حقوقدانان به اين پرسش پاسخ مثبت داده

اند. مباحث المللي تلقي نكردهطرفين اختالف هيچ گاه به صراحت وضعيت موجود را يك مخاصمه مسلحانه بين
ام د آيا اقداي ميان طرفين وجود داربحث است از جمله اين كه اگر بپذيريم مخاصمه مختلفي در اين خصوص قابل

ه بيشتر، راي مطالعبالملل بشردوستانه قابل توجيه است يا خير. اياالت متحده عليه شهيد سليماني از منظر حقوق بين
  ر.ك:

General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, on the right to life. 

Classification of conflict, at: https://casebook.icrc.org/glossary/international-armed-conflict 
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شود: نخست، تجاوز به الملل در دو معنا به كار گرفته ميعمل تجاوز در حقوق بين

وليت دولت خواهد بود و دوم، تجاوز به معناي جنايت ئه موجد مسمعناي اقدامي ك
وليت فردي كيفري را به همراه خواهد داشت. اين تفكيك بر اساس بند ئالمللي كه مسبين

صورت  1974پنجم قطعنامه تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 
حقق شود، بر اساس قواعد در قسمت نخست، در صورتي كه عمل تجاوز م 1گرفته است.

الملل كميسيون حقوق بين 2001وليت دولت مصوب ئالملل كه در طرح مسعام حقوق بين
گيرد. اما در وجه دوم، در صورتي كه وليت يك دولت مورد بررسي قرار ميئآمده، مس

يك فرد در مقام رهبري يك كشور مبادرت به انجام اقداماتي در چارچوب تعريف تجاوز 
المللي كيفري اساسنامه ديوان بين )5(الملل كيفري كه در ماده بر اساس حقوق بيننمايد، 

  تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت. 2نيز درج شده،
توسل به نيروي نظامي از سوي يك دولت «قطعنامه تعريف تجاوز،  )1(بر اساس ماده 

مغاير با منشور ملل  عليه حاكميت، يكپارچگي سرزميني و استقالل سياسي كشوري ديگر يا
تواند به دليل وجود به مثابه تجاوز قلمداد شده است. با اين حال، شوراي امنيت مي 3»متحد

برخي امارات و قرائن از جمله شديد نبودن پيامدهاي عمل تجاوزكارانه آن را خارج از 
مثيلي قطعنامه نيز مصاديقي به صورت ت )3(توصيف عمل تجاوز مد نظر قرار دهد. در ماده 

در راستاي توصيف اقدامات تجاوزكارانه درج شده است. شايان ذكر اين كه تمامي اين 
وليت دولت مد نظر طراحان قطعنامه بوده است. در حالي كه در سال ئمصاديق از منظر مس

هاي عضو ديوان از المللي كيفري، دولتدر اجالس بازنگري اساسنامه ديوان بين 2010
تعيين چارچوب مختصات جرم تجاوز كه راي تمثيلي آن بهمين تعريف و فهرست 

  وليت كيفري فردي است، استفاده نمودند. مصاديق مزبور عبارتند از:ئدربردارنده مس

                                  
1 Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX).  
2 Article 8 bis of Rome Statute of the International Criminal Court: Crime of aggression 
3 Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity 

or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the 
Charter of the United Nations, as set out in this Definition. 
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ا يالف) هجوم يا حمله توسط نيروي نظامي يك كشور به سرزمين كشوري ديگر، 

به  وسلتريق هرگونه اشغال نظامي يا انضمم تمام يا بخشي از خاك كشوري ديگري از ط
  زور؛

ز االح سب) بمباران كشوري ديگر توسط نيروي نظامي يك كشور يا توسل به هرگونه 
  سوي يك دولت عليه سرزمين دولتي ديگر؛

  پ) محاصره بنادر يا سواحل يك كشور توسط نيروي نظامي كشوري ديگر؛
وايي ه ي ويا ناوگان دريايت) حمله به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يك كشور 

  كشوري ديگر از طريق نيروي نظامي؛
اس ث) توسل به نيروي نظامي توسط يك كشور كه در سرزمين كشوري ديگر بر اس

نه ا هر گويبور توافقنامه كشور پذيرنده حضور دارند به نحوي كه مغاير با موافقتنامه مز
  تمديد حضور در آن سرزمين پس از دوران اختتام موافقتنامه مزبور باشد؛

مل ع) اجازه به استفاده از سرزمين يك دولت توسط دولتي ديگر جهت ارتكاب ج
  تجاوزكارانه عليه دولت ثالث؛

ها و مزدوران مسلح توسط يا از طرف يك ها، چريكجات، گروهح) اعزام دسته
دتي ان شكشور تا اقدامات نظامي را عليه دولت ديگر انجام دهند به نحوي كه از چن

 مستلزم شد كهدر قالب يكي از اقدامات باال قرار گيرد يا به شكلي بابرخودار باشد تا 
  مداخله اساسي وي در آنها تلقي شود.

تجاوز  عريفبه عقيده برخي حقوقدانان عناوين تمثيلي فوق در زمان تصويب قطعنامه ت
 زبور ازيق مبه عنوان تدوين حقوق مد نظر بوده است اما با توجه به اين كه برخي مصاد

هاي عضو المللي دادگستري در طول زمان مورد استناد قرار گرفته و دولتديوان بين سوي
ود را به اين اقبال خ 2010المللي كيفري نيز در اجالس بازنگري كامپاال در سال ديوان بين

ر داخل وليت كيفري جرم تجاوز به عنوان يكي از جرائم دئمصاديق در جهت تعيين مس
 مره حقوقزرسد كه مصاديق مزبور در ودند، از اين رو، به نظر ميصالحيت ديوان اعالم نم

ها نيز به اين مصاديق به عنوان اند. چه اين كه در رويه دولتالملل عرفي قرار گرفتهبين
  عمل تجاوزكارانه استناد شده است.
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وليت دولت اياالت متحده و ئتوان به هر دو وجه مسدر چارچوب حادثه ترور مي

فري مقامات اياالت متحده پرداخت. از آنجايي كه مصاديق تجاوز در هر دو وليت كيئمس
بنابراين، براي بررسي حادثه ترور سردار سليماني  1صورت مدني و كيفري يكسان است

  2توان به مصاديق مشابهي استناد كرد.مي
ن يا ناوگاحمله به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يك كشور «از ميان مصاديق فوق، 

توسل به نيروي نظامي توسط «و  3»دريايي و هوايي كشوري ديگر از طريق نيروي نظامي
يك كشور كه در سرزمين كشوري ديگر بر اساس توافقنامه كشور پذيرنده حضور دارند 

تواند در تحليل ما مورد توجه باشد. بر مي 4»به نحوي كه مغاير با موافقتنامه مزبور... باشد
توان چنين گفت كه نيروي هوايي امريكايي مستقر در خاك مياساس مصداق نخست، 

عراق با حمله به تني چند از فرماندهان نظامي ايران مرتكب عمل تجاوزكارانه شده است. 
گونه كه در باال گفته شد، اقدام اياالت متحده در حمله به كاروان حامل همچنين، همان

افقتنامه موجود ميان عراق و اياالت متحده سردار سليماني عملي است كه مغاير با مفاد مو
 )4(در خصوص حضور نظامي اياالت متحده در عراق بود. به طوري كه بر اساس ماده 

موافقتنامه، نيروهاي نظامي اياالت متحده بايد پيش از هر اقدام نظامي يا عمليات نظامي، 

                                  
 8د در ماده اعالم كرده كه جرم موجو 1المللي كيفري در خصوص جرم تجاوز در بند سند عناصر جرائم ديوان بين 1

  .qualify as an act of aggressionاساسنامه معادل با عمل تجاوز است.:
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-

45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf 
 گزار گرديدتوان به دو نشست علمي برگزار شده پس از حادثه مزبور اشاره كرد كه در كشور بردر اين خصوص مي 2

ده است. شخته ور پرداو به موضوعات مختلفي از جمله شرايط توسل به زور و احتمال متجاوزانه بودن عمل مزب
ي بنياد برگزار شده با همكار» المللترور سپهبد شهيد قاسم سليماني از منظر حقوق بين«ر.ك: نشست تخصصي 

نشست ديگري  ، و همچنين،1398دي ماه  15الملل ضيايي بيگدلي و خانه انديشمندان علوم انساني مورخ حقوق بين
بل دسترسي در: ، هر دو نشست قا1398دي ماه  29نساني در تاريخ با همين موضوع در خانه انديشمندان علوم ا

https://unstudies.ir   
3  (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air 

fleets of another State; 
4  (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with 

the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the 
agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the 
agreement; 
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٢٣٦  


رسد كه اين دو ه نظر ميدادند. بنابراين، بدولت عراق را در جريان اقدامات خود قرار مي

الت مصداق عمل تجاوزكارانه چه در قبال دولت ايران به شكل حمله نيروي نظامي ايا
متحده به نيروهاي نظامي ايران و چه در قبال دولت عراق به شكل نقض مفاد موافقتنامه 
حضور نيروهاي نظامي اياالت متحده در عراق به وقوع پيوسته است. از اين رو، دولت 

وليت دولت به شكل مدني و مقامات اياالت متحده كه دستور به ئاياالت متحده به لحاظ مس
  وليت هستند.ئدادند به شكل كيفري داراي مس اجراي چنين اقدامي

ايه توانند با ارهاي ايران و عراق ميوليت مدني و كيفري فوق، دولتئدر مقام اجراي مس
مل وليت دولت ناشي از عئوليت دولت اياالت متحده در قالب مسئاظهاريه به مس

يت يا راي امنمه به شوتواند در قالب ناتجاوزكارانه استناد نمايند. اين اعالم و اظهار مي
. زيرا شود دبيركل ملل متحد و همچنين، يك مكاتبه رسمي به دولت اياالت متحده ارائه

لت ه دوبوليت دولت، اعالم دولت زيانديده از نقض قاعده ئگام نخست براي احراز مس
ي به باشد. گام دوم، امكان مراجعه به مراجعه ذيصالح است كه مرجع رسيدگول ميئمس

خود  هاست به شرطي كه طرفين اختالف مبناي قانوني رضايت قبليات ميان دولتاختالف
به نظر  شند.را نسبت به مرجع قضايي حل و فصل اختالف به صورت پيشيني ابراز نموده با

المللي تواند صرفاً دعواي خود را در اين خصوص در ديوان بينرسد كه ايران ميمي
  .دادگستري مطرح نمايد

كنوانسيون پيشگيري و مجازات جرائم  )13(توان به ماده ص در اينجا ميبه طور مشخ
اشاره كرد. بر اساس اين ماده، طرفين  الملليارتكابي عليه اشخاص حمايت شده بين

توانند براي حل و فصل اختالف خويش پس از عدم حصول نتيجه از مذاكره و اختالف مي
و اياالت متحده  1978ايران در سال  1ه نمايند.المللي دادگستري مراجعداوري به ديوان بين

                                  
1 Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application 

of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the 
parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties 
may refer the dispute to the International Court of Justice by request inconformity with the 
Statute of the Court. 
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٢٣٧ 


توان بر اساس بند ب سردار سليماني را مي 1اند.به اين كنوانسيون ملحق شده 1976در سال 
بر اساس  2المللي تلقي كرد.اين كنوانسيون به عنوان شخص حمايت شده بين )1(از ماده 

ددي است از جمله قتل و هر گونه اين سند نيز ارتكاب عامدانه شامل موارد متع )2(ماده 
رسيدگي ديوان در اين  قانون قابل اعمال درضمن اين كه حمله به شخص يا آزادي وي. 

منشور ملل متحد، قطعنامه تعريف تجاوز، كنوانسيون شامل تواند خصوص مي
كنوانسيون پيشگيري و مجازات جرائم ارتكابي عليه اشخاص حمايت  3هاي ويژه،مأموريت
  و مقررات عرفي ذيربط باشد. 4الملليشده بين

انگاري نمايد. هر دولتي بايد اقدامات مزبور را در سرزمين خويش جرماز طرفي ديگر، 
 )2(ماده  )2(به اين كنوانسيون پيوسته و به لحاظ قانوني طبق بند  1978دولت عراق نيز در 

طبق موافقتنامه حضور  اين كنوانسيون، امكان تعقيب اين جرائم را دارد به خصوص اين كه
نيز دولت عراق امكان اعمال صالحيت  2008نظاميان اياالت متحده در عراق مصوب 

قضايي خود را در خصوص جرائم ارتكابي شديد نيروهاي امريكايي در خارج از اماكن و 
هاي امريكايي در عراق داراست. حادثه ترور سردار سليماني نيز خارج از اين اماكن پايگاه

كنوانسيون دولت عراق به قيد حل و فصل اختالفات در ضمن اين كه  گرفته است. صورت
حق شرط وارد  الملليپيشگيري و مجازات جرائم ارتكابي عليه اشخاص حمايت شده بين

تواند با اقدامي مغاير با اين حق رسد كه دولت عراق ميكرده است. با اين حال، به نظر مي

                                  
  هاي احتمالي، ر.ك:اند و ايراد حق شرطاين كنوانسيون پيوستهبراي مشاهده وضعيت كشورهايي كه به  1

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-
7&chapter=18&clang=_en 

2 Any representative or official of a State or any official or other agent of an international 
organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where 
a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of 
transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from 
any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part 
of his household. 

3 Convention on Special Missions,1969, at: 
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf 
4 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected 

Persons, including Diplomatic Agents, 1973, at: 
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf 
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٢٣٨  


اياالت متحده در خصوص نقض مفاد مقررات اين كنوانسيون  شرط يا با استرداد آن، عليه

  1طرح دعوا نمايد.
در خصوص وجه كيفري نيز بايد چنين اظهار نمود كه مطابق عناصر جرائم مرتكب 

هت جشخصي است كه به واسطه دارا بودن سمت رسمي به طور مؤثر بر اقدام نظامي يا 
شخص دونالد ترامپ  2ه كنترل دارد.سياسي يك كشور كه مرتكب اقدام تجاوزكارانه شد

يا ديگر مقامات كشوري و لشكري درگير در اين حادثه، واجد توصيف مندرج در اين بند 
  هستند.

حتي به فرض قرار گرفتن اين حادثه در تعريف جنايت تجاوز اما به لحاظ عملي با 
لي كيفري نيستند الملتوجه به اين كه عراق، ايران و اياالت متحده هيچ يك عضو ديوان بين

تنها امكان بررسي يا رسيدگي به اين اقدام در صالحيت ارجاع موضوع از سوي شوراي 
توان در خصوص ترور رفيق تجربه ديگر شوراي امنيت در اين مورد را مي 3امنيت است.

مشاهده نمود كه منجر به تشكيل دادگاه  2005حريري نخست وزير پيشين لبنان در سال 
اين  4اي رسيدگي به جنايت تروريسم در خصوص اين واقعه خاص انجاميد.ويژه لبنان بر

دادگاه در سايه همكاري دولت وقت لبنان و شوراي امنيت تشكيل شد. از اين رو، امكان 
بيني احتمال طرح اين درخواست از سوي دولت ايران و عراق وجود دارد هرچند براي پيش

نيز بايد در نظر آورد. راه ديگر رسيدگي كيفري  حل، شرايط حاكم سياسي راتوفيق اين راه
اي از سوي دولت عراق به ديوان جهت رسيدگي به تواند تسليم اعالميهبه اين موضوع، مي

موضوع به صورت خاص و در چارچوب زماني و مكاني محدود به ترور سردار سليماني 

                                  
  براي مشاهده حق شرط عراق، ر.ك: 1

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-
7&chapter=18&clang=_en 

2 The perpetrator was a person in a position effectively to exercise control over or to direct 
the political or military action of the State which committed the act of aggression. 

3 A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred 
to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations; 

  ه كنيد:ر مراجعبه تارنماي زيبراي مشاهده تاريخچه، سند تأسيس، مقررات حاكم و نحوه كاركرد اين دادگاه  4
https://www.stl-tsl.org/en 
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از عضويت در ديوان  اي را به طور مثال در مورد دولت فلسطين پيشچنين تجربه 1باشد.

  2به ديوان شاهد هستيم. 2015جهت رسيدگي به جنايات ارتكابي اسرائيل در سال 
يه نايت علجچوب نكته پاياني اين كه اگر گفته شود آيا اين اقدام اياالت متحده در چار

المللي ينان ببشريت قابل تبيين است يا خير بايد گفت جنايت عليه بشريت طبق تعريف ديو
وان مصاديق اين جنايت به عنناست كه المللي است بدين معكه تبلور عرف بين كيفري

رت ه صوبخشي از حمله گسترده يا سيستماتيك عليه جمعيت غيرنظامي به صورت عامدان
 ه كاروانرسد كه اقدام اياالت متحده در قبال حمله بپذيرد. طبق اين تعريف به نظر مي

ياستي سهوم و سيستماتيك بودن باشد. در واقع، مف سردار سليماني فاقد ويژگي گستردگي
ن بيان است كه اساسنامه ديوان) وجود دارد  بدي 7ماده  2كه در وراي اين دو واژه (بند 

ره ل چندباه شكدولت يا سازماني بر اساس طرح از پيش تعيين شده و نه  با يك اقدام كه ب
ديوان اقدام  اساسنامه )7(يق ماده نسبت به كشتن افراد يا ساير اقدامات مندرج در مصاد

ر ت غيرنظامي را، اگر سرداهمين ماده حمله مستقيم به هرگونه جمعي )2(نمايند. بند مي
تعبير  نحو سليماني و همراهان وي را در لحظه وقوع حادثه غيرنظامي تلقي كنيم، بدين
وان عن به كرده كه يك سلسله اقدامات مشتمل بر ارتكاب چندباره اقدامات مورد نظر

ز اين قداتي ااب امصاديق جنايت عليه بشريت به وقوع بپيوندد. بنابراين، به دليل عدم ارتك
راني، ي ايدست و نبود چنين سياستي از سوي دولت اياالت متحده در ترور مقامات نظام

وي دولت سرسد. شايد بحث جنايت عليه بشريت از استناد به چنين مفهومي بعيد به نظر مي
ه ايگات متحده به واسطه اتخاذ يك سياست منسجم در خصوص موضوع تحريم از جاياال

  بيشتري نسبت به بحث اخير برخوردار باشد.
  

                                  
1 Article 12: Preconditions to the exercise of jurisdiction  

(3) If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under 
paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of 
jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall 
cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9. 

2 https://www.icc-cpi.int/palestine 
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٢٤٠  

گيرينتيجه  
الشعبي ه حشدشهيد سليماني و همراهان ايشان از جمله فرماند حادثه به شهادت رساندن

 دارد. در و قابل توجهيالمللي متعددي مهندس ابعاد حقوقي داخلي و بينمهدي ملقب به ابو
  المللي موضوع پرداخته شد.اين نوشتار به طور مشخص به چند بعد بين

وص يكي اين كه بر اساس موافقتنامه ميان دولت عراق و اياالت متحده در خص
رتو به دولت اياالت متحده در پ 2008وضعيت نظاميان اياالت متحده در عراق مصوب 

قتنامه از تعهدات مختلف مندرج در اين مواف كب تخلفشهادت رساندن شهيد سليماني مرت
 ظامي درنيات شده است از جمله اين كه بدون هماهنگي با دولت مقر مبادرت به انجام عمل

  خاك اين كشور كرده است.
ت عهداتديگر اين كه از منظر حقوق عرفي مربوط به عمل تجاوزكارانه مرتكب نقض 

جاوز تشده است. در خصوص جنايت  1970ز مصوب ذيربط از جمله قطعنامه تعريف تجاو
كم از سوي دولت عراق به المللي كيفري دستنيز امكان طرح اين موضوع در ديوان بين

  لحاظ مباني صالحيتي ديوان وجود دارد.
از طرف ديگر، اياالت متحده با عدم ارائه مستندات مثبت ادعاي خود در تهديدآميز 

ها و اتباع اين كشور در راق جهت حمالت آتي به پايگاهبودن حضور شهيد سليماني در ع
اين در  عراق، متخلفانه بودن توسل به زور عليه كاروان شهيد سليماني را آشكار ساخت.

حالي است كه سوابق مبارزاتي شهيد سليماني در مقابله با داعش بر كسي پوشيده نيست. به 
رمان وي موجب به عقب راندن داعش گران،شهيد سليماني و نيروهاي تحت فاذعان تحليل

يافت. از اين ها در جبهه مقدم نبرد شخصاً حضور مياز عراق شدند. وي در اغلب عمليات
سال آينده منطقه آثار خود را  10جهت، از نظر ايشان، نبود شهيد سليماني، در تحوالت 

ضمن اين كه شهيد سليماني به  (https://edition.cnn.com, 2020)نشان خواهد داد. 
وزير وقت عراق حامل پيغام خاصي در پاسخ به پيام مقامات عربستان سعودي اذعان نخست

 كرد.بود كه عراق در اين بين به عنوان ميانجي ميان اين دو كشور عمل مي
(www.independent.co.uk, 2020).  در صورتي كه بپذيريم كه چنين ادعايي نيز صحت

داشت، توسل به زور عليه مقام نظامي يك كشور كه به عنوان مقام دولتي و همچنين، 
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نماينده ويژه در خاك كشور ديگري حضور دارد، مطابق با كنوانسيون پيشگيري و 

را بر  1973للي تعهدي مصوب الممجازات جرائم ارتكابي عليه اشخاص حمايت شده بين
هاي اياالت متحده و عراق براي پيگيري و تعقيب عمل مزبور مطابق با مفاد دوش دولت

كنوانسيون ذيربط و همچنين، دستگيري و رسيدگي قضايي به تخلفات اشخاص درگير در 
دهد. در غير اين صورت، امكان استرداد اشخاص ذيربط به جهت عدم اين قضيه قرار مي

  كمه آنها از سوي ايران وجود دارد.محا
 اشندباين كه مقامات ذيربط امريكايي دخيل در اين قضيه از مصونيت برخوردار 

ن المللي به موضوع ممكزمان رسيدگي قضايي داخلي يا بين موضوع ديگري است كه در
ن كه طلبد. كوتاه سخن اياست به وجود آيد كه مجال ديگري را براي طرح و تفصيل مي

 )27(اده المللي كيفري طبق ماين باره امكان استناد به مصونيت در محضر ديوان بين در
در  اساسنامه ديوان وجود ندارد و در صورت طرح موضوع به لحاظ درخواست غرامت

راي ان بمحاكم صالح ايران، طبق قانون صالحيت محاكم دادگستري جمهوري اسالمي اير
د به نيز امكان استنا 1391اي خارجي مصوب هرسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت

  مصونيت به عنوان مانع رسيدگي وجود نخواهد داشت.
  
  منابع

بررسي سير تحول توسل به ش، 1393توسلي نائيني، منوچهر ، محسن پور، سميرا،  )1
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