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Abstract 

The assassination of Martyr Qassem Soleimani, by order of the President 
of the United States, raised the issue of the legality of the assassination in 
terms of international law and the US domestic legal system in legal circles. 
The Israeli and US governments have coined the concept of "Targeted 
Killing" with the pretext of combating terrorism and have assassinated those 
who they believed to be terrorists and in fact opposed them. In this article, 
through a comparative study, the institution of targeted killing is examined 
from the standpoint of international law and US domestic law. In US 
domestic law, assassination is prohibited by Executive Order 12333. In the 
recent two decades, targeted killings of al-Qaeda and Taliban members have 
been carried out under specific congressional rules, and the assassination of 
General Soleimani has not been authorized by Congress to use force against 
Iran. Furthermore, owing to the fact that General Soleimani was one of the 
military commanders of the Iranian government and there is no armed 
conflict between the governments of Iran and the United States, this targeted 
assassination is contrary to international law, including international human 
rights law and international humanitarian law. 
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ن وق  گاه  ند از ن دف یل  ما ردار س ور  وردی  ه  طا کا:  ی ده آ ی ایاالت  وق داخ ل و    الم
  1ستار عزيزي  

  
  

  چكيده
ترور سردار شهيد قاسم سليماني به دستور مستقيم رييس جمهور آمريكا، 

الملل و حقوق داخلي موضوع قانوني بودن اين ترور از منظر مقررات حقوق بين
 آمريكا را در محافل حقوقي مطرح كرد. رژيم اسراييل و دولت آمريكا با دستاويز

ساني را ابداع نموده و ك» قتل هدفمند«مبارزه با تروريسم، مفهومي حقوقي با عنوان 
اند. در اين را ترور كرده را كه به زعم آنها تروريست و در واقع، مخالف آنها بوده

 وققي، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقمقاله، از رهگذر مطالعه تطبي
اخلي آمريكا بررسي شده است. در حقوق د متحده اياالت داخلي حقوق و المللبين

، ، ترور ممنوع است. در دو دهه اخير12333آمريكا، به موجب دستور اجرايي شماره 
ور ام شده و ترقتل هدفمند اعضاي القاعده و طالبان بر اساس قوانين خاص كنگره انج

وده سردار سليماني فاقد مجوز خاص كنگره در استفاده از نيروي نظامي عليه ايران ب
 وكه، سردار سليماني از فرماندهان نظامي دولت ايران بوده است. همچنين نظر به اين

با  ميان دولتهاي ايران و آمريكا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، اين ترور هدفمند،
الملل الملل بشر و حقوق بينالملل از جمله قواعد حقوق بينبينمقررات حقوق 

  .مغاير است بشردوستانه،
 

  .سردار قاسم سليماني، قتل هدفمند، ترور، حق حيات كليدي: واژگان

                                  
دانشگاه بوعلي سينا؛ رايانامه:  دانشيار گروه حقوق، دانشكده علوم انساني، 1

s.azizi@basu.ac.ir/satarazizi@ymail.com  
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  مقدمهمقدمه

و )، دو خودر 2020( برابر با سوم ژانويه  1398ماه دي 13در صبحگاه روز جمعه مورخ 
ز اند نفر چراه ، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران به همحامل سردار قاسم سليماني

ر نزديكي عراق، د همراهان خود از جمله ابومهدي المهندس، از فرماندهان حشد الشعبي
د و به المللي بغداد، هدف حمله پهبادآمريكايي قرار گرفتنبازرسي خارج فرودگاه بين

بر  رور بناات تزم بغداد بودند و اين عمليشهادت رسيدند. سردار سليماني از شهر دمشق عا
رت ا صواعالم رسمي كاخ سفيد، بنا به دستور شخص رييس جمهور اياالت متحده آمريك

  گرفت.
الزم به ذكر است كه رژيم اسراييل و دولت آمريكا با دستاويز مبارزه با تروريسم، 

ده و كساني را كه به را ابداع نمو 2»هدف قرار دادن تروريست« مفهومي سياسي با عنوان 
اند.  دولتهاي مذكور بر اند را ترور كردهزعم آنها تروريست و در واقع، مخالف آنها بوده

اين اعتقاد هستند كه اگر امكان دستگيري افرادي كه براي سربازان و شهروندان اسراييلي يا 
ر كنند شوند را نداشته باشند، حق دارند تا آنها را تروآمريكايي، خطر محسوب مي

)David, 2002: 1 معموال اشخاص مورد هدف، از طريق پهباد، هواپيما يا با شليك .(
موشك توسط هليكوپترهاي آپاچي و در حالي كه آنها در خانه، در محل كار يا در ماشين 

اند. تعدادي از حقوقدانان اسراييلي و اند، هدف حمله قرار گرفته و به قتل رسيدهبوده
 Reuterبرند. ( نام مي  3»قتل هدفمند « ن اقدام سياسي تحت پوشش عنوان آمريكايي، از اي

,2004: 14 .(  
از سوي ديگر، مخالفان اعمال اين سياستها كه غالباً شامل متخصصان حقوق بشر، 

و » بان حقوق بشرديده«الملل، سازمان عفو بين«سازمانها و نهادهاي حقوق بشري مانند 

                                  
1 Targeting terrorists 
2  Targeted killing 
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شود؛ ضمن اعالم مغايرت اين اقدامات با موازين حقوق مي گزارشگران ويژه حقوق بشر

برند. ( نام مي 5»اعدام فراقضايي«و يا   4»ترور«الملل بشر، از اين سياست با عنوان بين
Amnesty International 2003;Human Rights Watch,2002; Stein,2003:127-

8;Patten,2002 .(  
ولت ل ودعدام فراقضايي توسط رژيم اسرائياز جمله مصاديق اعمال سياست ترور و ا

  توان به اين موارد اشاره كرد:آمريكا مي
كوپتر آپاچي اسراييلي بر فراز شهر چهار هلي 2000آوريل  9نيمروز  -

اردن  به پرواز درآمدند. هدف آنها كشتن  در كرانه باختري رود» شاهوربي«نشين فلسطيني
كوپترها اقدام بود. يكي از هلي» حسين ابايت«به نام رتبه سازمان فتح يكي از مقامات عالي

به شليك دو موشك كرد كه حداقل يكي از آنها به خودرو حامل ابايت برخورد نمود و 
در نتيجه اين حمله، ابايت كشته شد. اسراييل مدعي بود كه نامبرده مسئول قتل چندين نفر 

ين اساس در فهرست مشترك ترور از شهروندان غيرنظامي و نظامي اسراييل بوده و بر هم
 ,Plawوزارت دفاع اسراييل و سازمان جاسوسي آن كشور ( شين بت ) قرار داشته است(

2008: 1.( 

چند پهپاد آمريكايي در صد مايلي شرق صنعا ( پايتخت  2002نوامبر  3در روز  -
يمن ) بر فراز يك خودرو ظاهر شدند و آن را هدف يك موشك قرار دادند. مقامات 

اند. ادعا مريكايي و دولت يمن اعالم كردند كه تمامي شش سرنشين خودرو به قتل رسيدهآ
اند. هدف حمله، كشتن شد كه آنها از افراد وابسته به سازمان تروريستي القاعده بودهمي

 Calhoun( بوده است. » قاعد سليم سينان الحارثي « رتبه القاعده به نام يكي از مقامات عالي

2003: 209–11.( 

، رژيم اسراييل در دوران انتقاضه دوم، »بتسليم« بر اساس گزارش سازمان حقوق بشري 
اند را در چارچوب اين سياست، هدف قرار نفر از افرادي كه تروريست توصيف شده 218

نفر مردم بيگناه كه در نزديك مناطق مورد  149داده است و در نتيجه اين حمالت نيز، 

                                  
1 Assassination  
2 Extra - judicial killing 
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اند (كشته شده هدف قرار داشته نيزB’Tselem, 2007:16 الزم به توضيح است كه .(
تاكنون از سياست ترور استفاده كرده است و  1948اسراييل از زمان اعالم استقالل در سال 

شود كه دولت ).همچنين گفته ميPlaw, 2008: 91توسل به اين اقدام، جديد نيست (
به انجام اين سياست مبادرت ورزيده است.  آمريكا نيز از زمان واقعه يازده سپتامبر تاكنون

توان به كشتن اسامه بن الدن رهبر القاعده از مهمترين عملياتهاي موسوم به قتل هدفمند، مي
در پاكستان توسط نيروي ويژه دريايي آمريكا اشاره كرد.( 

www.bbc.co.uk/persian/world/2011/05/110430_u03_osama_dead.shtml. .(  
برند تا م مينا» قتل هدفمند « رغم آنكه آمريكا و اسراييل از اين سياست با عنوان علي

ه بشوند كه قبال نشان دهند كه در عمليات قتل، تنها آن شخص يا اشخاصي كشته مي
ملياتها عسي اين اند، اما بررآمريكايي يا اسراييلي آسيب وارد كرده غيرنظاميان و يا نظاميان

ر نتيجه ان نيز ددهد كه در بسياري از آنها، غيرنظاميان بيگناه از جمله زنان و كودكنشان مي
  اند.حضور در محل مجاور اين حمالت، كشته و يا زخمي شده

 ه همراهني بهيد قاسم سليمايكي از آخرين موارد توسل به قتل هدفمند، ترور سردار ش
  همراهان او از جمله معاون حشد الشعبي، ابومهدي المهندس بود.

در  ويرد نظر به اين واقعيت كه قتل هدفمند، طي عملياتي غافلگيرانه صورت مي پذ
، ابتدا »قتل هدفمند« شود لذا در اين مقاله، پس از تعريف واقع، نوعي ترور محسوب مي

اين  سپس مقررات حقوق بين الملل مورد بررسي قرار خواهد گرفت مشروعيت آن از منظر
  كنيم.موضوع را از منظر مقررات داخلي اياالت متحده آمريكا بررسي مي

  
 تعريف قتل هدفمند .1

 عليه كشنده قواي از قبلي ريزيبرنامه با توأم و عامدانه  استفاده به »هدفمند قتل«
 در اين اما) Melzer, 2008: 5( باشد نشده همحاكم قبالً كه گرددمي اطالق شخصي
 به هدفمند قتل واقع، از بيان مباشر عمل يعني ماموران دولتي، غفلت شده است. در تعريف،
 قتل به دولتي نيروهاي توسط عامدانه صورتي به افراد آن در« كه شودمي اطالق عملياتي

 »كشاند محاكمه ميز پاي عمل اين به ارتكاب اتهام به تواننمي را خاصي فرد و رسندمي
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گردد زيرا يكي از اقسام ترور محسوب مي» قتل هدفمند« ).2: 1391 ظريف، و امينه آهني(

به استفاده از زور براي كشتن فرد » قتل هدفمند«شود. مقتول به صورتي غافلگيرانه كشته مي
شوند و راه گردد كه خطري مهم و فوري عليه يك كشور محسوب مييا افرادي اطالق مي

ديگري براي بازداشتن او از اعمال اين تهديد، وجود ندارد. دولتهاي اسراييل و آمريكا 
اند، كه شخص مورد هدف، قبالً اتباع و عموماً از اين سياست در مواردي استفاده كرده

شهروندان دولت مذكور ( اعم از نظامي و يا غير نظامي) رابه قتل رسانده و يا به نحوي در 
رساندن به آنها سهم داشته و بسيار محتمل است كه خطر ايراد آسيب بعدي به بآسي

شهروندان آن كشور وجود داشته باشد. جهت ايضاح بحث الزم است عناصر اين تعريف را 
  تحليل نماييم:

سيب آلت، الف : مقتول، تروريستي است كه به جان و حيات اتباع و شهروندان يك دو
  ست به زودي وارد كند.وارد كرده و يا ممكن ا

در  ب : جهت امحاء اين تهديد، هيچ راهكار ديگري مانند دستگيري و بازداشت
رد ريست موترو دسترس نبوده و يا امكان پذير نيست و براي رفع تهديد، از زور استفاده و

  شود.نظر كشته مي
اده از ستفن ارا از مواردي هچو» قتل هدفمند«بنابراين الزم است موارد اعمال سياست 

ظاميان سط نزور توسط پليس براي دستگيري يك شرور و جاني و يا موارد توسل به زور تو
م كه ). مي دانيPlaw, 2008: 4در جبهه هاي جنگ عليه سربازان دشمن، تفكيك نمود (

معرض  ، درپليس در موارد اضطراري و آنجا كه حيات شهروندان و يا خود ماموران پليس
تواند به يمح، ور قرار دارد، با رعايت مقررات ناظر بر استفاده از سالخطر توسط فردي شر

 تيار بهن اخعنوان آخرين راهكار، فرد شرور را از پا درآورد. بديهي است كه اعطاي اي
وب دفاع توان آن را در چارچپليس تنها در موارد حاد و اضطراري قابل توجيه است و مي

  بل توجيه دانست.مشروع از جان خود و يا ديگري، قا
الملل بشردوستانه حق دارند عليه سربازان نيز تنها در چارچوب مقررات حقوق بين

نظاميان دشمن از زور استفاده كنند و حق كاربرد زور عليه غيرنظاميان را ندارند. مضاف بر 
آنكه نسبت به آن دسته از نظاميان دشمن هم كه به دليلي ( مانند اسارت، مجروحيت و يا 



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

   –دوم        ماره  –م       الس –ب
١٣٩٩    تان    

 

 

 

١٣٠  

شوند، حق توسل به زور وجود ندارد. تفاوت اساسي محسوب مي  6ماري) از كار افتادهبي
با موارد استفاده از زور توسط پليس و سربازان آن است كه در مورد » قتل هدفمند « ميان، 

رتبه سياسي و يا نظامي قتل هدفمند، فرد يا افراد مورد هدف، از قبل توسط مقامات عالي
شوند، در حاليكه افراد شرور و يا سربازان دشمن، به ف شناسايي ميكشور به عنوان هد

صورت ناشناس و با توجه به موقعيت اضطراري و يا حضور در ميدان نبرد، مورد هدف قرار 
  شوند.گرفته و كشته مي

  
  مشروعيت قتل هدفمند و توجيه قتل سردار سليماني در نظام حقوق داخلي آمريكا .2

د توان از چنيمردار قاسم سليماني در نظام داخلي حقوق آمريكا را قانوني بودن ترور س
  منظر مورد بحث و بررسي قرار داد.
دستور  توان عمليات قتل سردار سليماني را در چارچوبمحور اول،اين است كه آيا مي

 انست يادروع اجرايي رييس جمهور آمريكا مبني بر منع ترور مخالفان دولت آمريكا، نامش
  خير؟
دي شود كه سردار سليماني تهديحور دوم آن است كه آيا بر اساس آنچه ادعا ميم
 ور وي راالوقوع و فوري براي جان نظاميان آمريكايي در عراق ايجاد كرده است، ترقريب
  توان توجيه كرد يا خير؟مي

ه شده يرفتو نهايتاً محور سوم آن است كه آيا ترور سردار سليماني مغاير حقوق پذ
ظام حقوق نفراقضايي كه در  قتل ممنوعيت و عادالنه دادرسي قاعده مانند رعايت بشري

  باشد يا خير؟داخلي آمريكا نيز پذيرفته شده است مي
بررسي مغايرت ترور سردار سليماني با قاعده منع ترور در دستور اجرايـي ريـيس جمهـور  .1-2

  آمريكا
ه است كه آيا اقدام آمريكا در نخستين موضوع مهم در اين زمينه، بررسي اين مسال

شهادت سردار سليماني را بايد ترور  محسوب كرد يا خير؟ الزم به ذكر است كه جمهوري 

                                  
1 Bors de combat 
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ژانويه به شوراي امنيت از اين اقدام آمريكا به عنوان ترور نام  3اسالمي ايران در نامه مورخ 

  برده است.
دن دشمنان آن كشور ر دادهد كه هدف قرابررسي عملكرد دولت آمريكا نشان مي

 رسپتامب 11 حوادث از ه سابقه بوده است؛ پسسرنشين مسبوق بتوسط پهبادهاي بدون
تروريست  نهاآ زعم به كه افرادي نمود كشتن به اقدام پهپاد طريق از بار چندين آمريكا

  شدند.مي محسوب
 عنوان به 1976 سال در ترور را منع دستور كه بود جمهوري رئيس جرالد فورد اولين

 االن ممنوعيت اين كرد. صادر آمريكا اطالعاتي سازمان هاياصالحات در برنامه از بخشي
. 7دارد وجود 12333 شماره به آمريكا جمهور رئيس اجرايي دستور دوم بخش در

هاي ناشي از برمالشدن سوءقصدهاي نافرجام به جان رهبران مخالف كشورهاي رسوايي
توسط سازمان سيا، دليل صدور  1970تا  1950هاي ر دههخارجي از جمله فيدل كاسترو د

 هيچ دستور اجرايي؛ اين ).  به موجب Crasmann,2012: 669اين دستور اجرايي بود ( 
ترور در اين سند دقيقًا  معناي اما ترور شود آمريكا متحده اياالت سوي از نبايستي شخصي

مهور از سوي خود او و يا تعريف نشده است. مضاف بر آنكه دستور اجرايي رييس ج
روساي جمهور بعدي قابل لغو يا تعديل است هرچند معموال در مسايلي مانند اين موارد، به 

 گيرد.جهت مالحظات سياسي، اقدامي جهت لغو و تغيير دستورات اجرايي صورت نمي
وجود اين دستور باعث شده است تا روساي جمهور بعدي آمريكا جانب احتياط را در 

دستور ترورمخالفان كشور رعايت نمايند مثالً در دولت بيل كلينتون در گزارشي كه صدور 
الدن تهيه شده بود، بر در خصوص مبناي حقوقي تالش براي قتل هدفمند بن 2000در سال 

                                  
 براي كه بود هممت آمريكا متحده اياالت كه صادر شد زماني در فورد جرالد توسط 11905 شماره اجرايي دستور 1

 سازمان دناميب باعث امر اين. است كرده تالش كاسترو فيدل مانند كشور آن مخالف سياسي رهبران برخي ترور
 جامان براي تالش اجرايي، دستور صدر با تا داشت آن بر را آمريكا وقت جمهور رييس و شد) سيا( آمريكا جاسوسي

اين قاعده در .ندك خودداري آمريكا خارجي سياست دستگاه بر سياسي هزينه تحميل از و نمايد منع را ترورها اين
م رابطه ميان در چارچوب تنظي 1981دسامبر  4در تاريخ كه توسط دونالد ريگان  12333دستور اجرايي شماره 

به  12333ره ي شمانهادهاي اطالعاتي آمريكا صادر گرديد تكرار شد و در ادبيات حقوقي آمريكا از دستور اجراي
  ). Crasmann,2012: 669( شودعنوان مبناي قانوني منع ترور ياد مي
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آهني ، الدن را نبايد ترور سياسي تلقي كرداين نكته تاكيد شده بود كه قتل احتمالي بن)
ر جريان مخاصمه مسلحانه، قتل فردي كه كه تهديدي فوري متوجه د«زيرا  )،13-12: 1391

(  »نمايد، تحت عنوان دفاع مشروع تلقي خواهد شد و نه ترور سياسياياالت متحده مي
The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, the 

9/11 Commission Report, 2004:132.(  
و  11905 كه ترور سردار سليماني برخالف دستور اجرايي شمارهرسد به نظر مي

 ريكاآم جمهور روساي اجرايي دستور شد، گفته كه انجام شده است.همانگونه 12333
 ترور در يكاآمر نظامي و اطالعاتي نهادهاي اقدام از جلوگيري براي ترور، منع بر مبني

 مقام كي عنوان به سليماني ارسرد ترور و شده صادر كشورها ديگر رهبران و مقامات
  است. ممنوعيت اين مشمول ايراني، رتبهعالي نظامي

الوقوع و فـوري بـراي جـان نظاميـان توجيه ترور سردار سليماني بر اساس تهديد قريـب .2-2
  آمريكايي

 اياالت داخلي قانون در نيز ديگري مبناي كه معتقدند آمريكايي حقوقدانان از گروهي
 وجود آمريكا جمهور رييس توسط هدفمند ترور دستور صدور توجيه تجه آمريكا متحده
 از ناشي الوقوعيقريب تهديد اگر كه اعتقادند اين بر »اسميت گولد« و »براردلي« مثالً دارد،
 جمهور رييس باشد، داشته وجود تروريستها سوي از آمريكا مردم عليه مسلحانه حمله
 Bradley and( كند استفاده تهديد آن با مقابله جهت »8مخفي اقدام قانون« از تواندمي

Goldsmith,2011:115 .(كه معتقدند »برنان جان« و »هولدر اريك« چون افرادي همچنين 
 رييس به راساً آمريكا متحده اياالت اساسي قانون الذكر، فوق خاص قوانين بر عالوه
 قريب تهديد« نوع هر ابربر در آمريكا مردم حفاظت جهت تا دهدمي را اختيار اين جمهور
  .زند دست الزم اقدامات به بارخشونت حمالت به مربوط 9»الوقوع

رسد كه اختيار مذكور، به رفع تهديدات بازيگران غيردولتي نظير فرماندهان به نظر مي
القاعده و طالبان اختصاص دارد و صالحيت مذكور منصرف از ترور مقامات عالي رتبه 

                                  
1 Covert Action Statute ( CAS ) 
2 Imminent Threat 
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باشد. زيرا ترور مقامات عاليرتبه ديگر كشورها از جمله مي ر دولتهاسياسي و يا نظامي ديگ

توانست از سوي دولت ايران به عنوان اقدامي تجاوزكارانه ترور سردار سليماني مي
محسوب شده و واكنش نظامي آن دولت را به دنبال داشته باشد، حال اين سوال مطرح 

ختيار الزم براي صدور دستور ترور كه گردد كه آيا ترامپ رييس جمهور آمريكا از امي
  توانست مقدمه جنگ با ايران باشد،برخوردار بوده است يا خير؟مي

) از اصل اول قانون اساسي آمريكا، 8تذكر اين مطلب ضروري است كه مطابق بند (
الملل بر عهده كنگره است. الزم به ذكر است كه در نظام حقوق بين  10حق اعالن جنگ
(  1928شد. ميثاق بريان كلوگ در سال ع جنگي با اعالن جنگ آغاز ميكالسيك، هر نو

توافق وزراي خارجه آمريكا و فرانسه كه بعدا به موافقتنامه اي جهاني تبديل شد)، اولين 
را مطلقا به عنوان ابزار سياست خارجي دولتها منع نمود ( » جنگ« المللي بود كه سند بين

برخي دولتها مانند ژاپن و ايتاليا بدون اعالن جنگ به  ) اما536: 1385ضيايي بيگدلي، 
ترتيب عليه چين و اتيوپي وارد جنگ شدند. اين دولتهاي متجاوز مدعي شدند كه ميثاق 

اند زيرا اعالن جنگي صورت نگرفته است( ملك محمدي بريان كلوگ را نقض نكرده
جمهور آمريكا بويژه  توسط روساي» تقلب نسبت به قانون« ). همين عمل 6:1372نوري، 

در دوران جنگ سرد در برابر كنگره صورت گرفت. در دوران جنگ كره و ويتتنام، 
نيروهاي مسلح آمريكا بدون اعالن جنگ و با دستور رييس جمهور به عنوان فرمانده كل 

. رييس جمهور مدعي بود كه حفظ منافع حياتي )Elsea,2014:26قوا وارد مخاصمه شدند (
در واقع، رييس جمهور آمريكا را واداشته تا از نيروهاي مسلح استفاده كند.  آمريكا،  او

بدون آنكه به كشوري اعالن جنگ كند، و با اين بهانه كه تنها از زور براي تحقق هدفي 
شد و خاص در جهت تامين امنيت ملي آمريكا استفاده كرده است، عمال وارد جنگ مي

ه را بر آن داشت تا اختيارات رييس جمهور را در هر اين امر كنگر زد.كنگره را دور مي
  ).,2014:26Elsea( 11نوع توسل به زور محدود كند

                                  
1 Declaration of War 

 دو به آمريكا متحده اياالت در) سنا يا نمايندگان مجلس( آمريكا كنگره در مصوبات تمامي كه است توضيح به الزم 2
 الزم قانون به طرح شكل به كنگره تصميم. رسدمي تصويب به)  Resolution( »قطعنامه«  يا و) Bill( »طرح «شكل
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 و در دوران رياست جمهوري نيكسون، هردو مجلس نمايندگان  1973نوامبر سال  7در
و سنا طي قطعنامه اي مشترك و با راي دو سوم نمايندگان ( كه مانع وتو رييس جمهور 

تصويب رساندند. به موجب اين قانون، رييس را به   12ختيارات جنگيشود )، قانون ا
جمهور راساً حق آغاز درگيري را ندارد مگر طبق قانوني خاص به او مجوز داده شده 

  ).Elsea,2014:26باشد(
مطابق اين قانون، رييس جمهور موظف است پس از يك حمله اضطراري حداكثر 

 130ا به كنگره اطالع دهد. تاكنون بيش از ساعت، جزئيات و داليل حمله ر 48ظرف 
مورد گزارش از سوي رييس جمهور به كنگره داده شده است. پس تنها اگر كنگره طي 

تواند وارد جنگ شود مثالً قانوني خاص، مجوز توسل به زور را بدهد، رييس جمهور مي
رون كردن عراق را جهت بي» 13مجوز استفاده از نيروي نظامي«، كنگره، قانون 1991در سال 

 1973از كويت صادر كرد و اعالم شد كه اين قانون در راستاي قانون اختيارات جنگي 
 ).Elsea,2014:26(تصويب شده است

 2001امبر سپت 14سپتامبر نير شاهد وضع دو قانون خاص هستيم. در  11پس از واقعه 
 بسته بهوا يستي كهكنگره به رييس جمهور اجازه داد عليه القاعده و يا هر نيروي ترور

نون مين قامپ از هسپتامبر بوده است از زور استفاده كند. دولتهاي اوباما و ترا 11عمليات 
ه به ابستوجهت اعمال زور عليه داعش در عراق و سوريه استفاده كردند زيرا آنها را 

عالم اسخنگوي پنتاگون  2019كردند. الزم به ذكر است كه در جوالي القاعده تلقي مي
  ران استفاده كرد.عليه اي 2001كرده بود كه ما براين باور نيستيم كه بتوان از قانون سال 

تصويب شد و به رييس  2002ديگري در سال » مجوز استفاده از نيروي نظامي« قانون 
جمهور اجازه داد تا در برابر تهديدات مداوم عراق از زور استفاده كند. آمريكا از سال 

وباما بخش زيادي از نيروهايش را از عراق خارج كرد در پاسخ نظامي كه ا 2011تا  2003

                                                                          
 شودمي تبديل قانون به نيز شود ارائه)  joint Resolution(  مشترك شكل به اگر طعنامهق.  شودمي تبديل االجرا
  .برسد سنا و نمايندگان مجلس هردو تاييد به آنكه بر مشروط

1  War Power Resolution 
2  Authorization for the Use of Military Force ( AUMF) 
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به حمالت گروههاي عراقي مخالف كه به ادعاي آمريكا بعضاً وابسته به ايران بودند از 

اعالم نمود كه  2017همين قانون استفاده كرد. مشاور حقوقي وزارت دفاع آمريكا در سال 
هم به ايجاد عراقي باثبات و دموكراتيك كمك  داراي دو كاركرد است: 2002قانون سال 

شود. الزم كند و هم به تهديدات تروريستي در آن كشور، پاسخ نظامي مناسب داده ميمي
به ذكر است كه دولت ترامپ جهت توجيه حقوقي عمليات ترور شهيد قاسم سليماني به 

آمريكا آمده بود كه استناد كرد. در گزارش دولت ترامپ به كنگره  2002همين قانون سال 
چون قاسم سليماني از گذشته در اقداماتي دست داشته كه با به خطر انداختن جان 
آمريكاييها در عراق به ثبات و صلح در عراق نيز لطمه وارد كرده است، ترور او بر اساس 

  .14وجاهت دارد 2002قانون سال 
اني اسم سليمن ترور سردار قتوااما بسياري از حقوقدانان آمريكايي معتقد هستند كه نمي

و  2002و  2001را به موجب قوانين خاص اجازه اعمال زور نظامي مصوب سالهاي 
 در و انيزم بستر يك توجيه كرد زيرا قوانين مذكور در» قانون اقدام مخفي« همچنين 
از  به اعتقاد بسياري.ردك استفاده ايران عليه تواننمي آن از و بوده خاص گروههاي با ارتباط

وز اخذ مج زمندحقوقدانان آمريكايي و اكثريت نمايندگان كنگره، ترور سردار سليماني نيا
را با  تحدهخاص از طرف كنگره بوده است و رييس جمهور حق نداشته است راساً اياالت م

اشت م دخطر جنگ با ايران مواجه سازد. رييس كميسيون سياست خارجي كنگره نيز اعال
رييس  دهد كه برخالف ادعاي اوليهخ سفيد به كنگره نيز نشان ميكه محتواي گزارش كا

سبت به الوقع از سوي سردار سليماني نجمهور، وجود شواهدي مبني بر وجود تهديد قريب
  جان نظاميان آمريكايي اثبات نشده است.

  يمغايرت ترور سردار سليماني با رعايت قاعده دادرسي عادالنه و ممنوعيت قتل فراقضاي .3-2
بر اين » افشين جان رادسان«و » ريچارد مورفي«گروهي از حقوقدانان آمريكايي مانند 

اعتقاد هستند كه برنامه دولت براي قتل هدفمند، با مقررات قانون اساسي آمريكا مغاير 
را نقض  15»آيين دادرسي عادالنه«است. آنها معتقد هستند كه اين برنامه، به صورت خاص، 

                                  
1 https://www.nytimes.com/2020/02/14/us/politics/white-house-memo-suleimani-strike.html 
2 Due Process 
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كند (ميMurphy and Radsan,2009:405 مدعي » مايك دراي فاس«). گروهي نيز مانند
هستند اگر دولت اياالت متحده آمريكا قبل از ترور افراد مربوطه به آنها اخطار ندهد، 

  ).Dreyfuss, 2012:249را نقض كرده است(» قاعده آيين دادرسي عادالنه«
ن قض ايبه ن» امسفلدحمدي عليه ر«قاضي توماس نيز در راي مخالف خود در پرونده 

). مورفي و Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507,597; 2004قاعده اشاره كرده بود (
ر د» بازنگري قضايي پس از رويداد«بايست نوعي رادسان معتقد هستند كه حداقل مي

  خصوص دستورات قوه مجريه در مورد قتل هدفمند وجود داشته باشد.
ستان كل اياالت متحده آمريكا مدعي است كه داد» اريك هولدر«در سوي مقابل، 

كند. افرادي نيز مانند برنامه قتل هدفمند آمريكا، قاعده دادرسي عادالنه را نقض نمي
بر اين اعتقاد هستند كه بررسي قانوني بودن مساله قتل هدفمند، » گولداسميت«و » بردلي«
اعالم كرد كه » بيتس«قاضي  ،»اوالكي عليه اوباما « است. در پرونده » اي سياسيمساله«

دكترين مساله « دعوي شاكي در خصوص ترور فرزندش توسط دولت آمريكا بر اساس 
). الزم  .2010Aulaqi v. Obama. D.D.C(، قابليت رسيدگي قضايي را ندارد  16»سياسي 

به ذكر است كه مقتول، تبعه اياالت متحده آمريكا بود كه به گروه تندرو القاعده پيوسته 
ود. كاخ سفيد مدعي بود كه قتل او كه از فرماندهان القاعده بوده و خارج از عرصه نبرد ب

اي كه صورت گرفته است، ناقض قاعده رعايت دادرسي عادالنه نيست. كاخ سفيد در بيانيه
منتشر كرد، مدعي بودكه در صورت وجود يكي از اين شرايط، قتل هدفمند دشمنان 

  له اتباع آن كشور مجاز است :اياالت متحده آمريكا از جم
رد اشد كه فرتبه دولت آمريكا به اين نتيجه رسيده بالف: آنجا كه يكي از مقامات عالي

الوقوع  بار عليه آمريكا بوده و تهديدي قريبمورد هدف، در صدد انجام حمله اي خشونت
  متوجه اين كشور نموده است.

  امكان پذير نباشد.ب : در موردي كه انجام عمليات دستگيري متهم، 

                                  
1  Political Question Doctrine 
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(  ج : در صورتي كه عمليات قتل هدفمند، با رعايت اصول و قواعد حقوق جنگ

  همچون منع كشتن ديگر افراد بيگناه) صورت گرفته باشد.
همچون  ه ايقاضي بيتس معتقد بود كه بررسي اين پرونده نيازمند بررسي مسائل پيچيد

 ع متوجهلوقوتي اوالكي، تهديدي قريب ااين مساله است كه آيا اقدامات ادعاشده تروريس
بررسي  بايست اين موضوعجان و امنيت جسماني آمريكاييها نموده است يا خير؟ و يا مي

، يركشندهغاتي شود كه به منظور دفع آن تهديدات، آيا دولت آمريكا با دست زدن به اقدام
ا خير؟ طرف نمايد يتوانست تهديداتي را كه متوجه امنيت ملي آمريكا شده است را برمي

  كه بررسي اين مسايل توسط محكمه قضايي امكان پذير نيست.
قوق في حنظر به اين واقعيت كه مقررات عرفي حقوق بين الملل از جمله مقررات عر

هيم ديد باشد لذا در بحث بعدي خوابشر، بخشي از نظام حقوقي اياالت متحده آمريكا مي
 اقضايي ل فرقاعده دادرسي عادالنه و ممنوعيت قت كه اصوالً قتل هدفمند، مغاير رعايت

  باشد.مي
راي ب 2002و  2001توان به اين نتيجه رسيد كه قوانين خاص سالهاي در مجموع، مي

ي نيروها جان مبارزه با عوامل تروريستي در خاك افغانستان و عراق تصويب شده بودند كه
 دولتها ته بهاز مقامات نظامي وابسآمريكايي را تهديد مي كردند. قوانين مذكور منصرف 

وجود  زمندبوده است. ترور يك مقام عالي رتبه نظامي همچون سردار قاسم سليماني نيا
مپ) ترا مجوز خاص از طرف كنگره بوده است لذا دستور رييس جمهور آمريكا ( دونالد

ره كنگ و هم مغاير قوانين 12333در ترور سردار سليماني، هم ناقض دستور اجرايي 
  باشد.مي

 
  المللمغايرت قتل هدفمند سردار سليماني با مقررات حقوق بين .3

عد و با قوا فمنددر ابتدا الزم است نگاهي به نظريات موافقان و مخالفان عمليات قتل هد
را در  الملل اندازيم و آنگاه مشروعيت عمليات ترور سردار سليمانيمقررات حقوق بين

  ي نماييم.الملل بررسنظام حقوق بين
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17دولت آمريكا و رژيم اسراييل مدعي هستند كه آنها در وضعيت جنگي با تروريسم 
الملل قرار دارند و از اين رو توسل به زور عليه تروريستها را بر اساس مقررات حقوق بين

) اما تعداد قابل توجهي از دولتها و همچنين Plaw, 2008: 124(كنندبشردوستانه توجيه مي
دانان با اين تفسير مخالف هستند. اين گروه معتقد هستند كه ادي از حقوقاكثريت زي

گيرند و سياستها و اقدامات ضد تروريستي در چارچوب قواعد دوران جنگ قرار نمي
بايست از سازكارهاي حقوق كيفري براي مبارزه با تروريسم استفاده كرد همانگونه كه مي

همين  1993ري در مركز تجارت جهاني در سال گذااياالت متحده آمريكا در قضيه بمب
  گونه عمل كرد.

آن است كه حتي اگر مقابله با تروريستها » ترور هدفمند«دليل ديگر مخالفان مشروعيت 
در خصوص چگونگي رفتار با » الملل بشرحقوق بين«را جنگ بدانيم، همچنان مقررات 

اعمال مقررات جنگ، كشتن  تروريستها حاكم خواهد بود. اين حقوقدانان، صرفنظر از
دانند كه طبق قوانين زمان صلح و نيز قوانين زمان غافلگيرانه تروريستها را عمل ترور مي

شود كه . در واقع ادعا مي (Stein, 2001: 11; Gross, 2003: 351)جنگ، غيرقانوني است
را نقض  قتلهاي هدفمند عموماً حق بر حيات و چارچوب حقوقي و الزامات شايسته قانون«

كنند چرا كه اين اعمال، متضمن كشتن فرد بدون دادرسي عادالنه و محاكمه قضايي مي
). 99:1397(حاتمي، » است و اين امر در اسناد حقوق بشري، ممنوع تلقي شده است

همچنين نبايد فراموش كرد كه حق حيات از جمله حقوق غيرقابل تعليق است كه در تمامي 
المللي دادگستري بايست رعايت گردد. ديوان بيناضطراري مي شرايط از جمله در اوضاع

مشروعيت تهديد و « و  ) Advisory Case, 2004:106(» ديوار حائل«در قضاياي مشورتي 
اعالم كرد كه حمايتهاي ميثاق ) Advisory Case, 1996:239(» اياستفاده از سالح هسته

در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف  المللي حقوق مدني و سياسي از جمله حق حياتبين
رود و حق حيات هر شخص در طول شود. حق حيات به صورت خودسرانه از ميان نمينمي

                                  
1 War on Terror 
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گذارند كه مخاصمات مسلحانه، قابل احترام است. اين دو راي، هيچ ترديدي باقي نمي

  ).350:1387حقوق بشر و بشردوستانه،همزمان قابليت اعمال دارند (قربان نيا،
هاي خودسرانه ، گزارشگر ويژه وقت اعدام»فيليپ آلستون«ين اساس است كه بر هم

فراقضايي سازمان ملل متحد مدعي بود كه عمليات كشتن تروريستها بدون آنكه در دادگاه 
باشد مي» دادرسي عادالنه«و » حق حيات«به صورت منصفانه محكوم شده باشند، نقض 

(UNCHR, 2004: 15) .آگنس «ان در اين موضوع نيز خانم گزارشگر فعلي سازم
قتل قاسم « نيز همين موضع را دارد. ايشان به صورت خاص  اعالم داشته است » كاالمارد

سليماني و ابومهدي المهندس، به احتمال بسيار زياد، غيرقانوني و ناقض مقررات حقوق 
محسوب » قضايياعدام هاي فرا«، يكي از اشكال بنابراين قتل هدفمند».18الملل بشر استبين

باشد.بر همين اساس بود كه وزير خارجه الملل بشر ميشده و مغاير مقررات حقوق بين
وقت سوئد (آنا ليند) ترور قائد سليم سنان الحارثي در يمن را مغاير مقررات حقوق 

الملل دانست. به اعتقاد ليند، اقدام آمريكا را بايد اعدام خودسرانه و مغاير مقررات بين
شر دانست. به اعتقاد ليند، اگر اينگونه اقدامات آمريكا را مشروع بدانيم، به دولتها حقوق ب

دهد تا هر زمان كه تشخيص دهند، افرادي را به عنوان تروريست به قتل اين مجوز را مي
  ).Machon, 2006: 2-3رسانند (

ممنوعيت اعدام ، با اين تحليل موافق نيستند. به اعتقاد آنها، »قتل هدفمند«اما موافقان 
در راستاي حمايت از شهروندان بويژه مخالفان سياسي دولت، وضع شده فراقضايي، اصوالً 

قتل « كه در موضوع است تا مانع ناپديدشدن اجباري و نهايتا قتل آنها شود. در حالي
گيرند در شرايطي كه ، تروريستها در خارج از خاك دولت هدف حمله قرار مي»هدفمند

 :Kendall, 2002)بسيار دشوار است امكان بازداشت و دستگيري آنها غيرممكن و يا

. مضاف بر اينكه، قتل هدفمند معموال نه در پاسخ به ارتكاب جرايم گذشته و انتقام .(1071
از تروريست بلكه به عنوان اقدامي پيشگيرانه جهت جلوگيري از اقدامات خرابكارانه آتي 

  .(Guiora, 2004: 329–30; Kendall, 2002: 1071–3)شود. تروريستها انجام مي

                                  
1  www.bbc.com › news › world-middle-east-51548734 



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

   –دوم        ماره  –م       الس –ب
١٣٩٩    تان    

 

 

 

١٤٠  

»تي و معتقد است اگر در چارچوب درگيري مسلحانه ميان گروهي تروريس» كرتزمر
بودن  بايست قانونيدولتي كه قرباني حمالت آن گروه بوده، قتل هدفمندي روي دهد، مي

ب حيات الملل بشردوستانه بررسي كرد. اگر اين سلآن عمل را بر اساس قواعد حقوق بين
 رانهق بشردوستانه،قانوني باشد، در اين صورت، سلب خودسدر چارچوب مقررات حقو
شابه، م) ميثاق حقوق مدني و سياسي و ديگر كنوانسيونهاي 6حق حيات و نقض ماده (

 دانان در تاييد ادعاي خود به دو سند ازمحسوب نخواهد شد. اين گروه از حقوق
» ب« ل به بندكنند : سند اوالملل بشردوستانه، استناد ميكنوانسيونهاي مربوط به حقوق بين

قتل و يا مجروح « شود. در اين مقرره، مربوط مي 1899) كنوانسيون دوم الهه 23ماده (
وتكل اول ) پر37همچنين به موجب ماده (». كردن خائنانه دشمن ممنوع شمرده شده است

ع وميز ممنكشتن، مجروح نمودن و يا اسير كردن دشمن به صورت خيانت آ«  1977الحاقي 
تن رانگيخباعمالي كه باعث «خيانت در اين ماده به اين صورت تعريف شده است: ». است

ق حقو حس اعتماد يكي از افراد دشمن گرديده و وي را متقاعد سازد كه طبق قواعد
ا موظف يالملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، حق دارد از حمايت برخوردار شود بين

گ د، نيرنت شومايد و منظور آن باشد كه به اين اعتماد، خياناست حمايت خود را اعطاء ن
تواند تظاهر به انجام از جمله اين مصاديق اعمال خيانت آميز مي». گرددمحسوب مي

المللي صليب بين مذاكره با باالبردن پرچم سفيد و يا تظاهر به غيرنظامي بودن باشد.كميته
نت،به خيا ستگيري طرف مقابل با توسل بهسرخ نيز از ممنوعيت كشتن، صدمه زدن و يا د

المللي و داخلي قابل برد كه در هر دو نوع درگيريهاي بيننام مي 65عنوان قاعده شماره 
  ).346- 352:  1387اعمال است ( هنكرتز و دوسوالدبك،

مادامي كه به شيوه اي » قتل هدفمند«اين گروه از حقوقدانان بر اين اعتقاد هستند كه 
انجام نشود، ترور ممنوعه در چارچوب مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه  آميزخيانت

 1997سپتامبر  25شود مثالً سوء قصد به جان خالد مشعل از رهبران حماس در محسوب نمي
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در امان پايتخت اردن به شيوه اي خيانت آميز انجام شد و ماموران موساد با جلب اعتماد 

  )2008w, Pla :126. (19مشعل به او سم تزريق نمودند
قوق صطلح حبه معناي م» ترور«حقوقداناني نيز هستند كه قتل هدفمند تروريستها را 

ين گروه از ) . اDavid,2013: 112-113; Statman, 2004:180دانند ( الملل نميبين
ت حماي كنوانسيون منع و مجازات جنايت عليه اشخاص تحت«حقوقدانان با استناد به 

» ترور سياسي«الملل، تنها دارند كه در نظام حقوق بين، اظهار مي»1973المللي مصوب بين
 ازمانهايرتبه دولتي و يا سآن هم عليه مقامات مندرج در آن كنوانسيون كه اشخاص عالي

گيرد يكه، قتل هدفمند عليه افرادي صورت مبين دولتي هستند، منع شده است. در حالي
. (Schmitt 1992: 618; Beres 1995) كننداره ميكه گروههاي بازيگر غيردولتي را اد

ساير  قاماتم» قتل هدفمند«بنابراين مسلم است كه دولتها حق ندارند تحت عنوان مفهوم 
ني در ار سليمارتبه نظامي آنها را هدف قرار دهند. لذا ترور سرددولتها بويژه مقامات عالي

  نيز قابل قبول نيست.» قتل هدفمند«چارچوب مفهوم 
حق  ناد بهدر مشروعيت بخشي به اين نهاد، است» قتل هدفمند«بناي ديگر طرفداران م

وان در ا نتعرفي دفاع مشروع است. گروهي معتقدند كه حتي اگر مبارزه با تروريستها ر
وان ه عنبچارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه قرار داد و به اين ترتيب كشتن تروريستها 

مله بر حر هرحال، هر دولتي حق دفاع از خود در براطرف مخاصمه را مشروع دانست، د
  .(Schmitt 1992: 644)تروريستها را دارد

برخي از حقوقدانان آمريكايي مدعي هستند كه رييس جمهور بر اساس اصل دوم قانون 
اساسي آمريكا فرمانده كل قوا بوده و از اختيارات جنگي زيادي برخوردار است. رييس 

ر حمله اي عليه نيروهاي مسلح آمريكا، حق دارد راساً دستور جمهور در صورت وقوع ه

                                  
ا ستي بوزير وقت رژيم صهيونينخست "بنيامين نتانياهو"مامور موساد با دستور  2، مشعل در اردندر زمان اقامت  1

 ا به داخلراي بسيار سمي گذرنامه كانادايي وارد اين كشور شده و هنگام خروج مشعل از محل اقامت خود ماده
 ند.زداشت شددن باگوش او اسپري كردند. اين دو مامور اما در تعقيب و گريز محافظان مشعل و نيروهاي پليس ار

شورش با كوابط ر ،كه درصورت مرگ مشعل در بيمارستاننتانياهو را تهديد كرد  ،پادشاه وقت اردن "ملك حسين"
 ا اعتراف به اجرايمامور موساد اعدام خواهند شد. نتانياهو به همين خاطر مجبور شد ب 2كند و اين رژيم را قطع مي

   رد.ت پيدا كر نجااين نقشه ترور، پادزهر اين سم كشنده را به اردن تحويل دهد و خالد مشعل از اين نقشه ترو
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 دفاع را صادر كند. پمپئو وزير خارجه آمريكا اعالم كرد كه آنها مداركي در اختيار دارند
كه قرار بوده قاسم سليماني در ديدار با فرماندهان حشد الشعبي، طرح جديدي براي جمله 

چون خطر جدي و قريب الوقوعي عليه جان  ريزي كند وبه نيروهاي آمريكايي برنامه
سربازان آمريكايي وجود داشته است و كشتن سردار سليماني، تنها ابزار و راه حل معقول 
براي جلوگيري از آن حمالت و كشتن سربازان آمريكايي بوده است لذا اين اقدام، مشروع 

  .20است
اه اخير منتهي به ترور دولت آمريكا توجه كنگره و مردم آمريكا را به حوادث چند م

، تظاهراتي در عراق در اعتراض 2019سردار قاسم سليماني جلب كرد. در ماهاي آخر سال 
به ناكارآمدي و فساد مقامات دولتي در چندين شهر عراق روي داد. و در اثناي اين 

در دو شهر كربال و نجف حمله كردند. هاي ايران به كنسولگرياعتراضها، برخي افراد به 
امريكا در نزديكي شهر كركوك در شمال   1kبه پايگاه نظامي  2019دسامبر  27ر تاريخ د

كه به مجروح شدن چند سرباز  حمله راكتي از سوي گروهي ناشناس، صورت گرفت عراق
منتهي شد. دولت امريكا گروه  غيرنظامي آمريكاييامريكايي و كشته شدن يك پيمانكار 

دسامبر 29ول حادثه معرفي كرد و در ئزديك به ايران را مسهاي ناهللا از گروهكتائب حزب
اهللا مرتبط با سازمان الحشدالشعبي هاي حزبهاي ارتش اين كشور چند مقر گردانجنگنده

عراق را در مرز سوريه بمباران كردند. منابع الحشد الشعبي اعالم كردند كه در اين حمله 
شعبي از جمله يكي از فرماندهان آن و دو هاي الحشد النفر از نيرو 28كم هوايي، دست

نفر ديگر مجروح شدند. پيرو اين  51شهيد و  45معاون وي و معاون منابع فرمانده تيپ 
دسامبر پس از تشييع  31الشعبي در حمله بود كه برخي از اعضا و طرفداران خشمگين حشد

بغداد حركت جنازه شهداي حمالت امريكا، به سمت سفارت اين كشور در منطقه سبز 
هايي از ديوار خارجي سفارتخانه را به آتش كشيده و وارد آن شدند و در كرده و بخش

به  .ترين خواسته متحصنين اخراج امريكا از عراق بودساختمان سفارت تحصن كردند. مهم
اعتقاد آمريكا در طول تظاهرات چندماه اخير در عراق، تظاهرات كنندگان امكان ورود به 

                                  
1  Error! Hyperlink reference not valid. soleimani- strike-imminent- threat-shifting - 

rationale 
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را نيافتند اما براي حمله به سفارت آمريكا اين امكان براي آنها فراهم شد. اين  منطقه سبز

امر نشان از نفوذ فوق العاده گروههاي نزديك به ايران و سردار سليماني در عراق دارد و 
توانستند در مراحل بعد جان تعداد بيشري از آمريكاييها را به خطر اندازند و سفر آنها مي

ر دوم ژانويه به عراق نيز در همين ارتباط بوده است لذا كشتن او به جهت سردارسليماني د
پيشگيري و دفاع از جان سربازان آمريكايي انجام شده است. همچنين آمريكا مدعي است 
كه سردار سليماني از طريق تجهيز گروههاي عراقي مخالف اشغال آن كشور در دهه 

اي، ست كه در نتيجه انفجار بمبهاي كنار جاده، مسئول قتل سربازان آمريكايي بوده ا2000
جان خود را از دست داده بودند و اقدام آمريكا در قتل او از اين منظر مشروع است. اين 

  الملل است:استدالل آمريكا از دو منظر، مغاير مقررات حقوق بين
راي دفع اوال  دولت اياالت متحده با ادعاي اخير مي پذيرد كه قتل سردار سليماني نه ب

الملل معاصر و منشور ملل تهديدات آتي بلكه براي انتقام گيري انجام شده است. حقوق بين
دانند را مجاز نمي  21»جويانهاقدام نظامي تالفي« متحد، توسل به قاعده عرفي متروك 

)Gill,2006:368المللي دادگستري و همچنين نظريه غالب ). همچنين رويه ديوان بين
پذيرد و مشروعيت دفاع مشروع را در فرضي دفاع مشروع پيشگيرانه را نميعلماي حقوق، 

كند كه در برابر حمله مسلحانه آني صورت پذيرفته باشد و واجد دو شرط قبول مي
). برخي حقوقدانان طرفداردفاع مشروع Ruys, 2010:91ضرورت و تناسب باشد (

دانند و حتي بازيگران غيردولتي مجاز ميپيشگيرانه، توسل به اين نوع دفاع را تنها در برابر 
المللي دادگستري از اين نظريه دفاع در اين ارتباط نيز اعتراف دارند كه رويه ديوان بين

  ).Ronzitti,2006:357كند (نمي
رتبه ايران بوده است و اقدامات ادعايي ثانياً سردار سليماني از فرماندهان نظامي عالي

كومتي ايران انجام شده است. طبيعي است مسوليت آمريكا در چارچوب سياست ح
المللي دولتها ) طرح مسئوليت بين4ارتكاب اعمال متخالفانه ماموران دولتي به موجب ماده (

بر عهده دولت متبوع آن مامور است. اگر عمل انجام شده نيز وصف  2001مصوب 

                                  
1  Armed Reprisal 
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داراي مسئوليت  متخلفانه جزايي داشته باشد مثالً جنايت جنگي محسوب شود، مرتكب
المللي به بايست در دادگاه صالح كيفري داخلي يا بينكيفري فردي نيز خواهد بود كه مي

آن رسيدگي شود. در هرحال، دولت آمريكا حق ندارد خود دست به اجراي عدالت 
جزايي بزند و فرمانده نظامي دولت ديگر را به جهت اقدامات نظامي گذشته، آن هم عليه 

  كايي به قتل رساند.نظاميان آمري
رد ها در مورسد كه ترور هدفمند افراد، اگر بنا بر شرايطي هم مجاز باشد تنبه نظر مي

ر دايي كه روههافراد وابسته به گروههاي شناخته شده تروريستي امكان اعمال دارد يعني گ
 هايگروه المللي وجود دارد مانند افراد وابسته بهخصوص آنها اجماع نظر در جامعه بين

ود خكجانبه يف يالقاعده، داعش و جبهه النصره. بنابراين هيچ دولتي حق ندارد بنا بر توص
يم وصيف رژتابر از گروههاي تروريستي اقدام به ترور آنها نمايد مثالً گروه حزب اهللا بن

ي وههااسراييل و برخي دول متحد آن كشور مانند آمريكا و بريتانيا در فهرست گر
ه ولت تركيدپذيرند و يا ارد و غالب دولتهاي جهان، چنين توصيفي را نميتروريستي قرار د

ه ب) را  YPGبه صورت يكجانبه حزب كردي حاكم در شمال شرق سوريه ( يعني گروه 
 ن ازعنوان گروه تروريستي توصيف كرده است در حالي كه بسياري از كشورهاي جها

 ذهبي درمراي گداعش و گروههاي بنياد  جمله دولتهاي اروپايي اين گروه را در مبارزه با
  اند.سوريه، همواره ستايش كرده

دفاع  »فمندقتل هد«در واقع، دولتها و همچنين آن دسته از حقوقداناني كه از نهاد 
توان تنها مي كنند، بر اين مولفه و عنصر مهم در تعريف اين مفهوم، اتفاق نظر دارند كهمي

، رت ديگرعبا ه وابسته به گروههاي تروريستي باشند. بهافرادي را مورد هدف قرار داد ك
ات قداماتنها بازيگران غيردولتي كه امكان دستگيري و محاكمه آنها وجود ندارد و 
واند تمي تروريستي آنها، خطرات عيني و قابل توجهي براي دولت مزبور ايجاد ميكند،

مات دادن مقا نهاد براي هدف قرارهوم و توان از اين مفمورد هدف قرار گيرد. بنابراين نمي
  و ماموران دولتي استفاده كرد.

رتبه سردار قاسم سليماني به عنوان فرمانده سپاه قدس، به عنوان يكي از فرماندهان عالي
تواند در به هيچ عنوان نمي» قتل هدفمند«شود و طرح مفهوم نظامي دولت ايران شناخته مي
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كه هيچ دولتي حق ندارد، مقام نظامي دولت ديگر را مورد او مشروعيت داشته باشد چه آن

  به عنوان تروريست اعالم كند.
قوق حنظر مهمچنين توجه به اين نكته مهم ضروري است كه ميان ايران و آمريكا، از 

 هك است عمشرو زماني هدفمند قتل«بشردوستانه، مخاصمه اي وجود نداشته است. اصوالً 
 يك داشتن جريان بدون دباش جريان در الملليبين غير يا الملليبين مسلحانه مخاصمه
 سياسي قتل ها،غيرتروريست و هاتروريست از اعم افراد هدفمند قتل مسلحانه، مخاصمه

سخ به نامه ).دولت اياالت متحده آمريكا در پا6:1391آهني و ظريف، »( شد خواهد تلقي
سران  كي ازيفراقضايي كه قتل گزارشگر سازمان ملل متحد در امر اعدامهاي خودسرانه و 

قتل  داشت كه الملل بشر دانسته بود،چنين اظهارالقاعده در يمن را مغاير مقررات حقوق بين
الملل بشردوستانه مورد تجزيه و تحليل بايست بر اساس مقررات حقوق بينمذكور را مي

نين ه چكي قرار دارد زيرا القاعده وارد جنگي مسلحانه با آمريكا شده است. در حال
  است.وضعيت جنگي ميان ايران و آمريكا وجود نداشته

سي الزم به ذكر است كه تنها راي صادر شده از يك مرجع قضايي در خصوص برر
ر دقاداتي انت مشروعيت قانوني قتل هدفمند در ديوان عالي اسراييل صادر شده است. هرچند

انوني لي قكه مبدع و حامي اص خصوص اين راي وجود دارد، اما با توجه به اين واقعيت
ه اين شيو باشد و آمريكا به تقليد از اسراييل به، دولت اسراييل مي»ترور هدفمند « بودن 

ردار توان از مفاد اين حكم، غيرقانوني بودن ترور شهيد سكشتن روي آورده است، مي
هم مبسيار  هميتاسليماني را استنباط نمود. بسياري از حقوقدانان، صدور اين راي را واجد 

 ر زمينهال ددانسته و آن را يكي از مدارك مهم رويه قضايي در استنباط حقوق قابل اعم
  ..(Eichensehr 2007: 1874)دانندقتل هدفمند مي

راي ديوان عالي اسراييل متعاقب شكايت كميته عمومي منع شكنجه در اسراييل عليه 
در نظام حقوق » قتل هدفمند « ود كه نهاد دولت اسراييل صادر شد. كميته بر اين اعتقاد ب

الملل، غيرقانوني است. رژيم اسراييل از سوي ديگر، مدعي بود كه آن دولت در برابر بين
تواند مطابق مقررات حقوق برخي گروههاي فلسطيني در حالت جنگ قرار دارد و مي

ده كند ( كدخدايي و منشور ملل متحد ) از دفاع مشروع استفا 51الملل ( از جمله ماده بين
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 ،ديوان عالي اسراييل با رعايت شرايطي كه به آنها اشاره خواهد شد، 141:1396ديگران.(
نهاد قتل هدفمند را قانوني دانست. در احصاء اين شرايط، ديوان عالي از نظريات علماي 

  حقوق طرفدار اين نهاد استفاده كرده بود. اين شرايط عبارتند از :
ود ه وجادن نيروهاي يك گروه مسلح ( تروريستي ) تنها مسبوق بالف: هدف قرار د

  وضعيت جنگي ميان آن گروه با دولت اسراييل است.
ر بايست داليل قانع كننده و محكمي وجود داشته باشد كه افراد مذكور دب: مي

  اند.فعاليتهاي تروريستي، مشاركت مستقيم داشته
اييل اضر، تهديدي عليه اسرحكه در حال  توان هدف قرار دادج: تنها افرادي را مي

  اند.شوند نه افرادي كه در    گذشته در مخاصمه و جنگ شركت داشتهمحسوب مي
ننده يب زد: حمله تنها در صورتي انجام خواهد شد كه نتوان از ابزارهاي كمتر آس

ير، دستگان بتو استفاده كرد. بنابراين اگر تروريستي كه در عملياتها شركت داشته است را
  ابزار استفاده نمود. بايست از اينتوقيف و محاكمه كرد، مي

 بيگناه شخاصه: در صورتي كه در نتيجه حمله تروريست مورد نظر، آسيبهاي وارده به ا
هت تياطي جت اححاضر در آن محل، خارج از تناسب باشد، نبايد حمله را انجام داد. اقداما

ه به بايست اتخاذ گردد و اگر آسيبهاي وارديجلوگيري از ورود آسيب به بيگناهان م
  غو شود.لايد ببيگناهان بيش از مزاياي امنيتي حاصل از كشتن آن تروريست باشد، عمليات 

 بايست مسبوق به انجام تحقيقات الزم در مورد هويت شخصو: هرگونه حمله، مي
 وني مستقلبايست توسط كميسيمورد هدف و چگونگي انجام عمليات باشد و تحقيق مي

وط بر تواند متشكل از چند نفر كارشناس و يا قاضي باشد مشرانجام شود. كميسيون مي
نيز  حيتآنكه آن كارشناسان و قضات مستقل از دولت باشند. اين كميسيون از اين صال

ر دهان را يگناببايد برخوردار باشد كه پس از وقوع حمله، تناسب آن با خسارات وارده به 
  قبلي، ارزيابي نمايد.چارچوب شرط 

الملل از جمله ز : هدف قرار دادن تروريست نبايد با نقض ديگر مقررات حقوق بين
آميز انجام شود و ها و روشهاي خيانتممنوعيت ترور توام باشد مثالً نبايد با استفاده از شيوه

(مگر در  المللي و يا ماموران ديگر دولتها، هدف قرار گيرنديا ماموران سازمانهاي بين
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مواردي كه مامور مزبور از جمله مقامات نظامي بوده و شرايط جنگي ميان طرفين حاكم 

  باشد ).
اي رالهاين شرط در موضوع بحث ما بسيار مهم است زيرا دولت آمريكا، يكي از ژن

ن يان طرفيرتبه دولت ايران را ترور نموده است در حاليكه وضعيت مخاصمه مسلحانه معالي
  ت.وجود نداش

بايست به صراحت و آشكارا كند، ميح : اگر دولتي از سياست قتل هدفمند استفاده مي
  آن را اعالم كند و مسئوليت عمليات خود را پس از انجام، بپذيرد.

بايست تمامي شرايط الذكر مجموعي است يعني ميالزم به ذكر است كه شرايط فوق
ت بر قضاو انجام شده حتي بنا» فمند قتل هد« لحاظ و رعايت گردد، در غير اينصورت، 

فوق  رط هفتمقد شديوان عالي اسراييل، غيرقانوني خواهد بود. ترور سردار شهيد سليماني فا
رتبه نظامي دولت ايران محسوب شده و در باشد زيرا نامبرده از مقامات عاليالذكر مي

  است.شرايط فقدان جنگ ميان ايران و آمريكا، ترور او غيرقانوني بوده 
  

  نتيجه گيري
 قوانين و المللبين حقوق نظام در »هدفمند قتل« نهاد مشروعيت موضوع مقاله اين در
 ديمور مطالعه يك چارچوب در موضوع اين. گرفت قرار بررسي مورد آمريكا داخلي
  .شد انجام سليماني سردار شهيد ترور در آمريكا دولت اقدام يعني

باشد زيرا بنا بر موازين حقوق داخلي آمريكا مي رسد كه اين ترور مغايربه نظر مي
انجام هرگونه ترور ممنوع است. روساي جمهور آمريكا، قتل  12333دستور اجرايي شماره 

هدفمند رهبران و فرماندهان وابسته به گروههاي تروريستي را با توجه به قوانين مصوب 
دهد تا در افغانستان و عراق كه به رييس جمهور اجازه مي 2002و  2001كنگره در سالهاي 

اند. اين در حالي است كه عليه گروههاي تروريستي به زور متوسل شود، توجيه كرده
توان از قوانين مذكور، توسل به زور عليه سردار سليماني به عنوان يكي از عالي ترين نمي

 مغايرت جهت به سليماني سردار فرماندهان نظامي دولت ايران را توجيه كرد. همچنين ترور
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قانون مقررات مغاير تواندمي فراقضايي قتل ممنوعيت و عادالنه دادرسي قاعده رعايت با 
  گردد. تلقي آمريكا اساسي

ي يرقانونغني، از منظر قواعد و مقررات حقوق بين الملل نيز، قتل هدفمند سردار سليما
د، ل هدفمنه قتموسوم باست. رويه دولتهاي اسراييل و آمريكا به عنوان مبدعان عملياتهاي 

اند. ودهبردولتي ن غينشان از آن دارد كه مقتوالن در اين عملياتها، افراد وابسته به بازيگرا
اندهان فرم وقتل رهبران سياسي حماس و جهاد اسالمي از سوي اسراييل و همچنين رهبران 

انيان اين دهد كه قربهايي نظير طالبان، القاعده و داعش توسط آمريكا نشان ميگروه
ضعيت يز در وها نحمالت، عموما افراد وابسته به بازيگران غيردولتي بوده و تمامي اين قتل
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