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Abstract 
Drone airstrike in the territory of Iraq led to martyrdom of Major General 

Qasem Soleimani and nine of his companions. The present paper has 
collected the information through a library approach in order to answer the 
question of legal status of US action in the martyrdom of Major General 
Soleimani under international responsibility in violation of human rights 
obligations. This research is based on an assumption according to which US 
is responsible and the as a result, the related consequences can be sought 
under international law. Martyrdom of General Soleimani and his 
companions had been committed by US president direct order, according to 
his implicit statement. Therefore it is attributed to USA pursuant to article 4 
of International law commission’s Draft Articles on Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA 2001),  and has been regarded 
breach of international obligations of the state in question in the realm of 
treaty and customary of international human rights. As such, both attribution 
and breach of international obligation, as two elements of internationally 
wrongful act have been realized and USA is regarded responsible in 
accordance with Articles 1 and 2 of ARSIWA 2001. USA as the wrongdoer 
state must provide a valid and persuasive Assurance of non-repetition 
(Article 30(b) of ARSIWA 2001), must compensate and provide satisfaction 
(Articles 36 and 37 of ARSIWA 2001). Satisfaction and Assurance of non-
repetition must be valid and real and, in this situation, complete withdrawal 
of US forces from the region in question and specially Iraq, may make it 
achievable. 
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ن ت  یو ما ردار س ھادت  کا   ی ی آ  المل
  1غالمعلي قاسمي

 2پورمحمد ستايش
  چكيده 

ز تن ا 9حمله هوايي پهپادي در سرزمين عراق به شهادت سردار قاسم سليماني و 
 اي اطالعات را گردآورديهمراهان ايشان انجاميد. مقاله حاضر با روش كتابخانه

ت حقوقي اقدام آمريكا در شهادت سردار سليماني از كرده است تا به مسأله وضعي
المللي در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر نگاه حقوق مسئوليت بين

ي بر اين فرضيه مبتني شده است كه آمريكا مسئوليت دارد و بالمĤل، به لحاظ حقوق
ن و همراها توان به دنبال پيامدهاي آن بود. شهادت سردار سليمانيالمللي ميبين

ايشان به تصريح رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا، تحت دستور مستقيم وي بوده 
ينه الملل در زمكميسيون حقوق بين 2001) مجموعه مواد 4رو، طبق ماده (است. ازاين

 تسب استالمللي، به آمريكا منها ناشي از عمل متخلفانه بينالمللي دولتمسئوليت بين
-الملل بشر دانسته ميهداتي و عرفي كشور در زمينه حقوق بينو نقض تعهدات معا

المللي محقق شده و طبق شود. بدين ترتيب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بين
ه عنوان بالمللي دارد. آمريكا ، آمريكا مسئوليت بين2001) مجموعه مواد 2) و (1مواد (

(ب) 30م تكرار بدهد (ماده كشور متخلف بايد تضمين معتبر و متقاعدكننده به عد
 37و  36)، غرامت بپردازد و جلب رضايت صورت گيرد (مواد 2001مجموعه مواد 
 ). جلب رضايت و تضمين عدم تكرار بايد به طور معتبر و واقعي2001مجموعه مواد 

ه و مورد، اين امر با خروج كامل نيروهاي آمريكا از منطق(غيرصوري) باشد و دراين
 .شودمحقق ميويژه عراق به

  
- شهيد سليماني، اياالت متحده آمريكا، دولت ترامپ، نقض تعهد بين :يديواژگان كل

  .الملليالمللي، مسئوليت بينالمللي، عمل متخلفانه بين

                                  
الملل، دانشكده حقوق، دانشگاه قم (نويسنده مسئول)؛ رايانامه: دانشيار گروه حقوق بين 1

g.ghasemi43@gmail.com  
  وق، دانشگاه قم.الملل، دانشكده حقدكتري حقوق بين 2

  04/04/99پذيرشتاريخ - 11/11/98 دريافتتاريخ
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  مقدمهمقدمه

هجري شمسي، سردار قاسم  1398دي  13هاي آغازين بامداد روز جمعه، در ساعت
جمله ابومهدي مهندس، در فرودگاه بغداد، طي حمله  نفر از همراهان ايشان، از 9سليماني و 

پهپادي به فيض شهادت نائل آمدند. با توجه به نقش پررنگي كه سردار رشيد اسالم، سردار 
قاسم سليماني، در دفاع از اسالم و ايران عليه دشمنان ايفا كردند و به عنوان يك شخصيت 

منطقه در مقابله با تكفير، اشغال هاي شايان توجهي به كشورهاي المللي، مساعدتبين
اي در اقصي نقاط خارجي و تروريسم داشتند، شهادت ايشان موجب شد تا هر انسان آزاده

  3.دنيا متأثر گرد
شهادت ايشان به سرعت واكنش اشخاص حقوقي و سياسي كشورهاي مختلف را به 

الملل نظير حقوق بين المللگون حقوق بينهاي گونادنبال داشت؛ اين فاجعه از منظر زمينه
المللي قابل بررسي است. در اين الملل توسل به زور و حقوق مسئوليت بينبشر، حقوق بين

اي از حقوق المللي به عنوان شاخهميان، واكاوي شهادت ايشان از نگاه حقوق مسئوليت بين
ئز اهميت است. الملل ارتباط دارد بسيار حاهاي حقوق بينالملل كه با بيشتر ديگر زمينهبين

الملل است كه قواعد آن متضمن تعهدات اي از حقوق بينالمللي، زمينهحقوق مسئوليت بين
)؛ يعني تعهداتي كه در پس نقض تعهد اوليه، صرف 13: 1392گل، ثانويه هستند (ابراهيم

 (ARSIWA, 2001: Arts. 54 & 55)شوند نظر از مبنا و منشأيي كه دارند مطرح مي
المللي، الملل موضوعه، حقوق مسئوليت بين). در حقوق بين259- 260: 1373(سيفي، 

المللي هاي بينها و سازمانالمللي است و دولتگوياي مسئوليت حقوقي (غيركيفري) بين
) و 5: 1383المللي دارند (ضيائي بيگدلي، هستند كه مسئوليت حقوقي (غيركيفري) بين

در اين باره ). 89: 1394اص حقيقي است (شاو، المللي كيفري متوجه اشخمسئوليت بين

                                  
1 https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615247/Qassem-Soleimani (Available at: 

03.01.2020). 
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 المللي اي، ناظر بر مسئوليت بينالمللي، بدون هيچ قرينهشايسته توجه است كه مسئوليت بين
المللي غيركيفري است. لذا از اين جهت، گفته شده است كه هرگاه سخن از مسئوليت بين

كه به صراحت از مسئوليت آيد، منظور مسئوليت غيركيفري است، مگر آن به ميان مي
  ).9: 1383كيفري ياد شود (ضيائي بيگدلي، 

ادت ه شهبالمللي جستار حاضر بر آن شده است تا از منظر قواعد حقوق مسئوليت بين
وع موض سردار سليماني در نقض تعهدات حقوق بشري بپردازد و از رهگذر پرداختن به

من ل كه متضالملناي از حقوق بيان زمينهالمللي به عنويادشده از نگاه حقوق مسئوليت بين
يجاد وليه، ااعهد تتعهدات ثانويه است، به تعهدات اوليه نيز بپردازد؛ چه اين كه بدون نقض 

نايت جيابد. بررسي مسئوليت كيفري عوامل ارتكاب تعهد ثانويه محلي از صحت نمي
دي و نيز ميال 2020 ژانويه 3هجري خورشيدي، مصادف با  1398دي  13فرودگاه بغداد در 

هاي هشپژو اقدام متقابل جمهوري اسالمي ايران از شمول اين مقاله خارج است و هر يك
  طلبند.مستقلي را مي

كميسيون حقوق  2001در اين راه مقاله حاضر كوشيده است تا با تكيه بر مجموعه مواد 
المللي، به خلفانه بينها ناشي از اعمال متالمللي دولتالملل در زمينه مسئوليت بينبين

ها هنوز المللي دولتبا وجود اين كه مواد مربوط به مسئوليت بينموضوع حاضر بپردازد. 
در حد طرح باقي مانده و به شكل معاهده در نيامده است، در عمل بسياري از تابعان و 

ه بر اهميت كنند كه گواها استناد ميالمللي به آنالمللي و محاكم بينبازيگران جامعه بين
الملل است. از اين روست كه به تبعيت از ديگر كتب و مقاالت آورده كميسيون حقوق بين

هاي حقوقدانان و رويه، مستقيماً به مجموعه حقوقي، در سطور پيش رو نيز مضاف بر آموزه
ها ناشي از اعمال المللي دولتالملل در زمينه مسئوليت بينكميسيون حقوق بين 2001مواد 

بندي قابل ذكر است كه در اين راه، به لحاظ سازمانالمللي پرداخته شده است. خلفانه بينمت
و پس از آن به  4شودنخست به ايجاد مسئوليت در نقض تعهدات حقوق بشري پرداخته مي

  شود.محتوي (پيامدهاي) مسئوليت و در نهايت به استناد به مسئوليت پرداخته مي

                                  
  تقلي است. هاي مسهشند پژوام متخلفانه آمريكا نيازماقدام آمريكا از ابعاد مختلفي متخلفانه است و ابعاد ديگر اقد 1
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  لليالميجاد مسئوليت بين. 1

الملل سازمان ملل متحد راجع به كميسيون حقوق بين 2001به موجب مجموعه مواد 
كه قاطبه مواد آن جامه  5المللي،ها ناشي از عمل متخلفانه بينالمللي دولتمسئوليت بين
- اند، نقض تعهد اوليه، خود تعهد ديگري ايجاد ميالمللي عرفي به خود پوشيدهحقوق بين

المللي، متضمن تعهدات شود و قواعد حقوق مسئوليت بينيه ناميده ميكند كه تعهد ثانو
) 1. به موجب ماده ((UNGA, 2016: 2) (Bordin, 2014: 562-564)ثانويه هستند 
- المللي، مسئوليت بينالملل، هر عمل متخلفانه بينكميسيون حقوق بين 2001مجموعه مواد 

. منظور از دولت، در اينجا (ARSIWA, 2001: Art. 1)المللي همان دولت را در پي دارد 
و چنانچه از شرح و تفسير كميسيون  (ARSIWA, 2001: 32, paras. 1 & 4)كشور است 

المللي آيد، به محض آن كه كشور مرتكب عمل متخلفانه بينبرمي» entails«از عبارت 
 .ARSIWA, 2001: 32, para)شود المللي آن كشور ايجاد ميبشود، مسئوليت حقوقي بين

آيد و المللي ميالمللي به دنبال عمل متخلفانه بين؛ اين به آن معنا است كه مسئوليت بين(2
المللي كه ارتكاب يابد، بدون اين كه ايجاد آن خودكار است. در واقع، عمل متخلفانه بين

نياز به اقدام ديگري از سوي زيان ديده يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري باشد، 
گردد. لذا وقوع عمل المللي ايجاد ميالمللي مرتكب عمل متخلفانه بينوليت بينمسئ

المللي مرتكب است. حال، بايد تأمل كرد المللي به منزله ايجاد مسئوليت بينمتخلفانه بين
  شوند.المللي دانسته ميكه چه عمل يا اعمالي هستند كه متّصف به وصف متخلفانه بين

ن ستلزم آلت، مالمللي دوالمللي و بالمĤل، ايجاد مسئوليت بيننتحقق عمل متخلفانه بي
كه  است است تا به ترتيب، دو عنصر انتساب و نقض تعهد احراز گردد و اين به معنا

 وسب است ي منتالمللالمللي به كشور يا سازمان بيننخست، احراز شود عمل متتخلفانه بين
  ديگر اين كه تعهد اوليه نقض شده است.

                                  
1 Draft Articles on International Responsibility of States (ARSIWA). 
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   نتساب. ا1-1
- با توجه به اين كه كشور به عنوان يك شخص حقوقي كه تابع فعال و اوليه جامعه بين

گوني است، اين شود، خود دربردارنده اشخاص حقيقي و حقوقي گونهالمللي دانسته مي
شود و به مسأله مطرح است كه رفتار چه شخص يا اشخاصي به منزله رفتار كشور دانسته مي

شود به شخص حقوقي دولت منتسب دانست ار چه شخص يا اشخاصي را ميتعبير بهتر، رفت
الملل . كميسيون حقوق بين(Álvarez Ortega, 2015: 3)) 116: 1392(زماني و ميرزاده، 

الملل، در مواد سازمان ملل متحد به عنوان نهاد علمي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين
وارد پرداخته است. در اين باره، هر يك از موارد به اين م 2001) مجموعه مواد 11) تا (4(

شود و بالمĤل، رفتار انتساب كه احراز گردد، رفتار مربوطه به آن كشور منتسب دانسته مي
. از ميان اين مواد، به دو ماده (Fry, 2014: 116)گردد مطروحه، رفتار آن كشور قلمداد مي

كند تا اقدام مورد نيز كفايت مي توان تكيه جست و البته چنانچه گذشت، حتي يكمي
گفته به شخص حقوقي اياالت متحده آمريكا انتساب يابد. در اين راه، يك نگاه به پيش

و هم پس از تنظيم آن،  2001)، كه هم پيش از تنظيم مجموعه مواد 11) و (4منطوق مواد (
ها د و بر آناندر رويه محاكم قضايي و داوري و همين طور در رويه دولتي وجود داشته

 ,ARSIWA, 2001: pp. 40 & 41 paras. 6 & pp. 52 & 53)صحه گذارده شده است 

paras. 4 & 5) .به خوبي گويا و مؤيد انتساب عمل مذكور به اياالت متحده آمريكا است ،
، رفتار هر ارگان دولتي به موجب حقوق 2001) مجموعه مواد 4چه اين كه به موجب ماده (

شود و اين صرف نظر از آن است كه ارگان مربوطه، آن دولت قلمداد مي الملل، عملبين
كاركرد تقنيني، قضائي، اجرايي يا كاركردي ديگر داشته باشد و اعم از آن است كه ارگان 

هاي حقوق فدرال، عضوي از دولت مركزي باشد يا عضوي از واحد دولت يادشده در نظام
) ارگان، شامل هر شخص حقيقي يا 4ز ماده () ا2محلي قلمداد بشود. به موجب بند (

حقوقي است كه به موجب حقوق داخلي آن كشور، كاركرد تقنيني، قضائي، اجرايي يا 
  كاركردي ديگر داشته باشد.

كميسيون حقوق  2001) مجموعه مواد 4) ماده (2طبق ذيل بند يك و همين طور بند (
المللي، رئيس ي از عمل متخلفانه بينالمللي دولت ناشالملل در زمينه مسئوليت بينبين
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شود و از اين رو، به موجب حقوق جمهوري كشور فدرال، ارگان كشور قلمداد مي
انعكاس يافته است، دونالد  2001المللي بدان گونه كه در مجموعه مواد مسئوليت بين

صدر شود و طبق ترامپ، به تنهايي يك ارگان در كشور اياالت متحده آمريكا دانسته مي
) مجموعه مواد يادشده، عمل وي به شخص حقوقي اياالت متحده آمريكا 4) ماده (1بند (

. چه اين كه، عمل هر ارگان با هر (ARSIWA, 2001: 41, para. 9)منتسب است 
شود. اين به آن معنا كاركردي كه داشته باشد به شخص حقوقي كشور منتسب دانسته مي

كاركرد و جايگاهي كه به عنوان يك ارگان  است كه عمل يك شخص حقيقي به جهت
دارد، به شخص حقوقي كشور منتسب است و عمل آن فرد، اعم از آن كه سلبي يا ايجابي 

  شود.باشد، عمل كشور قلمداد مي
، اين كه چنانچه ) استناد كرد و آن11توان به ماده ()، مي4همين طور، افزون بر ماده (

 ا تأييدرتار تار تأييد شده تا حدي كه آن دولت آن رفرفتاري را كشور تأييد كند آن رف
ه برفتار  نتسابشود. البته با توجه به اين كه در اكرده است، به كشور منتسب دانسته مي

) يعني 11) ترديدي وجود ندارد، ديگر نوبت به ماده (4كشور آمريكا به موجب ماده (
ه بترامپ  ونالدحال، از آن جا كه د رسد ولي به هرانتساب به جهت تأييد بعدي رفتار نمي

دي ر در باتي اگحكند، داند و تأييد ميصراحت و متأسفانه با افتخار آن را عملي مناسب مي
با اين  گشت.شد به جهت تأييد بعدي منتسب به كشور آمريكا قلمداد ميبه آن منتسب نمي

ا بتدار از همان حال، چنانچه گذشت، وقايع به خوبي گوياي آن است كه اقدام مذكو
  منتسب به كشور آمريكا است.

بدين ترتيب، با توجه به اين كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور كنوني اياالت متحده 
آمريكا، متأسفانه با افتخار، اين كشور را مرتكب عمل مزبور اعالم كرده است، در انتساب 

 :ARSIWA, 2001)ماند )، ترديدي باقي نمي4اين عمل به كشور آمريكا، به موجب ماده (

Art. 4)) در راه احراز عمل متخلفانه بين 2001) مجموعه مواد 2. از اين رو به موجب ماده -

المللي، نوبت به احراز نقض تعهد اوليه در وضعيت المللي و بالمĤل ايجاد مسئوليت بين
  .(ARSIWA, 2001: Art. 2)رسد حاضر مي
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   نقض تعهد .2-1
آمريكا دو سرآمد و پيشتاز در عرصه استفاده از هواپيماهاي اسراييل و اياالت متحده 

بدون سرنشين در كشتار به وسيله پهپاد هستند. رژيم صهيونيستي بارها عليه اشخاص هدف 
در فلسطين دست به كشتار زده است. بيشتر ترورهاي اسراييل در آن قسمت از نوار غزه كه 

شده صورت گرفته است. تاكتيك گفته تحت كنترل نيروهاي مقاومت فلسطيني قرار دارد
گيرد كه اسراييل ادعا هاي مختلفي نظير فتح، حماس و جهاد اسالمي صورت ميعليه گروه

ها درصدد طرح و انجام عمليات عليه غيرنظاميان اسراييلي هستند. بر دارد كه اين گروه
است كه  اي كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كرده، گزارش شدهاساس مطالعه

فلسطيني  387، حداقل به كشته شدن 2008تا مي  2002هاي اقدام به اين تاكتيك، بين سال
از اين  2001سپتامبر  11. آمريكا نيز پس از (UNHRC, 2010: para. 14)انجاميده است 

اقدام در افغانستان، عراق و پاكستان استفاده كرده است. شواهد، نشان از آن دارد كه 
به طور آزمايشي در نوادا از هواپيماي  2001سپتامبر  11ه آمريكا، پيش از اياالت متحد

اولين گزارش از كشتن به وسيله پهپاد  6بدون سرنشين خود براي كشتار استفاده كرده است.
گردد كه يك هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي بازمي 2002نوامبر  3توسط سازمان سيا به 

لهارتي، رهبر القاعده هم در ميان آنان بود، را هدف شليك در يمن، شش نفر، كه سينان ا
  7موشك قرار داد.
با همكاري  2002نوامبر  3هاي جنگنده خود در ، آمريكا از پرنده2001پس از سال 

يمن عليه علي سنيان الحريثي، عضو ارشد القاعده در اين كشور استفاده كرد. همكاري 
ها انجاميد و با به كارگيري هواپيماي ت براي آنآمريكا و يمن در اين عمليات به موفقي

-بدون سرنشين موفق به كشتن الحريثي شدند. اين عمليات از آن جهت حايز اهميت مي

هاي نمايد كه همچون سردار سليماني، پيش از اين، هر دو طرف آمريكايي و يمني تالش

                                  
1 https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/life-as-a-drone-pilot-creech-air-force-

base-nevada (available at: 19.11.2015) 
2 https://www.nytimes.com/2020/01/31/world/middleeast/qaeda-yemen-alrimi.html 

(Available at: 31.01.2020) 
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بند ت رسيده بود (عالقهبسها به بنزيادي براي دستگيري الحريثي كرده بودند كه همه آن
  ).210: 1392نجات، حسيني و يزدان

در اين باره با توجه به اين كه تروريسم تعاريف متعدد و مختلفي دارد و هنوز تعريفي 
 :High Commissioner for Human Rights, 2008)واحد در مورد آن ارائه نشده است 

ه شهيد سليماني را تروريست ، مقتضي است نخست به اين ادعاي طرف آمريكايي ك(5-7
دانسته است پرداخته شود. چه اين كه، در اينجا، محل اختالف يك مرحله پيش از حق 
حيات است. ليك، در نبود تعريفي واحد و پذيرفته در مورد تروريست در ميان كشورهاي 

 تواند بدون اثبات و احراز تروريستي بودن اقدام يادنيا، بدون ترديد هيچ كشوري نمي
تروريست بودن يك فرد يا گروه، شخص يا اشخاصي را تروريست معرفي كند. اين از 

شود. با الملل است كه اقتضاي حق و عدالت نيز دانسته ميواضحات و مبرهنات حقوق بين
توجه به اين كه هيچ گاه اقدام شهيد سليماني به عنوان يك عمل تروريستي از سوي هيچ 

راز نشده است، داعيه آمريكا محلي از اعراب ندارد. چه اين المللي احمرجع ذي صالح بين
هاي خود، هر شخصي را كه، چنانچه هر كشوري با اميال و اغراض خود و با مالك

تروريستي بداند و بتواند مبادرت به اقدام خصمانه عليه آن نمايد ديگر حق حيات به عنوان 
الملل نخواهد يافت در حقوق بينيك اصل بنيادين در نسل اول حقوق بشر عمالً محملي 

كه تعريفي واحد در مورد آن وجود نداشته باشد. هر انساني از حق حيات برخوردار است و 
شود كه اعطا شدني نيست بلكه هر انساني، بما دانسته مي 8اين حق، در زمره حقوق بنياديني

ق مدني و سياسي، ميثاق حقو 6هو انسان، از آن برخوردار و متمتع است و به موجب ماده 
جلو آن را  9كشورها تنها موظف به حمايت از آن هستند و در اين راه، نبايد خودسرانه

 International Covenant on Civil and)ها سلب كنند بگيرند يا آن را از انسان

Political Rights, 1966: Art. 6)اعالميه جهاني 3تر، اين امر به صراحت در ماده (. پيش (
و  (Universal Declaration of Human Rights, 1948: Art. 3)بشر نيز آمده  حقوق

منظور از خودسرانه، اين  (Hannum, 1996: 320)الملل عرفي هم دارد ريشه در حقوق بين

                                  
1 Fundamental Rights 
2 Arbitrarily 
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 شود بدون طي فرايند رسيدگي قضايي عادالنه حق حيات را از است كه به هيچ وجه نمي
. در اين باره با (Human Rights Committee, 2018: paras. 2 & 7)كسي سلب كرد 

المللي توجه به اين كه منع سلب خودسرانه حق حيات، حقي است كه مضاف بر منشور بين
، (Hannum, 1996: 317-335)الملل عرفي نيز وجود دارد حقوق در قواعد حقوق بين

، طي حمله بدون شك، آمريكا متعهد به رعايت اين حق است و سلب اين حق از ده نفر
نفر از همراهان ايشان، نقض تعهد كشور آمريكا  9ناجوانمردانه به شهيد قاسم سليماني و 

) 1المللي محقق شده است و به موجب ماده (شود. لذا هر دو عنصر تخلف بيندانسته مي
الملل، كشور اياالت متحده آمريكا به عنوان كميسيون حقوق بين 2001مجموعه مواد 

المللي شده است، به لحاظ قيماً (بالمباشره) مرتكب عمل متخلفانه بينكشوري كه مست
  .(ARSIWA, 2001: Art. 1)شود الملل، مسئول دانسته ميحقوق بين

ضي است ، مقتالمللي كشور آمريكاپس از استدالل راجع به تحقق (ايجاد) مسئوليت بين
  پرداخته شود. الملليبه محتوي يا به تعبيري، پيامدهاي اين مسئوليت بين

  
  10الملليمحتواي مسئوليت بين .2

به لحاظ حقوقي، ايجاد مسئوليت، منفك از پيامد و محتواي مسئوليت است 
(Crawford, 2013: 460)وته باشد تواند داشالمللي، پيامدهاي مختلفي مي. مسئوليت بين 

نجد؛ در گيمار پرداختن به تمام پيامدها نه در موضوع جستار حاضر است نه در اين نوشت
ت، به ه اساين قسمت، به اقتضاي رسالتي كه در سازمان بندي پژوهش براي آن ترسيم شد

  .شوديالملل پرداخته ممحتواي مسئوليت اياالت متحده آمريكا به موجب حقوق بين

                                  
است » Content of the International Responsibility«، برگردان فارسي »الملليمحتواي مسئوليت بين«واژه  1

ايد كاربست ردازد. شت بپاد شده اسكه در صدد است تا به محتوي يا به تعبيري پيامدها و آثار مسئوليتي كه قبالً ايج
عددي از ر آثار متتر ده پيشكتر به نظر آيند اما از آن جا جهت افاده مقصود مناسب» آثار«يا » پيامدها«واژگاني نظير 

ست در اين جستار نيز ا» Content«تري از واژه المللي استفاده شده است و ترجمه دقيقعبارت محتواي مسئوليت بين
  برگزيده شده است.» ويمحت«واژه 
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1-2. تضمين عدم تكرار  
وليت الملل مسئتضمين عدم تكرار به آن معنا است كه كشوري كه به موجب حقوق بين

-بايست تضمينات الزم بدهد كه آن عمل متخلفانه بيندارد، به اقتضاي قضيه مطروح، مي

. به اين جهت، بعضي اوقات (Crawford, 2013: 469)المللي را ديگر تكرار نخواهد كرد 
). در حقوق 215: 1383از تضمين به عدم تكرار، به تأمين نيز ياد شده است (زهرايي، 

آيد ، معموالً سخن از توقف عمل متخلفانه و تضمين عدم تكرار ميالملليمسئوليت بين
(ARSIWA, 2001: Art 30)شود كه عمل متخلفانه بين؛ منتها توقف در زماني مطرح مي-

المللي در بازه المللي مربوطه مستمر باشد؛ اين به آن معنا است كه آن عمل متخلفانه بين
، مصداق بارز عمل متخلفانه مستمر است؛ چرا كه گيريزماني استمرار يافته باشد؛ گروگان

 - Kolb, 2017: 150)تحقق آن مستلزم استمرار در يك بازه زماني هرچندكوتاه است 

. از اين رو چنانچه عملي چند بار تكرار شود را نبايد به منزله استمرار عمل متخلفانه (151
ژيم صهيونيستي، بارها به المللي دانست. درست است كه اياالت متحده آمريكا و ربين

شود كه عمل متخلفانه اند اما اين موجب نميانحاء مختلف دست به چنين اقداماتي زده
مطروحه، وصف مستمر بيابد بلكه بايد گفت كه عمل متخلفانه مربوطه، تكرار شده است اما 

فانه حضور غيرقانوني آنان در منطقه خاورميانه و به ويژه عراق، مصداق بارز عمل متخل
المللي در مورد اقدام اخير مستمر است كه مقتضي است متوقف شود؛ اما عمل متخلفانه بين

اياالت متحده آمريكا در شهادت سردار سليماني و چند تن از همراهان ايشان، به نحوي 
نيست كه بشود سخن از توقف عمل متخلفانه به ميان آورد بلكه ارائه تضمين به عدم تكرار 

المللي از جمله و به ويژه تضمين عدم تكرار به صراحت در رويه محاكم بين بايسته است.
 ,ICJ)المللي دادگستري، از جمله در قضيه موسوم به تنگه كورفو، وجود دارد ديوان بين

1949: 4 & 35).  
هاي آمريكا گوياي آن است كه اين كشور بارها و بارها در اقصي نقاط پيشينه فعاليت
منطقه خاورميانه، اقدام به كشتار، اعم از گسترده و هدفمند، خواه از طريق  دنيا به ويژه در

- پهپاد يا از طريق ديگر نموده است. كشتار مردم يمن، عراق، افغانستان و پاكستان تنها نمونه

. در اين (Kramer, 2011: 378)) 246: 1396روند (لساني و منفرد، هايي از آن به شمار مي
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 المللي مزبور كه مسبوق بايد تضمين بدهد كه ديگر عمل متخلفانه بين باره، آمريكا نخست
به سابقه است را تكرار نخواهد كرد. چه اين كه، آمريكا، هواپيماهاي بدون سرنشين خود 
را در نقاط متعددي از جهان مانند افغانستان، پاكستان، يمن، ليبي و سومالي به كار گرفته 

) با استفاده 2004-2008كه اين كشور در بازه چهار ساله (است. به طور مثال، گفتني است 
 ,Pugliese)عمليات در نقاط مختلف جهان نمود  42از هواپيماهاي بدون سرنشين، اقدام به 

. تضمين عدم تكرار به منظور آن است كه متخلف را از انجام چنين تخلفي در (932 :2011
ار، اين كاركرد بازدارندگي است كه بسيار آينده بازدارد و از اين رو، در تضمين عدم تكر

). لذا، در نحوه تضمين نيز، بايد توجه شود كه 215: 1383حائز اهميت است (زهرايي، 
تضمين بايد به نحوه و شكلي باشد كه واقعاً كاركرد بازدارندگي داشته باشد؛ چه در غير 

و در عمل ابتر  اين صورت، تضمين به عدم تكرار از رسالت اصلي خود دور خواهد شد
  خواهد ماند.
كا به آمري المللي دادگستري طي قضيه موسوم به الگراند، كه در آن كشورديوان بين

ه رداختپالمللي، طرف دعوي بوده است، به تضمين عدم تكرار عنوان كشور متخلف بين
مريكا . طي اين قضيه، آلمان عليه اياالت متحده آ(ICJ, 2001: paras. 12 & 48)است 

ن در زمينه وي 1963قامه دعوي كرده و مطرح نموده بود كه آمريكا با نقض كنوانسيون ا
يگر كه د المللي شده است و بايد تضمين دهدروابط كنسولي مرتكب عمل متخلفانه بين

مان، اي آلالمللي دادگستري ضمن تأييد مدعمرتكب چنين تخلفي نخواهد شد. ديوان بين
 راخورفتصريح داشت كه نحوه و شكل تضمين كامالً به در مورد چگونگي اين تضمين، 

  هر وضعيت است و به اقتضاي قضيه مطروحه متفاوت است.
المللي وجود ندارد با اين كه در مورد چگونگي نوع و شكل تضمين، رويه واحد بين

اي صورت بگيرد ) و بنا به اختيار كشور متخلف است، اما بايد به گونه220: 1383(زهرايي، 
. در اين راه، به فراخور نقض ارتكابي، (ICJ, 2001, para. 12)متقاعدكننده باشد  كه

ديدگان داده شود؛ در وضعيت حاضر جمهوري اسالمي ديده يا زيانتضمين بايد به زيان
ديده كه كشور آمريكا تعهد خود را نقض كرده است استحقاق آن را ايران به عنوان زيان

ديده بودن به آن سب به عدم تكرار بدهد؛ چه اين كه اساساً زياندارد كه آمريكا تضمين منا
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المللي مطمح نظر قرار گرفته به اين معنا است كه تعهدي گونه كه در حقوق مسئوليت بين
عليه آن كشور نقض شده باشد و در اين وضعيت، كشوري كه تعهد را نقض كرده متخلف 

شود. در قضيه داوري ديده قلمداد مينو كشوري كه تعهد در قبال آن نقض شده است زيا
كه اتفاقاً در آن هم آمريكا طرف دعوي بوده است، به بحث  11موسوم به تريل اسملتر

ديده، انجام اقدامات خاصي را تضمين عدم تكرار پرداخته شده و طي آن، دولت زيان
ا عمل درخواست كرد تا از اين رهگذر، حقوق آن در آينده محترم شمرده شود و ديگر ب

. با توجه به (UNRIAA, 1938, 1941: 1905)المللي مشابه، پايمال نگردد متخلفانه بين
المللي وضعيت حاضر در مورد مسئوليت كشور آمريكا به عنوان مرتكب عمل متخلفانه بين

نفر از همراهان ايشان، اظهارات مقامات رسمي و مردم  9در شهادت سردار سليماني و 
به  12المي ايران و عراق و همين طور مصوبه پارلمان اين كشور،كشورهاي جمهوري اس

اند، خروج كامل نيروهاي عنوان دو كشوري كه در اين قضيه بيش از ديگران متأثر شده
تواند تضميني متقاعدكننده در مورد عدم آمريكايي از منطقه و به ويژه عراق است كه مي

كشور آمريكا در آينده، قلمداد بشود. چه اين  المللي مشابه از سويتكرار عمل متخلفانه بين
- كه، تضمين عدم تكرار به آن گونه كه به عنوان يكي از پيامدهاي حقوق مسئوليت بين

المللي مطرح است، بايد واقعي، عيني و غيرصوري باشد؛ در مورد خروج نيروهاي 
يي در آمريكايي از عراق، چون عراق به هيچ وجه رضايت به حضور نيروهاي آمريكا

سرزمين كشور خود ندارد، حضور نيروهاي اين كشور در سرزمين عراق، در مغايرت با 
شود و از اين رو، خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، به اصل تماميت سرزميني دانسته مي

الملل بايسته است. درمورد خروج نيروهاي كشور متخلف از ديگر لحاظ حقوق بين
ن را وادار به انجام عملي خاص كرد تا ناگزير از اقدامي باشد توان آكشورهاي منطقه، نمي

                                  
1 Trail Smelter 

  اييد.جهت مالحظه مصوبه پارلمان عراق به پايگاه اينترنتي مجلس عراق به نشاني زير مراجعه فرم 2
Ar.parliament.iq/2020/01/05/ (Available at: 05.01.2020).  گفتني است اظهارات نخست وزير كشور

 https://plink.ir/x04w4 .ر نشاني زير قابل دسترس استعراق در جلسه مجلس نمايندگان  اين كشور د

(Available at: 05.01.2020). 
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 كه مدّ نظر ندارد. كشور متخلف، موظف است تضمين به عدم تكرار بدهد ولي موظف به 
انجام عملي خاص نيست؛ ليكن، اين حق كشور متخلف به انتخاب چگونگي ارائه تضمين 

تعهد خود به ارائه تضمين بشود. به عدم تكرار نبايد موجب سر باز زدن كشور متخلف از 
هايي را پيشنهاد كنند ولي توانند راه يا راهدر اين باره، كشور يا كشورهاي زيان ديده مي

المللي، در آور نيست. به لحاظ حقوقي بينالملل، الزامطريق پيشنهادي، به لحاظ حقوق بين
تواند از منطقه مي مورد شهادت سردار سليماني، آمريكا با خروج كامل نيروهاي خود

  بهترين تضمين را ارائه بدهد.
  جبران خسارت .2-2

ها المللي دولتراجع به مسئوليت بين 2001الملل در مجموعه مواد كميسيون حقوق بين
المللي، جبران خسارت را ذيل محتواي مسئوليت آورده و مقرر ناشي از عمل متخلفانه بين

رابر زيان ايجاد شده توسط عمل متخلفانه به شكل داشته است كه جبران خسارت كامل در ب
تواند است كه منفرداً يا مجتمعاً مي 15و جلب رضايت 14غرامت 13اعاده وضع به حال سابق،

كميسيون  2001) طرح 34چه كه از ماده (. آن(ARSIWA, 2001: Art. 34)صورت گيرد 
از معنوي و مادي  آيد اين است كه اَشكال جبران خسارت، اعمالملل برميحقوق بين

از اين رو در وضعيت حاضر كه آمريكا مسئول عمليات پهپادي در شهادت سردار  16است.
سليماني و چند تن از همراهان ايشان است، مقتضي است كه به موجب حقوق مسئوليت 

، 2001) مجموعه مواد 34المللي، خسارات معنوي نيز لحاظ گردد. با توجه به ماده (بين
بايد به صورت كامل صورت بپذيرد، مقتضي است كه تمام خسارات مادي جبران خسارت 

. در اين باره، متأسفانه (ARSIWA, 2001: Art. 34)و معنوي در جبران لحاظ شود 
خسارات معنوي برخاسته از شهادت ايشان، به طور كامل، به هيچ وجه قابل جبران نيست 

                                  
1 Restitution  
2 Compensation  
3 Satisfaction  

 .ARIO, 2011: Art) المللي نيز تكرار شده استهاي بينالمللي سازماناين امر عيناً در مورد حقوق مسئوليت بين  4

  .207: 1393. جهت مالحظه برگردان فارسي اين ماده بنگريد به عابديني و روزگاري، (34
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٢٠٤  

) الملل، تا آن جا كه ميسيون حقوق بينك 2001) مجموعه مواد 34ولي بايد به موجب ماده
  ممكن است صورت بپذيرد.

-المللي، به اشكال مختلفي ميجبران خسارت، به عنوان محتواي اصلي مسئوليت بين

تواند محقق بشود و البته ميان اين اَشكال، ترتيب و ترتب وجود دارد. اين به آن معنا است 
اولويت ميان انحاء جبران خسارت، مانع از آن كه ميان آنان اولويت وجود دارد؛ البته وجود 

نيست كه نشود چند شكل جبران خسارت، توأمان صورت پذيرد؛ چه اين كه، برخي اعمال 
متخلفانه، چندبُعدي هستند و خسارات چندوجهي برخاسته از آنان اقتضا دارد كه جبران 

ارت، خسارت كامل از رهگذر چند شكل جبران خسارت محقق شود. در جبران خس
. (Crawford, 2013: 459)نخست مقتضي است تالش شود تا وضع سابق اعاده گردد 

بدون ترديد، اعاده وضع به حال سابق، بهترين شكل از جبران خسارت است اما اقتضائات 
جامعه اين است كه هميشه اعاده وضع به حال سابق ميسور نيست و اساساً به جهت اين كه 

ه وضع به حال سابق ميسور و منطقي نيست، اَشكال ديگر مطرح هميشه و در همه حال، اعاد
نفر از همراهان  9). در مورد شهادت سردار سليماني و 43- 45: 1387شده است (اميري، 

ايشان طي حمله پهپادي آمريكا، اعاده وضع يعني بازگرداندن حيات اشخاص، متأسفانه 
ان خسارت رفت. با توجه به اين كه ممكن نيست و بايسته است كه به سراغ ديگر انحاء جبر

اعاده وضع به حال سابق، هميشه و در همه حال، از جمله در مورد شهادت سردار سليماني، 
ترين نحو جبران خسارت ممكن و منطقي نيست، غرامت به عنوان شكل ديگر و البته رايج

نوان كشور مسئول ). در اين باره، آمريكا به ع83: 1387بايد مطمح نظر قرار گيرد (اميري، 
عمل متخلفانه ملزم است در برابر زياني كه توسط عملش ايجاد شده، در صورتي كه 

 :ARSIWA, 2001)خسارات با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود، غرامت بپردازد 

Art. 36(1)) اين بدان معنا است كه اعاده وضع به حال سابق، اولين راه حل است و اگر .
هاي ديگر رفت. از اين رو است كه توان به سراغ راه يا راهمنطقي نبود، مياعاده ممكن يا 

گفته شده است كه ميان اَشكال جبران خسارت، سلسله مراتب رجحاني وجود دارد و يكي 
بر ديگر برتر دانسته شده است. به موجب آن چه كه در مجموعه مواد كميسيون حقوق 

هاي المللي است، غرامت ناظر بر زيانيه جامعه بينالملل آمده و البته برگرفته از روبين
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 رود. با اين حال، اين نبايد به منزله مادي است و صرف نظر از خسارات معنوي به شمار مي
الملل در مقام تنظيم (تدوين و توسعه كميسيون حقوق بين 2001آن قلمداد گردد كه طرح 
رات معنوي چشم پوشيده است و نبايد ها، از خساالمللي دولتتدريجي) نظام مسئوليت بين

اين را به آن معنا انگاشت كه در وضعيت حاضر، خسارات معنوي شهادت سردار سليماني 
و همراهان ايشان را نتوان مطالبه كرد. البته كه تمام خسارات معنوي به هيچ وجه قابل مطالبه 

-ند. منتها تا آن جا كه مينيست چرا كه اساساً اين خسارات در امور دنيوي قابل مطالبه نيست

و عذرخواهي رسمي آمريكا در عداد آن   توان اين دسته از خسارات را مطالبه كردشود مي
) مجموعه مواد ياد شده، آمريكا به عنوان دولت 37گيرد. به موجب مجموعه ماده (قرار مي

كه با اعاده  المللي ملزم است در برابر زيان ايجاد شده از عملشمسئول عمل متخلفانه بين
وضع به حال سابق يا غرامت جبران نگردد، رضايت دولت زيان ديده را جلب كند 

(ARSIWA, 2001: Art. 37(1))تواند به هر نحوي اتفاق افتد؛ . جلب رضايت، خود مي
آن چه كه در اين مورد اهميت دارد آن است كه رضايت زيان ديده(گان)، به هر نحوي از 

 18بيان تأسف، 17تواند شامل پذيرش نقض،انحاء، حاصل آيد. اين جلب رضايت مي
منفرداً يا مجتمعاً، باشد. ليك، اين امر  20يا هر روش مناسب ديگر، 19عذرخواهي رسمي

  دولت مسئول بيانجامد و حتماً شرط تناسب بايد در آن رعايت گردد. 21يد به تحقيرنبا
 شكل توان هر دوبدين ترتيب، در قضيه حاضر راجع به شهادت سردار سليماني مي

 مود. چهنسمي رجبران را از آمريكاي متخلف مطالبه كرد و آمريكا را وادار به عذرخواهي 
ها لتلي دوالملالملل در زمينه مسئوليت بينوق بيناين كه، مجموعه مواد كميسيون حق

به  بايد وتواند به انحاء گوناگوني صورت بگيرد تصريح داشته است كه جلب رضايت مي
ين اصورتي محقق شود كه رضايت زيان ديده جلب گردد و عذرخواهي رسمي از جمله 

  .(ARSIWA, 2001: 106)انحاء است 

                                  
1 Acknowledgement of the Breach 
2 Expression of Regret 
3 Formal Apology 
4 Appropriate Modality 
5 Humiliating 
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  استناد به مسئوليت .3

كه حتماً نيازي نيست از طريق مراجع  22به مسئوليت، عملي است نسبتاً رسمي استناد
تواند از رهگذر المللي، اعم از قضايي يا داوري، صورت بگيرد بلكه ميحقوقي بين

. در مورد محاكم بايد (Vermer-Kunzil, 2014: 257)سازكارهاي ديپلماتيك محقق شود 
المللي يت رسيدگي داشته باشد. ديوان بينگفت كه نخست مقتضي است آن دادگاه صالح

دادگستري كه ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد است صالحيت رسيدگي به اختالفات 
كند، بلكه كشورها بايد به ميان كشورها را دارد اما صرف عضويت در آن كفايت نمي

- يوان بيننحوي صالحيت آن را پذيرفته باشند يا بپذيرند. در اين باره، چون صالحيت د

المللي دادگستري براي اين موضوع، از سوي طرفين اختالف، پذيرفته نشده است اقامه 
شود مگر اين كه جمهوري اسالمي ايران اقامه دعوي در ديوان يادشده عمالً منتفي مي

دعوي كند و بعداً آمريكا صراحتا يا ضمناً صالحيت ديوان را بپذيريد كه اين پذيرش از 
هايي كه اخيراً جمهوري اسالمي عليه رسد. در قضيهار بعيد به نظر ميسوي آمريكا بسي

المللي دادگستري اقامه دعوي كرده است، به معاهده اياالت متحد آمريكا، نزد ديوان بين
مودت استناد شده است؛ چنانچه معاهده مودت همچنان معتبر بود شايد بهترين مبناي ممكن 

ريكا بيش از يك سال قبل، آن را فسخ كرد و ديگر شد، ليك چه سود كه آمدانسته مي
يابد. ديوان داوري گفته راجع به اين امر مصداق نميوجود ندارد؛ از اين رو معاهده پيش

آمريكا نيز نه به لحاظ زماني و نه به لحاظ موضوعي صالحيت رسيدگي اين -دعاوي ايران
ن قضيه، قابل تأسيس است، اما دعوي را ندارد. البته داوري مستقلي براي رسيدگي به اي

  احتمال موافقت آمريكا با چنين راه حلي منتفي است.
لذا در فقد محكمه ذي صالح، مقتضي است از راه ديپلماتيك از جمله سازمان ملل 
متحد، اقدام كرد. با توجه به اين كه آمريكا عضو دائم شوراي امنيت اين سازمان و داراي 

در شوراي امنيت نتيجه مطلوبي در بر نخواهد داشت. در حق وتو است، طرح اين موضوع 

                                  
1 Relatively Formal 



ت ن
و

  ھاد
یکا لملی آ ا

س ت ر ار  د
  مای
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 و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در  77توان از ظرفيت گروه كشورهاي اين راه، مي
مجمع عمومي سازمان ملل متحد بهره جست و از اين طريق اقدام كرد. اين اقدام به موجب 

شود. از اين رو مللي دانسته  ميالالمللي، استناد به عمل متخلفانه بينحقوق مسئوليت بين
- نبايد اين گونه انگاشت كه استناد به مسئوليت تنها از رهگذر مراجع قضايي يا داوري بين

المللي بايد صورت بگيرد و حال كه هيچ يك از محاكم، صالحيت رسيدگي ندارند استناد 
المللي ديوان بين شود؛  به هيچ وجه اين گونه نيست. رأيالمللي منتفي ميبه مسئوليت بين

دادگستري در رسيدگي به اختالف نائورو عليه استراليا طي قضيه برخي اراضي فسفات در 
نائورو  متضمن آن است كه اطالع دولت خوانده از ادعاي دولت خواهان هر چند از طريق 

ها صورت گرفته باشد، خود به منزله استناد ها و نشستهاي مطبوعاتي، سخنرانيگزارش
. در (Satkauskas, 2003: 91 & 92) (ICJ, 1992: Paras. 33 and 34)شود ته ميدانس

اين باره، مقام معظم رهبري  و تمامي مقامات عالي رتبه جمهوري اسالمي ايران، از جمله 
سران سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه، رسماً اظهار تأسف كرده و اياالت متحد آمريكا را 

جمهوري اسالمي ايران از رهگذر نماينده دائم خود در سازمان ملل  اند. نيز،مسئول دانسته
اي رسمي خطاب به رئيس شوراي امنيت و دبير كل سازمان ملل متحد نوشت و متحد، نامه

طي اين نامه،  23تن از همراهان ايشان را جنايت خواند. 9در آن، شهادت سردار سليماني و 
ي اسالمي ايران، آمريكا را مسئول اين اقدام رسماً و صريحاً اعالم شده است كه جمهور

- اين اقدام جمهوري اسالمي ايران، بدون ترديد، به منزله استناد به مسئوليت بين 24داند.مي

كميسيون حقوق  2001) مجموعه مواد 42المللي كشور آمريكا به آن گونه كه در ماده (
المللي آمده است، متخلفانه بين المللي دولت ناشي از عملالملل در زمينه مسئوليت بينبين

  .(ARSIWA, 2001: Art. 42)شود دانسته مي
همين طور، نماينده عراق در سازمان ملل متحد، طي دو نامه خطاب به شوراي امنيت و 
دبيركل سازمان ملل متحد، رسماً و صريحاً اعالم داشت كه حمله هوايي آمريكا در 

                                  
1 https://www.yjc.ir/00UC2K (Available at: 04.01.2020) 
2 https://en.irna.ir/news/83619559/Envoy-terms-IRGC-commander-s-terror-as-terrorist-
criminal-act (Available at 4.01.2020) 
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 به خود دانسته است، قتل خودسرانه و بدون مجوز سرزمين بغداد، كه آمريكا آن را منتسب
المللي عليه قانوني بوده است و از اين رو خواستار آن شد تا  آن سازمان، عمل متخلفانه بين

سردار سليماني، ابومهدي المهندس و همرانشان را محكوم نمايد. افزون بر اين، عراق ورود 
) 7ده سرزميني كشور خود را نقض بند (بدون مجوز قانوني پهپاد از سوي آمريكا به محدو

الملل عرفي دارد دانست و ) منشور سازمان ملل متحد كه ريشه در حقوق بين2ماده (
لذا دولت عراق  1شود.گفته، نقض حاكميت عراق قلمداد ميتصريح داشت كه حمله پيش

توان نمي ديده مبادرت به استناد به مسئوليت كرده است و ديگرنيز به عنوان دولت زيان
عدم استناد را به منزله اعراض انگاشت. شايد اين مقوله مطرح بشود كه اقدام موشكي 

االسد در عراق، مانع از جمهوري اسالمي ايران عليه پايگاه نظامي آمريكا موسوم به عين
استناد جمهوري اسالمي ايران به مسئوليت و بالمĤل، آثار و پيامدهاي مسئوليت است؛ ولي 

باره بايد گفت كه اساساً اين اقدام خود به عنوان عملي مستوفي قابل بررسي است و در اين 
اين به آن معنا است كه حتي اگر آمريكا بابت اين اقدام موشكي جمهوري اسالمي ايران، 

صالح مربوطه بررسي مبادرت به اقامه دعوي يا دعواي متقابل نمايد، از سوي مرجع ذي
المللي آمريكا ع از استناد جمهوري اسالمي ايران به مسئوليت بينشود و به هيچ وجه، مانمي

 2001) مجموعه مواد 48) و (42و پيامدهاي آن نيست. اين به امر به صراحت از مواد (
  الملل سازمان ملل متحد قابل استنباط است.كميسيون حقوق بين

مللي، اين امر الدر اين باره، قابل ذكر است كه به موجب نظام حقوق مسئوليت بين
المللي استناد كند به مسئوليت بين 2،»ديدهدولتي غير از دولت زيان«متصور است كه 

كميسيون حقوق  2001) مجموعه مواد 48). به موجب ماده (211: 1397(محبي و بذار، 
ديده هم از صالحيت استناد به الملل سازمان ملل متحد، دولتي غير از دولت زيانبين

ها به صورت جمعي اقدام المللي برخوردار است و لزومي ندارد كه اين دولتمسئوليت بين
) از مجموعه مواد 48) ماده (1. طبق بند ((ARSIWA, 2001: 126, para. 4)نمايند 

ها از جمله آن دولت باشد يا يادشده، چنانچه تعهد نقض شده در قبال گروهي از دولت

                                  
1 https://www.yjc.ir/00UCz1 (Available at: 07.01.2020) 
2 State Other than an Injured State 
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 -ديده نيز ميي در كل دانسته بشود، دولت غيرزيانالمللتعهد نقض شده، در قبال جامعه بين

. از اين رو، در (ARSIWA, 2001: Art. 48(1))المللي استناد كند تواند به مسئوليت بين
وضعيت حاضر، محكوم كردن اقدام آمريكا از سوي كشورهاي ديگر از جمله فرانسه، چين 

ان اعضاء دائم شوراي امنيت طور عملكرد كشورهاي چين و روسيه به عنوو همين 1و روسيه
) مجموعه 48توان به موجب ماده (سازمان ملل متحد در مخالفت با اقدام آمريكا، را مي

المللي قلمداد كرد الملل، به منزله استناد به مسئوليت بينكميسيون حقوق بين 2001مواد 
(Panda, 2020: 1) (ARSIWA, 2001: 126, paras. 5 & 6) معنا نيست . البته اين به آن

كه صرف مخالفت به منزله استناد به مسئوليت باشد ولي اعتراض و مخالفت رسمي قطعًا به 
الملل سازمان ملل متحد در شود. كميسيون حقوق بينمعناي استناد به مسئوليت دانسته مي

) به صراحت بيان داشته است كه استناد، يك 42تبيين مفهوم استناد در شرح و تفسير ماده (
است و نيازي نيست كه حتماً در يك مرجع قضايي يا داوري صورت  2ام نسبتاً رسمياقد

. لذا با توجه به اين كه اقدام جمهوري (ARSIWA, 2001: 117, Para. 2)گرفته باشد 
اسالمي ايران در مخالفت با عمل آمريكا كامالً رسمي بوده است، قطعاً به منزله استناد 

  شود.قلمداد مي
تن از همراهان  9المللي در مورد شهادت سردار و استناد به مسئوليت بين بدين ترتيب،

ايشان، مضاف بر اين كه از سوي كشورهاي جمهوري اسالمي ايران و عراق به عنوان دول 
ديده صورت گرفته است، از سوي دول غيرزيان ديده نيز محقق شده است و ديگر زيان

حق استناد به جهت گذر از زمان باقي نمانده  هيچ مجالي براي ادعاي احتمالي اعراض از
-ICJ, 2001: paras. 53)است. به طور كلي، تأخير در استناد به منزله سقوط آن نيست 

؛ مگر در شرايطي كه اوضاع و احوال چنين اقتضا دارد و در مورد شهادت سردار (57
گرفته است،  سليماني چون استناد از طريق اعتراض رسمي جمهوري اسالمي ايران صورت

شود و يابد. اصل جاري و ساري ميبه هيچ وجه اعراض و اسقاط حق محلي از صحت نمي

                                  
1 https://www.timesofisrael.com/france-russia-and-china-condemn-slaying-of-soleimani-as-a-
destabilizing-act/ (Available at: 10.01.2020) 
2 Relatively Formal 
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،يابد. چه اين محلي از اعراب نمي 1به هيچ وجه بحث از دست دادن حق استناد به مسئوليت
، تنها در دو وضعيت است كه حق استناد به 2001) مجموعه مواد 45كه، به موجب ماده (

؛ وضعيتي كه در آن، دولت (ARSIWA, 2001: 121, para. 1)يابد ل ميمسئوليت زوا
 ,ARSIWA, 2001: 121)اي معتبر از ادعايش اعراض كند ديده به صراحت و به گونهزيان

para. 2)اي معتبر ديده به طور ضمني و به گونه؛ و ديگري وضعيتي كه طي آن، دولت زيان
. در وضعيت شهادت سردار (ARSIWA, 2001: 121, para. 3)به اسقاط ادعا تن دهد 

يابد و حتي در مقام ترديد، اصل را سليماني، هيچ يك از دو وضعيت مربوطه صدق نمي
). بدين ترتيب، در نبود 140: 1395بايد جاري دانست و آن، عدم اعراض است (سبحاني، 

- چ وجه نميالمللي و ملي براي رسيدگي به قضيه حاضر، به هيصالحيت براي محاكم بين

  شود و نبايد آن را به منزله اعراض يا اسقاط دعوي قلمداد كرد.
  
  گيرينتيجه

نفر از جمله سردار سليماني، فرمانده محبوب و  10حمله هوايي از طريق پهپاد و شهادت 
عالي رتبه در جمهوري اسالمي ايران و موفق در نبرد با دولت خودخوانده اسالمي عراق و 

ها و اديان مختلف را متأثر ساخته است. در اين اقصي نقاط دنيا، با بينش شام (داعش)، مردم
باره، رئيس جمهور كنوني اياالت متحده آمريكا به صراحت اعالم داشت كه اين حمله، 

) مجموعه مواد 4تحت دستور مستقيم او صورت گرفته است؛ از اين رو به موجب ماده (
- در انتساب آن عمل به كشور آمريكا باقي نميالملل، ترديدي كميسيون حقوق بين 2001

الملل حقوق بشر، نقض ماند. در اين باره، با توجه به اين كه عمل مزبور به موجب نظام بين
) ميثاق حقوق مدني و سياسي و ماده 6حق حيات است، عمل آمريكا، در مغايرت با ماده (

اي است، جامه هد معاهده) اعالميه جهاني حقوق بشر است كه مضاف بر آن كه يك تع3(
المللي كشور آمريكا، الملل عرفي نيز به تن دارد. لذا ترديدي در نقض تعهد بينحقوق بين

الملل، ماند. بدين ترتيب، كشور آمريكا طبق حقوق بيندر زمينه حقوق بشر باقي نمي

                                  
1 Loss of the Right to Invoke Responsibility 
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 ) 1الملل عرفي كه در ماده (مرتكب عمل متخلفانه شده است و به موجب حقوق بين
ها المللي دولتالملل در زمينه مسئوليت بينكميسيون حقوق بين 2001جموعه مواد م

المللي شود، انعكاس يافته است، به محض آن كه كشور مرتكب عمل متخلفانه بين
الملل، المللي دارد. از اين رو، كشور آمريكا بدون ترديد به موجب حقوق بينمسئوليت بين

تن از همراهان ايشان  9ست كه به شهادت سردار سليماني و مسئول حمله پهبادي در عراق ا
  انجاميده است.

المللي كشور آمريكا، نوبت به پيامدهاي اين با احراز تحقق (ايجاد) مسئوليت بين
رسد. نخست، بايسته است كه آمريكا به عنوان كشور مرتكب عمل المللي ميمسئوليت بين
ر و متقاعدكننده، تضمين دهد كه ديگر مرتكب چنين اي معتبالمللي، به گونهمتخلفانه بين
اي نخواهد شد. اين امر، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملياتي، متوقف بر عمل متخلفانه

المللي است و مادامي كه آن احراز نشده باشد سخن احراز تحقق (ايجاد) مسئوليت بين
اهد داشت. چه اين كه اكنون كه گفتن از ارائه تضمين به توقف و عدم تكرار، محملي نخو

المللي كشور آمريكا، از سوي المللي و بالمĤل، مسئوليت بينتحقق اين عمل متخلفانه بين
صالح احراز نشده است، اين كشور مدعي آن است كه اقدام مطروحه متخلفانه مرجع ذي

ر منطقه از نيست چه رسد به اين كه تضمين به عدم تكرار بدهد. پيشينه اقدامات آمريكا د
جمله در يمن و پاكستان، مؤيد آن است كه آمريكا در كشتار هوايي و مخصوصاً از طريق 
پهپاد، يد طواليي دارد كه خود، مؤيد بايستگي ارائه تضمين به عدم تكرار از سوي اين 
كشور است. افزون بر ارائه تضمين مناسب به عدم تكرار، پيامد ديگر مسئوليت، بحث 

الملل و كميسيون حقوق بين 2001) مجموعه مواد 34ست. به موجب ماده (جبران خسارت ا
شرح و تفسير آن، سه شكل اعاده وضع به حال سابق، غرامت و جلب رضايت براي جبران 
خسارت متصور است. با توجه به اين كه در وضعيت حاضر، اعاده وضع به حال سابق، 

ممكن نيست، عمالً و منطقاً اعاده  مستلزم بازگرداندن حيات اشخاص است و چنين امري
وضع به حال سابق ممكن نيست. در اين باره، از آن جا كه خسارت وارد شده مضاف بر 
جنبه مادي، بيشتر بُعد معنوي دارد، مقتضي است اياالت متحده آمريكا به عنوان كشور 

تضمين متخلف، هم غرامت بپردازد و هم به نحوي معتبر مبادرت به جلب رضايت نمايد. 
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 عدم تكرار و جلب رضايت بدان گونه كه كشورهاي جمهوري اسالمي ايران و عراق به
اند، به درستي ديدهعنوان كشورهايي كه مستقيماً از اين عمل متخلفانه كشور آمريكا، زيان

شود. در عمل نيز، اند، با خروج كامل نيروهاي آمريكا از منطقه محقق ميمطرح كرده
ان يكي از انحاء جبران خسارت و تضمين به عدم تكرار، در عمل جلب رضايت به عنو

شوند و چه بسا اقدامي واحد، توأمان جلب رضايت به عنوان بسيار به يكديگر نزديك مي
  يكي از اشكال جبران خسارت و تضمين به عدم تكرار دانسته بشود.

ي امه رسمنيژه وبه  المللي، از جمله واقدامات سران جمهوري اسالمي ايران در پهنه بين
م قام معظان منماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد به تبعيت از فرم

س رئي رهبري، و همين طور نامه رسمي نماينده عراق در سازمان ملل متحد خطاب به
لفانه متخ شوراي امنيت و دبيركل آن سازمان، اقدامي رسمي است كه در مخالفت به عمل

) مجموعه 42ريكا صورت گرفته و به اين ترتيب، به موجب آن چه كه در ماده (كشور آم
لمللي ايت بينالملل آمده است، به منزله استناد به مسئولكميسيون حقوق بين 2001مواد 

  شود.پوشي از حق قلمداد ميكشور آمريكا و عدم چشم
  
  منابع
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 كيفري فردي، ترجمه اسماء ساالري، خرسندي.
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 علوم نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر سيدباقر ميرعباسي، دانشكده حقوق و 
  سياسي دانشگاه تهران.

ها در ولتدالمللي ش، مسئوليت بين1392زماني، سيدقاسم ، ميرزاده، مناالسادات ، )5
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 .51جنگ عراق با ايران، پژوهش حقوق عمومي، ش 

المللي قراردادي و غيرقراردادي بين«وحدت مسئوليت ش، 1373سيفي، سيد جمال ، )8
 .14و  13و آثار آن در حقوق معاهدات، تحقيقات حقوقي، ش 

ز نقض االمللي ناشي نگرشي بر مسؤوليت بينش، 1383ضيائي بيگدلي، محمدرضا ، )9
ت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق و سياس

  .13سابق)، ش
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جله مانه، به زور و مخاصمات مسلحهواپيماهاي بدون سرنشين در آيينه حقوق توسل 
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ليماني نقض ش، عراق: ترور سردار س1398الملل باشگاه خبرنگاران جوان ،گروه بين )11
  https://www.yjc.ir/00UCz1دي. قابل دسترس در:  17، »حاكميت ما بود
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از، ش ه شيرالملل بشردوستانه، مطالعات حقوقي دانشگاهدفمند از  منظر حقوق بين
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