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Abstract: 

At the dawn of 3 January 2020, a surprising unpredicted event reported 
via mass media and made the whole Iranian nation and many peoples in the 
region deeply shocked and sad and caused serious concerns of many 
politicians and statesmen, even in the United States of America. 
Assassination of the most influential commander in the frontline against the 
Takfiri terrorism in the region by American military forces in Iraq, under the 
direct command of the president of this state, has raised numerous 
discussions including among lawyers. How could the assassination of a 
governmental high-ranking military commander, not in a battlefield, but 
during an official mission not of a military kind, but a diplomatic one to 
make a dialogue with the authorities of the host state for decreasing the 
regional tensions be characterized according to international law on the use 
of force? How much the American alleged justifications could be heard and 
valid? What would be the international legal consequences of the US attack? 
This study, through analyzing the facts related to the case and evaluating 
alleged justifications of the United States that are mainly around self-
defense, on the basis of governing rules and regulations on the use of force, 
has come to this conclusion that the US act lacks any legal justification and 
is an manifest example of illegal resorting to force which is incompatible 
with UN Charter. Furthermore, it has violated the US-Iraq bilateral 
agreements and specifically Status of Forces Agreement (SOFA). and in 
accordance with the Declaration on the Definition of Aggression and the 
Rome Statute, is the example of act of aggression and paves the way of 
international responsibility of US governments and criminal responsibility of 
persons engaged in the commission of this illegitimate act. 
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ن وق  ی از   ما ردار س ل  زورور  و ل    الم
  1مصطفي فضائلي

  چكيده
هاي جهان خبر ، رسانه2020مصادف با سوم ژانويه 1398بامداد سيزدهم دي 

هاي كثيري از ساير ملل اي را مخابره كردند كه قاطبه مردم ايران و جمعيتغيرمترقبه
ي د، و نگراني عميق بسياري از مقامات سياسمنطقه را در بهت و اندوهي ژرف فروبر

ي بههو امنيتي را حتي در اياالت متحده امريكا برانگيخت. ترور مؤثرترين فرمانده ج
قيم مبارزه با تروريسم تكفيري در منطقه به دست نيروهاي امريكايي و به فرمان مست

دانان حقوقميان  هايي گوناگون از جمله درحثبكشور، سبب طرح جمهور اينرئيس
تي، المللِ توسل به زور، ترور يك مقام عالي رتبه نظامي دولگرديد. از نگاه حقوق بين

نه در ميدان نبرد كه در سفري رسمي، نه براي ماموريت نظامي بلكه ماموريتي 
وگو  با مقامات رسمي كشور ميزبان در راستاي كاهش سياسي به منظور گفت

تواند داشته باشد؟ توجيهات ادعايي مي هيتياي، چه وصف و ماهاي منطقهتنش
 تواند از قابليت استماع و اعتبار برخودارباشد؟مقامات امريكايي تا چه اندازه مي

تواند باشد؟ نوشته پيش رو، با المللي حمله امريكا چه ميآمدهاي حقوقي بينپي
ايي كه توصيف و تحليل وقايع مرتبط با قضيه و ارزيابي توجيهات مقامات امريك

المللي، به هاي حقوقي بينعمدتاً حول مفهوم دفاع مشروع مطرح شده، براساس سنجه
اين نتيجه رسيده است كه اقدام دولت امريكا فاقد هرگونه وجاهت حقوقي بوده و 

شود، مصداق مسلم توسل به زور غيرقانونيِ مغاير منشور ملل متحد محسوب مي
ه و ا با عراق به ويژه موافقتنامه امنيتي بودهمچنين ناقض توافقات دوجانبه امريك

مطابق مفاد اعالميه تعريف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته 
المللي دولت امريكا و مسئوليت كيفري عوامل دخيل شود و موجبات مسئوليت بينمي

  .نمايد.در ارتكاب اين اقدام نامشروع را فراهم مي
  

الملل توسل به زور، دفاع ، سردار سليماني، حقوق بينتروريسمواژگان كليدي: 
  .مشروع، ترامپ

                                  
وق، دانشگاه قم؛ رايانامه: الملل، دانشكده حقدانشيار گروه حقوق بين 1
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  مقدمهمقدمه

اي است كه ملل المللي و احترام به حقق بشر دو هدف عمدهصلح و امنيت بين
متحد پس از تجربه دو جنگ عالمگير، در راستاي تحقق آن گردآمده و هنجارها و 

د. منع توسل به زور و تهديد به اننهادهايي را به منظور تحقق آن تدارك ديده
آميز براي حل اختالفات هاي مسالمتاستفاده از زور و لزوم كاربست روش

العاده مهم و ضروري براي نيل به آن اهداف است. اما از المللي دو اصل فوقبين
آنجا كه اين اصول مطلق نبوده و الجرم با استثناهايي مواجه هستند، يكي از 

اين زمينه چگونگي تفسير و تعيين قلمرو شمول اين هاي مهم در چالش
استثناهاست. در اين خصوص، توسل به زور در مقام دفاع از خود به عنوان يك حق 
ذاتي و استثنايي مهم بر منع كاربرد يا تهديد به كاربرد زور، همواره و خصوصاً در 

ژه اياالت هاي بزرگ، به ويهاي اخير بحث انگيز بوده است. برخي از قدرتدهه
متحده امريكا كوشيده است تا با تفسيري موسع از مفهوم دفاع مشروع، دامنه آن را 

) منشور گسترش داده و به استفاده از زور در برابر حمله 51فراتر از مفاد ماده (
دستانه) و حتي در برابر حمله محتمل آينده (دفاع الوقوع (دفاع پيشقطعي قريب

توجيهات مطرح شده از سوي مقامات امريكايي در ترور  گيرانه)، تعميم دهد.پيش
گرايانه استثناي دفاع مشروع و هاي اين رويكرد تعميمسردار سليماني يكي از جلوه

به واقع تحديدكننده اصل منع توسل به زور است كه به تعبيري در رويه امريكايي 
. دولت ترامپ با نشينداستثناي توسل به زور به جاي اصل منع استفاده از زور مي

ي و موثرترين فرمانده جبهه 2ي نظامي ايرانرتبهاقدام خطرناك ترور فرمانده عالي

                                  
ي روابط ميان اين دو كشور د آمريكا و ايران به پيشينه حدود هفتاد سالههاي ميان اياالت متحي تنشريشه 1

خواسته است هاي خود ميگردد. طي اين دوران آمريكا همواره نظام سياسي ايران را هماهنگ و پيرو سياستميباز
عطف مداخالت و به اين منظور از هرگونه مداخله در امور داخلي اين كشور فروگذار نكرده است. يكي از نقاط 
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 ي غرب آسيا، زنگ خطر بروز جنگي تمام عيار را به مبارزه با تروريسم در منطقه
صدا درآورد. حمله پهپادي امريكا به دستور مستقيم رئيس جمهور اين كشور در 

ور سردار قاسم سليماني و همراهان وي در خاك عراق، و تر 2020سوم ژانويه 

                                                                          
ميالدي است كه طي آن اياالت متحد امريكا دولت  1953شمسي مصادف با  1332امريكا در ايران مربوط به سال 

مصدق را كه به نحو دموكراتيك برسرِكار آمده بود سرنگون كرد. نقش امريكا در سرنگوني دولت ملي مصدق 
ورد اذعان مقامات رسمي اين كشور نيز واقع شده است. هاي اخير بارها مبراي همگان روشن بوده است، اما در سال

ميالدي)،  1953آگوست  19شمسي ( 1332مرداد  28در شصتمين سالگرد كودتاي  2013آگوست   19در تاريخ 
ي نقش دولت امريكا ) را در بارهCIAبراي نخستين بار آرشيو امنيت ملي امريكا اسنادي از سازمان امنيت اين كشور(

بندي خارج در سرنگوني دولت دموكراتيك و محبوب مصدق در ايران، منتشر كرد كه به تازگي از طبقهو انگلستان 
  توان رجوع كرد به:شده بود. (براي اطالعات بيشتر در اين زمينه از جمله مي

Mrk J. Gasioroski and Malcom Byrne, Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, 
"CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup", Syracuse University Press, May, 1, 2004.) 

بيعي طزا ميان دو كشور گشوده شد. به طور اي از روابط تنشدر پي پيروزي انقالب اسالميِ ملت ايران باب تازه   
ان به ويژه پاي هاي خارجيهاي ملت ايران در اين انقالب استقالل سياسي و كوتاه شدن دست قدرتيكي از آرمان

كه اياالت  ن دو كشور بود. اين واقعيتي بودرعيتي بين اي-ي اربابدادن به مداخالت امريكا  در امور ايران و رابطه
ا و ايران ياالت متحد امريكارعيتي ميان  - ي ارباببراي اطالع از تلقي رابطهمتحد امريكا حاضر به پذيرش آن نبود (

  الملل، نك:ي روابط بينه صاحب نظران حوزهدر دوران محمدرضا شاه از نگا
Md. Abul Kalam Azad, Iran_US(United States of America) Relations Since 1945, Thesis for 

Doctor of Philosophy, pp.43-57. www. 
Researchgate.net/publication/331148828_Iran_US(United States of America). ; Kermit 
Roosvelt, Countercoup: the Struggle for the Control of Iran, McGraw-Hill, New York, 
1979.)                                                                                                                                                               

هاي امريكا اعم از دموكرات و ه از حيات جمهوري اسالمي ايران همه حكومتطي چهار ده     
اند و به اين منظور خواه سياست مهار و تغيير رژيم يا تغيير سياست را در ايران دنبال كردهجمهوري

اند و همواره بر هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي را در دستور كار خود داشتهپيوسته سياست تحريم
المللي را نيز در اين راه با خود همراه اند تا ساير كشورها و نهادهاي بينافزوده و سعي كرده شدت آن

 ,"Mussavian, "Opinion on Road Map, Iran and US avoid all out of war -سازند. (نك.

27 Feb. 2020, at www.middleasteye.net/opinion/road-  map-iran-and-us-avoid-all-
out-war. visited on 30 Feb. 2020)    اي موسوم به برنامه جامع ي هستهپس از انعقاد توافقنامه

ي عطفي، ميان ايران و پنج قدرت عضو دائم شوراي امنيت ملل اقدام مشترك(برجام)، به مثابه نقطه
ش شوراي امنيت، درحالي كه شرايط به سمت كاه 2231ي آلمان و تصويب قطعنامه اضافهمتحد به

رفت، با روي كار آمدن دولت ترامپ درآمريكا و تصميم او به خروج از ها و بهبود روابط پيش ميتنش
برجام و اتخاذ سياست فشار حداكثري و تحميل جنگ اقتصادي، سياسي و امنيتي عليه ايران، اميدهاي 

ولت امريكا، گرايي افراطي دها كم فروغ شد و با يكجانبهپديدآمده در زمينه فروكش كردن تنش
                           مخاطرات ضد امنيتي و تهديدات ضدصلح در منطقه و جهان رو به فزوني گرفت.                                                          
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زده و نگران سابقه بود كه ضمن اين كه همگان را شگفتاقدامي در نوع خود بي
هايي را از ابعاد گوناگون، از جمله از منظر حقوقي برانگيخت. از نگاه كرد، پرسش

را به خود  اي كه ذهنالملل نخستين مسالهعالمان و پژوهشگران حوزه حقوق بين
آمدهاي حقوقي آن است. كند ماهيت اين اقدام دولت امريكا و پيمشغول مي

مقامات امريكايي سعي كردند اقدام خود را در قالب برخي مفاهيم حقوقي مانند 
گيرانه موجه جلوه دهند. اما اين دستانه و حتي دفاع پيشدفاع مشروع يا دفاع پيش

ي جدي مواجه است. به راستي، نظام حقوقي قبيل توجيهات با ترديدها و نقدها
با آن را در قالب كدام مفاهيم و المللي توصيف اين واقعه و حوادث مرتبط بين

داند؟ هر آمدهايي را بر آن قابل ترتّب مينمايد و چه پيمقوالت حقوقي ميسر مي
ها و ها يا سخنرانيها و نقطه نظراتي در قالب يادداشتچند تا كنون ديدگاه

نان داخلي و خارجي داوگوهايي از سوي بسياري صاحب نظران و حقوقگفت
تر و هاي جامعپيرامون اين واقعه مطرح شده است، اما همچنان ضرورت بررسي

رو در تالش است تا ي ابعاد مختلف موضوع باقي است. نوشتار پيشتر در بارهعميق
هاي موجود در اين زمينه، به شيوه هگيري از داداي و بهرهبا تتبّع در منابع كتابخانه

توصيفي تحليلي گامي هرچند كوتاه در پاسخ به اين ضرورت پيش نهد. به اين 
منظور پس از اين مقدمه، نخست مبحثي را به تشريح وقايع و امور موضوعي اين 
پرونده تخصيص داده، سپس با ارزيابي داليل و توجيهات مطرح شده از سوي 

عمدتا معطوف به استفاده از زور در مقام دفاع مشروع بوده،  مقامات امريكايي كه
هاي حقوقي ناظر بر توسل به زور، به  بررسي ماهيت و توصيف بر اساس سنجه

  حقوقي آن وقايع پرداخته و در پايان نتايج پژوهش را عرضه نموده است.
 

  وقايع مرتبط با ترور سردار سليمانيوقايع مرتبط با ترور سردار سليماني  ..11
 اشغال عراقاشغال عراق  ..11-11

ي ترور سردار سليماني را بايد در سابقه حضور نيروهاي نظامي ي تراژدزمينه
وجو كرد. در پي اشغال ويژه عراق جستاياالت متحده آمريكا در منطقه و به



 و
مای از 

س ار  ور رد
 و

مای از 
س ار  ور رد

ننق  ق  
ل ول 

لم ا
ل ول 

لم ا
   زور زور

 

 

١٥٧ 

 آگوست  2كويت توسط ارتش بعثي عراق در دوران حكومت صدام حسين (
اين المللي )، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با احراز نقض صلح و امنيت بين1990

) و متعاقب آن 1990آگوست  2، 660اقدام رژيم عراق را محكوم كرد(قطعنامه 
ضمن احراز تجاوز عراق به كويت با اعالم لزوم خودداري كشورها از شناسايي 

هاي وسيع مالي، اقتصادي، رژيم مستقر شده در كويت توسط صدام، به وضع تحريم
 25) و در 1990آگوست  6 ،661تسليحاتي عليه عراق مبادرت ورزيد(قطعنامه 

). شوراي 670تحريم دريايي و هوايي را نيز اضافه كرد(قطعنامه  1990سپتامبر 
به دولت عراق مهلت داد  1991ژانويه  15االجلي تا نوامبر طي ضرب 29امنيت در 

هاي شورا اقدام نمايد و به دول همكاري كننده با كويت تا نسبت به اجراي قطعنامه
ي وسايل ممكن براي اجراي تصميمات در غير اين صورت از كليهاجازه داد كه 

). در همين راستا تهاجم 1990نوامبر  29، 678شوراي امنيت استفاده كنند(قطعنامه 
آغاز شد و به  1991ژانويه  16نظامي عليه عراق به رهبري اياالت متحده امريكا در 

يم صدام و پذيرش مدت شش هفته به طول انجاميد. تا اين كه با تمكين رژ
فوريه،  اين شورا در دوم مارس پايان عمليات  28در  هاي شوراي امنيتقطعنامه

 687ي ). متعاقباً، شوراي امنيت با صدور قطعنامه686نظامي را اعالم كرد(قطعنامه 
لزوم كنترل رفتار عراق در مرزهاي اين كشور با كويت،  1991در سوم آوريل 

هاي كشتار جمعي در عراق را مقرر نمود الحجبران خسارات و انهدام س
)Johustone, 1994: 9 ي تهاجم اياالت بهانه 687). تعهدات مقرر در قطعنامه

به عراق شد.  2001سپتامبر  11)پس از  ,2003:10Hill( 3متحده امريكا و متحدانش
بوش رئيس جمهور وقت امريكا در مجمع عمومي ملل  2001سپتامبر 13در تاريخ 

را نقض كرده است. شوراي  687ي اعالم كرد كه صدام الزامات قطعنامهمتحد 
) از عراق خواست تعهدات خلع سالح را 2002(نوامبر 1441ي امنيت طي قطعنامه

                                  
نيروي  194يايي و استرال 2000بريتانيايي،  45000نيروي امريكايي،  148000در مرحله نخست اين تهاجم  و اشغال  1

 ,CNN. 18 Feb. 2003لهستاني مشاركت داشتند، ولي در مراحل بعدي چندين كشور ديگر نيز نقش داشتند. 

Retrieved 29 Oct. 2011; http://fas.org/sgp/natsec/Rs21405.pdf  
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هاي قبلي اين شورا و نيز تعهدات حقوق بشري و مبارزه با تروريسم مطابق قطعنامه
بازرسان ملل متحد نيز از را رعايت كند. صدام حسين اين قطعنامه را پذيرفت و 

همان روز ماموريت خود را در عراق آغاز كردند، اما در حالي كه هنوز كار 
بازرسان به پايان نرسيده بود و هانس بليكس رئيس گروه بازرسان اعالم كرد كه 

آزمايي رفتار دولت عراق همكاري خود را افزايش داده ولي بازرسان براي راستي
نياز دارند و هنوز هيچ گزارشي در اين باره تهيه نكرده عراق به زمان بيشتري 

 19الوقوع بودن حمله به عراق، در بودند، نظر به وجود شواهدي حاكي از قريب
) بازرسان سازمان ملل متحد عراق را ترك كردند 1391اسفند 27( 2003مارس 

)Carty, 2005: 143-151 پس از ) و در همان روز حمله نظامي به عراق آغاز شد و
) 1392ارديبهشت  12(2003روز بمباران هوايي، اين كشور اشغال شد و اول مي  20

حكومت ديكتاتوري صدام حسين كه فاقد پايگاه مردمي بود سقوط كرد(صالحي، 
1391 :158.(  

ي نيروي با ساقط شدن حكومت بعثي صدام حسين، جي گارنر سپهبد بازنشسته
در عراق  4هاي انسان دوستانهازسازي و كمكزميني امريكا به عنوان مدير دفتر ب

تعيين شد كه قرار بود تا تشكيل حكومت مردمي عراق به عنوان دولت سرپرست در 
اين كشور حكومت كند. با انحالل اين دفتر و تشكيل حكومت موقتِ ائتالف در 

، گارنر به عنوان نخستين رئيس اجرايي اين حكومت منصوب شد ولي 2003سال 
هفته جاي خود را به پل برمر داد. مركز اين حكومت در يكي از پس از سه 

اي به شدت حفاظت شده ي سبز بود كه تبديل به منطقههاي بغداد به نام منطقهمحله
با ديوارهاي بتني شد. تحت رياست پل برمر شوراي حكومتي تشكيل شد كه 

اسي اضطراري يا ي پيش نويس قانون اسنمايندگي عراق نزد ملل متحد و تهيهوظيفه
دولت موقت به نخست  2004قانون حكومت انتقالي را برعهده داشت. در ژوئن 

انتخابات  2005ژانويه  30وزيري اياد عالوي مورد تائيد امريكا قرار گرفت و در 

                                  
1  ORHA. 
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  2005ميليون نفر برگزار شد و در آوريل  8شوراي ملي انتقالي با شركت حدود 
ني را به رياست جمهوري برگزيد و وي نيز مجلس شوراي ملي عراق جالل طالبا

پيرو اتخاذ  2007ابراهيم جعفري را به عنوان نخست وزير معرفي كرد. اما در ژانويه 
استراتژي جديدِ دولت جرج بوش، هزاران نيروي نظامي جديد آمريكايي وارد 

  عراق شدند.
و اياالت ، موافتنامه امنيتي ميان جمهوري عراق 2008به هر تقدير، در نوامبر 

داشت سربازان متحده امريكا مورد قبول پارلمان عراق قرار گرفت كه مقرر مي
عراق را ترك خواهند كرد. با اين توافقنامه فرآيند  2011امريكايي تا پايان سال 

پايان اشغال غيرقانوني عراق توسط نيروهاي نظامي امريكا آغاز گرديد. اشغالي كه 
ي هايي كه به گفتهر جمعي در عراق آغاز شد، سالحهاي كشتابه بهانه وجود سالح

دانند هرگز يافت نشد. به اين ترتيب، ريچارد باتلر و البته آن گونه كه همه مي
سال به طول انجاميد، با انعقاد توافقنامه امنيتي  5وضعيت اشغال عراق كه بيش از 

نيروهاي  دوجانبه ميان جمهوري عراق و اياالت متحده امريكا راجع به خروج
ها طي دوره حضور موقت در اين هاي آنامريكايي از عراق و ساماندهي فعاليت

  رو به پايان نهاد. 6 5موسوم به سوفا» توافقنامه وضعيت نيروها«كشور، به اختصار 

                                  
1  SOFA. 

را در قلمرو كشور خارجي تعيين اي است كه چارچوب عملكرد نيروهاي مسلح . سوفا نام اختصاري توافقنامه2
ي سبز بغداد را به دست گرفت عراق كنترل منطقه 2009ژانويه  SOFA: Status of Forces Agreement كند:مي

ها پس از ماه 2008نوامبر  27و نوري مالكي، نخست وزير وقت اين كشور، آن را روز حاكميت عراق ناميد. البته در 
) و وزير خارجه عراق هوشيار زيباري، دو سند را Ryan Crockerمريكا، ريان كروكر(مذاكره، سفير اياالت متحد ا

امضا كردند: يكي موافقتنامه چارچوب راهبردي براي روابط دوستانه و همكاري ميان اياالت متحد امريكا و عراق و 
كا از عراق و سازماندهي ديگري توافقنامه ميان اياالت متحد امريكا  جمهوري عراق در باره خروج نيروهاي امري

هاي آنها طي حضور موقتشان در عراق. موافقتنامه دوم به عنوان به عنوان جزئي از توافقنامه اول محسوب فعاليت
 Strategic Framework Agreement for a Relationship of Friendship and شد. نك:مي

Cooperation between the United States of 
America and the Republic of Iraq, Section III, November 17, 2008.        
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11-22..  برخي مفاد مهم توافقنامه امنيتيبرخي مفاد مهم توافقنامه امنيتي  
هرهاي از ش 2009ژوئن  30بايست تا وفق مفاد سوفا، نيروهاي نظامي امريكا مي

در عين حال  7به طور كلي از خاك عراق خارج شوند. 2011دسامبر  31عراق و تا 
انست با موافقت عراق استمرار يابد. مطابق بند توحضور امريكا در اين كشور مي

خواهد تا نيروهاي عراقي را در ) اين توافقنامه، عراق از امريكا مي4) ماده (1(
كند. به طور مشخص كمك و همكاري در  تالش براي حفظ امنيت و ثبات كمك

هاي غيرقانوني و هاي تروريستي، گروههدايت عمليات عليه القاعده، ديگر گروه
كند كه هر ) تصريح مي2بقاياي رژيم گذشته را درخواست دارد. البته در بند (

عمليات نظامي بايد با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي 
را پيش 8تاسيس يك كميته هماهنگي عمليات نظامي مشترك ،فقنامهاتو .انجام شود

). شرط 4ماده  2كند(بند كه بر هماهنگي عمليات نظامي نظارت مي كردهبيني 
اي به ديگري كه مقررشده اين است كه هرگونه عمليات نظامي نبايد خدشه

وارد سازد و كند، يف ميگونه كه دولت عراق تعرحاكميت و منافع ملي عراق، آن
 3هاي عراق را محترم بشمارند(بند ها و سنتنيروهاي امريكايي بايد قوانين، عرف

  ).4ماده 
هاي راهبردي را در مورد ي امنيتي، لزوم همكاري) توافقنامه27) ماده (1بند (

كند هرگونه تهديد داخلي يا خارجي و يا تجاوز عليه عراق مقرر داشته و بيان مي
ده امريكا بايد اقدامات مقتضي از جمله تدابير ديپلماتيك، اقتصادي كه اياالت متح

                                  
 ورهاي ديگرهاي مشابهي كه امريكا راجع به وضعيت نيروهايش(سوفا) با برخي كش. در حالي كه اغلب توافقنامه1

ريخ انقضا تعيين نوان تاعرا به  2011دسامبر  31اند، اما موافقتنامه منعقد با عراق منعقد كرده فاقد تاريخ انقضا بوده
  كرده است. نك:

R. Chuck Mason (Legislative Attorney), U.S.-Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: 
Issues for Congressional Oversight, July 13 2009, p. 10, www.crs.gov/R40011/CRS-Report-
for-congress.  

2  JMOCC. 



 و
مای از 

س ار  ور رد
 و

مای از 
س ار  ور رد

ننق  ق  
ل ول 

لم ا
ل ول 

لم ا
   زور زور

 

 

١٦١ 

 ذالك، مجاز نيست كه از سرزمين مع 9يا نظامي را براي دفع تهديدها به كار گيرد.
) 5عراق براي حمله به هيچ كشور ديگري استفاده كند. در عين حال، مطابق بند (

دفاع از خود محفوظ شناخته  )، در تمامي اين توافقنامه حق طرفين براي4ماده (
  شده است.

)، اياالت متحده امريكا حق حاكميت عراق را 24) ماده (4و باالخره، وفق بند (
در هر زمان براي درخواست خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور به رسميت 

شناسد. بديهي است حق امريكا نيز براي خارج كردن نيروهايش از عراق هر مي
د محترم است. طبق رويه اياالت متحده امريكا، اصوال زمان كه بخواه

قرارداد است و از - هاي مربوط به وضعيت نيروها(سوفا) از نوع معاهدهموافقتنامه
  .10شودسوي هر يك از طرفين قابل فسخ تلقي مي

  ي ترور سردار سليمانيي ترور سردار سليمانيوقايع نزديك به فاجعهوقايع نزديك به فاجعه  ..11-33
آميز با تظاهرات اعتراض ميالدي، كشور عراق 2019هاي پاياني سال طي ماه

مردمي مواجه بود كه خواستار بهبود وضعيت اقتصادي، معيشت، اشتغال و رفع فساد 
هاي خارجي، بودند. در برخي موارد، تحت تاثير تحريكات و مداخالت قدرت

هاي اعتراضات رنگ ضدايراني به خود گرفت و منجر به حمالتي به كنسولگري
، گرديد. ترامپ كه 2019نوامبر  27و  4زهاي ايران در كربال و نجف در رو

دي ماه  10ي ايران هراسي را تحريك و ترويج كند، در تاريخ كوشيد تا پروژهمي
ها عراقي كه به تصور وي خواستار آزادي از سلطه و ، خطاب به آن ميليون1398

اين در حالي بود كه سفارت  11»!اكنون نوبت شماست«كنترل ايران هستند گفت: 
ريكا در بغداد شاهد اعتراضات ضد امريكايي مردم عراق بود كه در واكنش به ام

                                  
) فراتر يروها(سوفاقنامه وضعيت نه شده به كنگره امريكا، اين توافقنامه از حد يك توافهاي ارائ. طبق برخي گزارش1

  رفته و بنابراين نياز به موافقت كنگره دارد. براي بررسي بيشتر در اين زمينه نك.
. United States and Iraq, by Michael John Garcia, R. Chuck Mason, and Jennifer K. Elsea.  

  R. Chuck Mason (Legislative Attorney), op. cit. p. 9-11 طالعه بيشتر در اين زمينه نك.. براي م2
3. Twitter.com>(@realDonaldTrump), 31 December, 2019).    
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گرفت و معترضان حمالت هوايي امريكا به نيروهاي حشد شعبي عراق صورت مي
 12خواستار لغو پيمان امنيتي و خروج نيروهاي امريكايي از عراق بودند.

ك پايگاه ي راكتي ناشناسي به يطي يك حمله 2019دسامبر  27در تاريخ 
نجر به ) واقع در نزديكي شهر كركوك عراق انجام شده بود كه مK. 1امريكايي (

 هاي حزب اهللامرگ يك پيمانكار امريكايي گرديد. اياالت متحده امريكا گردان
گز ه هرتحت كنترل حشد الشعبي را متهم به انجام اين حمله نمود، اما اين گرو

  اي را نپذيرفت.مسئوليت چنين حمله
هاي هواپيماهاي نظامي امريكا چندين بار نيروهاي گردان 2019دسامبر  29ر د

حزب اهللا و حشدالشعبي را در مرز ميان عراق و سوريه مورد حمله قرار دادند كه به 
متعاقب آن صدها تن از  13نفر انجاميد. 51تن و مجروح شدن  28كشته شدن 

به عنوان اعتراض به حمالت  هاي شهداهواداران حشد الشعبي در پي تشييع جنازه
امريكا، سفارت اين كشور در بغداد را محاصره كرده و خواستار خروج امريكا از 

اي به ديپلماتهاي امريكايي عراق شدند كه پس از چند روز بدون هيچ گونه صدمه
ترامپ اين حادثه را به ايران نسبت داد، در حالي كه ايران  14خاتمه پيدا كرد.
ايران مسئول هرگونه «ر اين زمينه را رد كرد. اما ترامپ گفت: هرگونه دخالت د

حادثه يا خسارتي در هر يك از اماكن ماست. آنها هزينه سنگيني خواهند پرداخت. 
  15»!اين هشدار نيست بلكه تهديد است

هاي شليك شده ، موشك1398دي  13مصادف با  2020و باالخره، سوم ژانويه 
دو خودروي حامل سردار سليماني و ابو مهدي  از پهپادهاي مهاجم امريكايي

ها را به هنگام ترك المهندس از فرماندهان حشد الشعبي عراق و همراهان آن
  ي سرنشينان را به قتل رساند.و همه 16المللي بغداد مورد حمله قراردادفرودگاه بين

                                  
1  https://www.mehrnews.com/news/4812799/F/ (visited on 15/2.2020).  
2  www.aa.com>tr/fa/1687151/29.12.2019 (visited on 28/2/2020). 
3  www.iswnews.com/29307/30.12.2019 (visited on 28/2/2020).  
4  Twitter .com>(@realDonaldTrump, 01/01/2020. 
5  https://aftabnews.ir/fa/news/630594 (visited on 15/01/2020)  
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 ز آن ا ها و مرور وقايع منتهي به شهادت سردار سليماني و همراهانش،ذكر زمينه
ها و تفسيرهاي خود از اين نمود كه مقامات امريكايي با توصيفجهت ضروري مي

اند. بار خود داشتهالعاده افراطي و فاجعهوقايع سعي در موجه جلوه دادن اقدام فوق
الملل در بخش بعد در مقام بررسي ماهيت واقعه مورد بحث از منظر حقوق بين

لت ي دوژه ادله و توجيهات مطرح شده از سوتوسل به زور، مواضع طرفين و به وي
  امريكا مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  
 ي ترور سردار سليمانيي ترور سردار سليمانيماهيت حقوقي فاجعهماهيت حقوقي فاجعه  ..22

ن سانداز آنجا كه اقدام امريكا به حمله نظامي در خاك عراق و به شهادت ر
ه بان م زمسردار سليماني و همراهان وي از جمله اعمال و رفتارهايي است كه ه

كند، توصيف حقوقي و الملل ارتباط پيدا ميچند حوزه از قواعد و حقوق بين
هاي حقوقي مرتبط به طور جداگانه مورد بررسي ماهيت آن را بايد در حوزه

ي چه اين نوشتار متكفل آن است بررسگونه كه قبال اشاره شد، آنقرارداد. اما همان
 ه زور است.موضوع از نگاه حقوق حاكم بر توسل ب

 نخست الزم است نگاهي هر چند كوتاه به اصول و قواعد اساسي حاكم بر
 ضعيت ياالملل افكنده شود تا معلوم گردد كه در چه واستفاده از زور در حقوق بين

المللي مجاز يا ي بينهايي كاربرد زور و استفاده از نيروي نظامي در عرصهوضعيت
 ي نظامي امريكا و توجيهات ادعايي رژيمملهگاه حشود و آنمشروع شناخته مي

 يابيترامپ در موجه جلوه دادن اين عمليات با اين موازين مورد سنجش و ارز
  قرارگيرد.

 اصل منع توسل به زوراصل منع توسل به زور. . 22-11
) منشور ملل متحد كه به بيان اصول حاكم بر سازمان ملل متحد و 2ماده (

ي اعضاء بايد همه« دارد: ر مي) چنين مقر4اعضاي آن اختصاص يافته است در بند (
المللي خود از تهديد و استفاده از زور عليه تمامت ارضي يا استقالل در روابط بين

» سياسي هر دولت ديگر و يا به هر نحو مغاير با اهداف ملل متحد خودداري كنند.
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 اين اصل در منشور ملل متحد تنها با دو استثناء مواجه شده است به طوري كه اگر
لتي بخواهد به نحو قانوني و مشروع مبادرت به استفاده از زور عليه دولت دو

ديگري كند بايد بتواند اقدام خود را در قالب يكي از اين دو استثناي تجويز شده 
در منشور ملل متحد توجيه نمايد. از اين رو تبيين وتفسير موارد استثناء كه خود از 

ي اخير الملل به ويژه در چند دههط بينبرانگيز در حقوق و روابموضوعات چالش
اي برخوردار است. اين دو استثناء به ترتيب موضوع العادهبوده است از اهميت فوق

) در فصل هفتم 42اند. ماده () منشور را به خود اختصاص داده51) و (42مواد (
ر غير منشور به شوراي امنيت اجازه داده است تا چنانچه به تشخيص اين شورا، تدابي

ي ) كافي نبوده يا نخواهد بود، به منظور حفظ يا اعاده41نظامي مقرر در ماده (
المللي به مقتضاي ضرورت تصميم به استفاده از نيروهاي نظامي  صلح و امنيت بين

) نيز توسل به زور را در مقام دفاع انفرادي يا جمعي از خود به 51ي (بگيرد. ماده
حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد مجاز شمرده  عنوان حقي ذاتي در پاسخ به

 است.

نمايد اين است كه در ارتباط با حمله سوم ژانويه و ترور سردار چه مسلم ميآن
سليماني، امكان توسل به سيستم امنيت جمعي مقرر در فصل هفتم منشور ملل متحد 

امي را به آن ي نظوجود نداشته و شوراي امنيت هرگز تصميمي كه بتوان اين حمله
توانست روي، تنها راهي كه امريكا ميمستند نمود اتخاذ نكرده بوده است. از اين

براي موجه جلوه دادن اقدام خود در پيش گيرد تالش در جهت طرح ادعاي دفاع 
مشروع بوده است. براين اساس، مقامات رسمي آمريكا كوشيدند تا با تعابير و 

سليماني را به عنوان دفاع از خود موجه و مشروع تفاسيري غيرمتعارف ترور سردار 
المللي بسيار چالش برانگيز بين بنمايانند. ليكن اين اظهارات و ادعاها از منظر حقوق

المللي كه به اظهار نظر در اين دانان بيننمايد و از سوي اغلب حقوقو ناموجه مي
م با ترديدهاي جدي روبه اند قاطعانه مردود شناخته شده و يا دست كزمينه پرداخته

اي از اظهارات و ادعاهاي مقامات رسمي رو شده است. در اينجا، نخست پاره
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 ها در ترازوي قواعد و موازين گاه به ارزيابي آنامريكا مورد اشاره قرارگرفته و آن
  المللي پرداخته شده است.حقوقي بين

 ادعاها و توجيهات مقامات امريكاييادعاها و توجيهات مقامات امريكايي  ..22-22
و به شهادت رساندن سردار سليماني و  2020ظامي سوم ژانويه ي ندر پي حمله

همراهانش، به دستور مستقيم شخص رئيس جمهور ترامپ، مقامات امريكايي اقدام 
به طرح ادعاها و اظهاراتي در موجه نشان دادن اين عمليات نظامي غيرقانوني 

يرفت و آن را اي صريحاً مسئوليت حمله را پذكردند. كاخ سفيد با انتشار بيانيه
دانست. وزارت دفاع » دفاعي قاطع به منظور ارعاب ايرانيان براي حمالت آتي«

اقدام قاطع به دستور ترامپ و به منظور «اي اعالم كرد كه اين امريكا با صدور بيانيه
و ادعا كرد كه سليماني » هاي حمالت آتي ايران بوده استپيشگيري از طرح

نيروهاي ائتالف و زخمي شدن هزاران نفر از جمله مسئول مرگ صدها امريكايي و 
به پايگاه امريكايي در نزديكي شهر كركوك  2019دسامبر  27حمله راكتي 

  1)، و نيز محاصره سفارت امريكا در بغداد بوده است. .1Kعراق(
ي هيچ دليلي ايران را مسئول حمله ، بدون ارائه2020ترامپ در صبح اول ژانويه 

ايران براي هرگونه تلفات جاني يا «در بغداد معرفي كرد و گفت:  به سفارت امريكا
خسارات وارده در هر يك از اماكن ما مسئوليت خواهد  داشت. انها بهاي بسيار 
گزافي خواهند پرداخت. اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. سال نو 

هاي . ترامپ پس از حمله نظامي و قتل سردار سليماني نيز طي توئيت"مبارك!
مكرري در ارتباط با اين حمله، اظهارات متفاوتي داشته است. يكبار اعالم كرد كه 

، همچنين عباراتي »از يك جنگ جلوگيري كند«وي دستور اين حمله را داده تا 
سليماني در حال طراحي «مرتبط با دفاع مشروع داشته است. طبق نظر ترامپ، 

ها و نظاميان امريكا بوده است اما ما الوقوع و قطعي عليه ديپلماتعملياتي قريب

                                  
1  Claypool, Vicki Hesli, Is the killing of Qasem Soleimani Morally Acceptable?", 

CT, January, 7, 2020. www.press-Citizen.com>contributers>gust-
editorials>2020/01/07 
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اي وزارت دفاع امريكا نيز در بيان كوتاه رسانه»! برنامه او را قطع و متوقفش كرديم
هاي بعدي ترامپ به صراحت مويد قصد به دفاع از خود استناد كرده بود. توئيت

رين قبلي و اصرار امريكا به حذف سردار سليماني بود، به طوري كه در يكي از اخ
اظهاراتش در اين باره ضمن مسئول دانستن سردار سليماني براي مرگ سربازان 

ها پيش از اين حذف او بايد سال« ها انسان بيگناه نوشت: امريكايي و ميليون
  1»شد.مي

ي امريكا، اظهارات و ادعاهاي اما در گزارش رسمي ارائه شده به كنگره
در اين  2اي جدي مواجه شده است.ها و ترديدهمقامات دولت ترامپ با چالش
اند كه سليماني در حال مقامات دولتي مدعي شده« گزارش ازجمله آمده است كه 

ها را به خطر الوقوع و قطعي بوده كه جان امريكايياي قريبطراحي حمله
ي ارائه شده از سوي شماري از انداخته است، اما مدارك و شواهد محرمانهمي

در فراز ديگري از اين  3».و رسما مرد انكار واقع شده است.اعضاي كنگره صريحا 
اظهار داشت:  2020ژانويه  10اي در ترامپ در مصاحبه« گزارش آمده است كه 

ي براين باور بوده كه سليماني در حال طراحي حمالت گسترده به چهار سفارتخانه
صي حاكي از ژانويه گفت گزارش مشخ 12امريكا بوده، حال آن كه وزير دفاع در 

  ).Clayton, 2020:2»(وجود چنين تهديدي را نديده است
در ادامه گزارش يادشده آمده است كه دولت ترامپ همچنين مدعي شده كه 
حمله به سليماني براي بازداشتن تجاوز آينده ايران بوده است. اما حمله به سليماني 

ان بيشتر با قصد اعالم شده هاي قبلي امريكا مانند استقرار سربازدر مقايسه با واكنش
تر بوده است،  آن اقدامات نتوانسته بازدارندگي بازدارندگي ايران بسيار سنگين

                                  
  . همان1

2  Clayton, Thomas, "US Killing of Qasem Soleimani, Frequently Asked Questions", 
Congressional Research Service(CRS), January 13, 2020, at 
https://cresreorts.congress.gov./R46148. 

3  Cohen, Zachary, "Skepticism Mounts over evidence of 'imminent' threat that 
Trump says justified Soleimani killing", January 6, 2020, at 
www.edition.cnn.com/middleeast/live-new/us-iran-soleimani-tenntions-intl-01-
20/index.html. CNN, January 6, 2020 



 و
مای از 

س ار  ور رد
 و

مای از 
س ار  ور رد

ننق  ق  
ل ول 

لم ا
ل ول 

لم ا
   زور زور

 

 

١٦٧ 

 و محاصره سفارت امريكا در »  K. 1«ايجاد كند (با توجه به وقوع حمله راكتي به 
توانسته تالشي براي تغيير محاسبات در بغداد)، لذا ادعا شده كه قتل سليماني مي

  2020:2Clayton, .(1يرهاي ايران محسوب شود( گتصميم
در مجموع توجيهات ادعا شده از سوي مقامات دولت ترامپ از نظر بسياري 
اعضاي كنگره و نيز كارشناسان امريكايي فاقد وجاهت كافي بوده و حتي مطابق 
قوانين و مقررات اياالت متحده امريكا نيز پذيرفتني تلقي نشده است. بررسي 

منظر حقوق داخلي امريكا خود نيازمند پژوهشي مستقل است، هر چند موضوع از 
المللي را تواند رفتار مغاير با حقوق و تعهدات بينتوسل به حقوق داخلي نمي

چه وجهه همت اين نوشتار است بررسي موضوع از به هر تقدير، آن 2توجيه كند.
ه به راستي آزمايي الملل توسل به زور است. از اين رو در اداممنظر حقوق بين

ادعاهاي امريكا مبني بر انتساب برخي اقدامات صورت گرفته عليه امريكا به ايران و 
الوقوع از سوي ايران عليه نيروها و اماكن متعلق به امريكا و يا ادعاي حمله قريب

همچنين شرايط توسل به زور در مقام دفاع مشروع و مساله مشروعيت توسل به زور 
المللي گيرانه براساس موازين حقوقي بيندستانه و يا دفاع پيشپيش در مقام دفاع

  ناظر بر توسل به زور پرداخته خواهد شد.
  ارزيابي توجيهات دولت ترامپ در ادعاي دفاع مشروعارزيابي توجيهات دولت ترامپ در ادعاي دفاع مشروع  ..22-33

گونه كه اشاره شد و مواضع نقل شده از سوي مقامات امريكايي نيز همان
امپ استناد به دفاع از خود بوده است حكايت دارد، قدر مشترك ادعاهاي دولت تر

                                  
 Missy Ryan, Josh Dawsey, Dan Lamothe, and John .. براي دريافت اطالعات بيشتردر اين باره نك:1

Hudson, “How Trump decided to kill a top Iranian general", Washinton Post, January 3, 
2020.       

ي تابعان خود و تقدم قواعد و مقررات هبر ارادالملل در گرو حاكميت آن . اصوال موجوديت حقوق بين2
الملل نو تعهدات ناشي از آن بر حقوق داخلي كشورهاست. اين موضوع كه مقتضاي ماهيت حقوق بي

شده است كه:  ) با اين بيان مورد تصريح واقع1969است در كنوانسيون وين مربوط به حقوق معاهدات (
تناد رات حقوق داخلي خود اسه عدم اجراي معاهده به مقرتواند براي توجيدولت عضو معاهده نمي« 

 .27ماده » كند.....
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الملل حاكم بر استفاده از زور و يا به اصطالح كه بايد در پرتو موازين حقوق بين
بررسي شود. اگر چه وفق موازين يادشده، استفاده از  1»حقوق برجنگ«كالسيك 

زور در مقام دفاع از خود به عنوان حقي ذاتي مورد شناسايي واقع شده است، ليكن 
ن حق به عنوان استثنايي بر اصل منع توسل يا تهديد به استفاده از زور تلقي شده اي

و ثانيا منوط به وجود و احراز شرايطي است كه مثبِت وجاهت و ضرورت آن باشد، 
آميز خواهد بود. ي سوءاستفاده بسيار زياد و مخاطرهچه در غيراين صورت زمينه

سبتي با شرايط توسل به زور به عنوان دفاع حال بايد ديد اقدام نظامي آمريكا چه ن
  مشروع دارد.

ر ذاتي د ) منشور ملل متحد كه استثناي توسل به زور را به عنوان حق51ماده (
 ته است.ي مسلحانه دانسمقام دفاع از خود مقرر داشته، آن را مشروط به وقوع حمله

ور ه زديگري ب بنابراين دولتي كه  مدعي است در مقام دفاع از خود عليه كشور
ي مسلحانه از سوي كشور هدف و يا قابل متوسل شده است، بايد قرباني حمله

ك ني يانتساب به آن بوده باشد. حال سوال اصلي اين است كه آيا امريكا قربا
ي منتسب به ايران بوده است؟ اين كه مقامات دولت ترامپ با ي مسلحانهحمله

الي ي نظامي عليه فرمانده عتوجيه حمله تعابير بعضاً ناهماهنگ در تالش براي
، اند، خود حكايت از اذعان به اين دارد كه اقدام نظامي آناني ايران برآمدهرتبه

وني و رقانمادام كه نتوانند اسناد ومدارك كافي براي ادعاي خود ارائه كنند، غي
ن مصداق تجاوز است. واقعيت ديگري كه اين تالش دولت امريكا حكايت از آ

وابط غم ررارد عبارت از عدم وجود مخاصمه مسلحانه ميان ايران و امريكاست. به د
ها در دوره ي اخير و تشديد تنشغيردوستانه ميان اين دو كشور طي چهار دهه

با  حكومت ترامپ، اما طرفين اغلب از اجتناب و عدم تمايل به ورود به جنگ
صمات ا نبايد در قالب حقوق مخاي امريكا راند. از اين رو حملهيكديگرسخن گفته

  ررسي كرد.بالملل بشردوستانه مسلحانه يا حقوق بين

                                  
1  Jus ad bellum 
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 آنها به «اگر چه در ميان نخستين اظهارات مقامات امريكايي گاهي ادعا شده كه 
ما حمله كردند و ما پاسخ داديم. اگر دوباره حمله كنند، كه ما قويا توصيه ميكنيم 

اما بعد از چند روز و نيز در  1»دهيم...تري مياين كار را نكنند، ما پاسخ سخت
تمركز كردند كه » الوقوعي قريبحمله«گزارش رسمي به كنگره بر روي ادعاي 

كند. به طوري مفهوم حمله پيش دستانه و نه مسبوق به حمله مسلحانه را تداعي مي
ق با كه در ادامه بررسي خواهد شد هيچ يك از دو ادعاي دولت امريكا قابل انطبا

  المللي توسل به زور نيست.قوانين و مقررات بين
) منشور ملل متحد توسل به زور به عنوان حق ذاتي 51گونه كه اشاره شد، ماده (همان

گونه كه ديوان دهد. آنمسلحانه اجازه ميدفاع از خود را تنها در صورت وقوع حمله
اِعمال حق دفاع از خود «است:  المللي دادگستري در چندين پرونده مكرر اعالم داشتهبين

ديوان در  2».ي مسلحانه بوده باشدمنوط به آن است كه دولت مدعيِ حق، قرباني يك حمله
ي سكوهاي نفتي نيز با تاكيد بر موضعي كه در پرونده نيكاراگوئه ابراز داشته بود، قضيه

ان در اجراي به منظور احراز وجاهت حقوقي حمله به سكوهاي نفتي اير«اعالم نمود كه 
حق دفاع از خود، اياالت متحده امريكا بايد ثابت كند كه حمالتي عليه اين كشور واقع 
شده كه ايران مسئوليت آن را داشته است، و اين كه آن حمله از چنان شدتي برخوردار 

) و به نحو مستنبط از حقوق عرفي حاكم بر استفاده از زور، 51بوده كه مطابق تعبير ماده (
  3»ي مسلحانه را داشته است.ملهوصف ح

اي كه مستقيما يا تحت كنترل ايران واقع شده باشد، مسلماً امريكا قرباني حمله مسلحانه
نبوده است و مقامات رسمي امريكا هرگز دليل و مدركي دال بر چنين موضوعي ارائه 

ح اين ادعا كه اش در توضيهاي ترامپ و وزير امور خارجهاند. البته، در برخي توئيتنكرده
ها حمله كرده و امريكا پاسخ داده است، حمله راكتي به پايگاه امريكايي ايران به آن

) و نيز محاصره كردن سفارت اين كشور در بغداد به ايران نسبت K.1نزديك كركوك(

                                  
1. http://t.co/qi5RfwsSCH; (@realDonaldTrump) 5 January, 2020.  
2 Military and Para-military case, Nicaragua v. United States, (ICJ, Reports 1986, 

p. 101&103, paras. 191&195).   
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گونه شواهد و مداركي ارائه نشده جز داده شده است! اما به طوري كه خواهد آمد، هيچ
اي كلي، جمهوري اسالمي ايران را مسئول اقداماتي ت امريكايي طبق رويهاين كه مقاما

گيرد كه به اعتقاد آنها تحت نفوذ يا وابسته به ايران هايي انجام ميدانند كه توسط گروهمي
اي به ي مورد بحث ما، چنين توجيه و بهانههستند. اما، در خصوص موارد ادعايي در پرونده

چرا كه اوال حشدالشعبي بخشي از نيروهاي نظامي رسمي و قانوني  هيچ وجه شنيدني نيست،
 26مصادف با  1395آذر  6دولت جمهوري عراق است، زيرا به موجب قانوني كه در 

به تصويب پارلمان عراق رسيده اين نيرو بخشي از نيروهاي مسلح عراق به  2016نوامبر 
ته است. پيش از تصويب اين شمار رفته و تحت فرماندهي كل نيروهاي مسلح قرارگرف

هاي حيدر العبادي نخست وزير وقت عراق اعالم كرد كه گروه 2015قانون نيز در سپتامبر 
بنابراين مسئوليت اقدامات آن نيز  1حشدالشعبي بخشي از نيروهاي حكومتي عراق هستند.

بخشي  هاي جمهوري اسالمي ايران با اين نيرو نيزمتوجه دولت عراق خواهد بود. همكاري
هاي مستشاري نظامي بوده كه با درخواست و هماهنگي دولت عراق جريان داشته از كمك

هاي اي ناشناس بوده و حشدالشعبي و گرداني راكتي يادشده حملهاست. ثانيا، حمله
اند. ثالثا، به فرض اهللا تحت فرماندهي آن هرگز مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفتهحزب

به  2ترامپ، نيروهاي نظامي امريكا با حمالت سنگين و نامتناسب صحت ادعاي دولت

                                  
ه مرجعيت هاي مسلح مردمي هستند كه در پي اشغال عراق توسط داعش، بنا به توصي. نيروهاي حشدالشعبي گروه1

مك به ارتتش ك)، به منظور 1394اسفند  5(2015فوريه  24دولت عراق در  91ديني عراق و بموجب دستور شماره 
ش و فتنه داع هاي تروريستي تكفيري تشكيل شده و نقش بسيار مهمي در رفععراق در مبارزه با داعش و ساير گروه

هزار نفر سني  30ا ت 25 دفاع از مردم و سرزمين عراق ايفا كرده است. در تركيب اين نيروها در كنار شيعيان بيش از
انون الحاق قنماينده شيعه، سني و كرد  208ق با اكثريت قاطع شامل راي مثبت حضور دارند و پارلمان عرا

  حشدشعبي به نيروهاي مسلح عراق و تحت فرماندهي كل نيروهاي مسلح را به تصويب رساند.  نك:
Tasnimnews.com/fa/news/1395/09/08/1252673; ettelaat.com/mobile/? p=13916&device = 

phone Fa-wikipedia.org/wiki/hashdshabi#cite_note_11; Error! Hyperlink reference not 
valid. ?fa=61986 

اهد آمد، ين خو. به طوري در بررسي معيارهاي حقوقي دفاع مشروع، خصوصا به نحو منعكس شده در قضيه كاروال2
مقام  ته درروعيت دفاع رعايت اصل تناسب است. براساس اين شرط، اقدام نظامي صورت گرفيكي از شرايط مش

  دفاع بايد به لحاظ گستره و كيفيت با حمله دشمن تناسب داشته باشد.
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 تن  28ها در مرز عراق و سوريه درگير بودند و كشتن نيروهاي حشدالشعبي كه با تروريست
  اند.ي بسيار خشن و نامتعارفي انجام دادهنفر از آنان اقدام تالفي جويانه 51و مجروح كردن 

ران حشدالشعبي در محاصره سفارت امريكا در اما انتساب اقدام جمعي از هوادا
بغداد به جمهوري اسالمي ايران، كه به عنوان اعتراض به حمالت هوايي وحشيانه 
امريكا به نيروهاي حشدالشعبي صورت گرفت نيز فاقد هر گونه مبنا و منطق موجهي 
 است، زيرا اوال اين اقدام هرگز مورد تائيد ايران واقع نشد و بلكه طبق برخي

ها، جمهوري اسالمي ايران و شخص سردار سليماني كوشيدند تا غائله گزارش
طور كه قبال اشاره شد محاصره سفارت امريكا پس هرچه زودتر خاتمه يابد و همان

هاي امريكايي پايان يافت. بنابراين انتساب از چند روز بدون هيچ آسيبي به ديپلمات
ه سند و مدرك و وجاهتي است. وانگهي اقدام ياد شده به ايران نيز فاقد هرگون

واكنش نظامي امريكا با حمله هوايي به سردار سليماني و به شهادت رساندن وي، 
المللي دادگستري قاعده هرگز با قاعده ضرورت و تناسب كه به اعتقاد ديوان بين

شود ، سازگاري نداشته الملل عرفي در باره دفاع مشروع تلقي ميمسلم حقوق بين
ها متعهد هستند كه اختالفات ضمن اين كه مطابق منشور ملل متحد، دولت  1است.

آميز حل و فصل كنند. محاصره سفارت يك هاي مسالمتخود را با استفاده از شيوه
تواند كشور توسط جمعي از مردم براي چند روز و پايان يافتن آن، به هيچ وجه نمي

مشروع باشد. اين در حال است كه حتي ي توسل به زور به عنوان دفاع كنندهتوجيه
اگر در اثر اين اقدام خساراتي به سفارت امريكا وارد شده باشد مسئوليت آن متوجه 
دولت عراق به عنوان كشور پذيرنده است و دولت متبوع سفارت مجاز نيست رأساً 

  و بدون موافقت كشور ميزبان دست به اقدامي خودسرانه بزند.
نمايد كه حمله هوايي امريكا به سردار شن و مسلم ميچه گذشت روبراساس آن

) منشور ملل متحد و نيز 51سليماني تحت عنوان دفاع مشروع به نحو مقرر در ماده (
الملل دادگستري محرز و مسلم دانسته گونه كه ديوان بينالملل عرفي آنحقوق بين

                                  
1  Military and para-military case, Nicaragua v. United States (ICJ, Reports 1986, p. 

101&103, paras. 191&195) 
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اركي  دال بر اين كه پذير نبوده زيرا مقامات امريكايي هيچ اسناد و مداست، توجيه
امريكا قرباني يك حمله مسلحانه قبلي قابل انتساب به ايران بوده است ارائه 

وقايع مربوط به كشتن سليماني واجد عناصر قانوني دفاع از خود «اند و نكرده
« به همين دليل مقامات امريكايي در ادامه ادعاهاي خود به طرح ادعاي  1».نيست

ادرت ورزيده و سعي در توجيه حمله نظامي خود در قالب مب» الوقوع حمله قريب
  نمودند.» دستانهدفاع پيش«
  دستانهدستانهادعاي دفاع پيشادعاي دفاع پيش  ..22-44
  دستانهدستانهمشروعيت دفاع پيشمشروعيت دفاع پيش  ..22-44-11

) منشور ملل متحد دفاع مشروع را منوط به وقوع حمله 51در حالي كه ماده (
حقوق دانشگاه استاد  2گونه كه پروفسور هلرمسلحانه كرده است، اما همان

ي ها داللت دارد كه دفاع در پاسخ به حملهي دولتآمستردام اظهار داشته، رويه
). هرچند ديوان Swart, 2020:26الوقوع نيز مجاز شناخته شده است(قريب
ي مشروعيت المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه به دليل عدم طرح مسالهبين

لحانه در اين پرونده از اظهار نظر در اين باره الوقوع حمله مسپاسخ به تهديد قريب
خودداري كرده است، اما قاضي شوبل در نظر مخالف خود اعالم داشته كه به باور 

الملل عرفي را منتفي ) منشور حق دفاع در حقوق بين51وي منطوق يا مفهوم ماده (
 3است.نكرده و يا قلمرو كلي آن را به شروط مصرح در متن ماده محدود نشاخته 

) Den Hole, 2003:94-96اين رويكرد مورد تائيد برخي حقوقدانان نيز واقع شده(
الوقوع ي قطعي و قريببايد در پاسخ به حمله 4دستانهاما به طور مسلم، دفاع پيش

                                  
1 O'Connell, Mary Ellen, " the Killing of Soleimani and International Law", 

European Journal International Law, Published on 6 January 2020. Available at 
www.ejiltalk.org.  

2 Kevin Jon Heller 
3 See, Military and Paramilitary Activities, 1986 I.C.J. at 347 (Judge Schwebel dissenting) 

(stating that the ICJ "observes that the issue of the lawfulness of a response to the imminent 
threat of armed attack has not been raised in  this case, and that the Court accordingly 
expresses no view on that issue")..  

4 preventive self-defense  
5 preemptive self-defense  
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 تواند در برابر تهديد به حمله در آينده كه اغلب فاقد اطالعات و باشد و نمي
شود صورت گيرانه تعبير ميآن به دفاع پيشمدارك و مستندات دقيق است و از 

دفاع «آويو گفته است: دانشيار دانشگاه تل 1گونه كه الياو ليبليچپذيرد. همان
). بنابراين طراحي و برنامه Swart, 2020:26 ».(پيشگيرانه كامالً غيرقانوني است

ت الوقوع بودن در دسريزي كافي نيست مادام كه مداركي دال بر قطعي و قريب
دستانه تنها وقتي معتبر است كه واجد ي پروفسور هلر دفاع پيشنباشد. به گفته

  معيار كاروالين باشد.
 دستانه در رويه كارواليندستانه در رويه كاروالينشرايط دفاع پيششرايط دفاع پيش  ..22-44-22

اي ميان اياالت متحده آمريكا، كانادا و ي كاروالين مربوط به حادثهرويه
ن به يك حمله نظامي انگلستا بوده كه به 1837انگلستان(پادشاهي متحد) در سال 

 نهايتاً وي اقدام ديپلماتيك كشتي امريكايي به نام كاروالين مربوط است. در نتيجه
 معيار ه بهداوري براي حل اختالف ناشي از اين حادثه موازيني به كار گرفته شد ك

وع كاروالين شهرت يافت. وفق موازين پذيرفته شده در اين رويه، دفاع مشر
  ):Shaw, 1998:1140-1142ه بايد واجد شرايطي باشد كه عبارتند از(دستانپيش
گيرد بايد قطعي و در شرف وقوع اي كه دفاع در برابر آن انجام ميحمله - 1

  بوده باشد.
ي ديگري بايد ضرورت داشته باشد، به نحوي كه هيچ گزينه دفاع از خود - 2

  باقي نمانده باشد
ياط باشد به طوري كه هيچ فرصتي براي احت فاع از خود بايد فوريت داشتهد - 3

  و درنگ در اختيار نباشد.
اين شروط حاكي از آن است كه به منظور مشروعيت عرفي توسل به زور تحت 

ي فوري، بايد مدارك و مستنداتِ حاكي از يك حمله«دستانه عنوان دفاع پيش
اره بايد استثناء قطعي و شديد وجود داشته باشد. زيرا كاربرد فراسرزميني زور همو

                                  
1 Eliav Lieblich  
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تلقي شود).«Swart, 2020: 27گيرانه، به رغم ). بنابراين چيزي به عنوان دفاع پيش
الملل و رويكرد برخي از حقوقدانان، جايگاهي در بخشي از دكترين روابط بين

هاي تفسيري، الملل توسل به زور نداشته و از حمايت نظريهحقوق بين
المللي ذيربط هاي بينها و سازمانغلب دولتهاي عملي اقضايي و رويهيرويه

  1برخوردار نيست.
گيرانه در برابر تهديدهايي مبني بر ها نبايد به نحو پيشبراين اساس، دولت

گيرد كه گونه نتيجه مياستفاده از زور در آينده، به زور متوسل گردند. ليبليچ اين
ها و اشتن از طرحدشوار است كه هدف اياالت متحده امريكا مبني بر بازد

دستانه ي آينده ايران را بتوان با فهم و درك متعارف از دفاع پيشهاي حملهبرنامه
افزايد كه خطر تضعيف شرايط هماهنگ و سازگار نمود. وي در ادامه چنين مي

الوقوع بودن را كاهش دهيد، ي قريباگر آستانه«دستانه اين است كه دفاع پيش
وقتي شما ). «Swart, 2020:28دهيد.(را افزايش مي ريسك خطا و سوءاستفاده

كنيد در واقع كاربرد زور را از استثناء به سازي ميالوقوع بودن را سادهشرط قريب
). بنابراين، دولت ترامپ حتي اگر قادر Swart, 2020:28»(ايد!قاعده تبديل كرده

اي براي برنامه ي مدارك متقن دال بر ادعاي خود مبني بر وجود طرح وبه ارائه
  2گيري از آن نداشت.ي كابرد زور را براي پيشحمالتي در آينده بود، اجازه

اين درحالي است كه ادعاي طراحي و برنامه ريزي براي حمله نظامي شديد 
اساس بوده و اين توسط سردار سليماني عليه نيروهاي نظامي امريكا كامال بي

                                  
، »ريسمعليه ترو گيرانهارزيابي دفاع مشروع پيش«. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك. محمود جاللي و رضازبيب، 1

  82-53، ص.1397، تابستان82، شماره 23ايي، دوره هاي حقوقي قضفصلنامه ديدگاه
داند و به ود ميواعد درگيري نظامي اين كشور در زمان صلح را متكي بر حق طبيعي دفاع از خ. دولت امريكا ق2

كند. متن ي ميكارگيري زور را نه تنها در برابر اقدام خصمانه حتي در صورت وجود نيت خصمانه حق خود تلق
) مويد اين 1987ژانويه  15گزارش وزير دفاع وقت امريكا به كنگره در مورد ترتيبات امنيتي در خليج فارس (

رونريتي،  ناتالينو ها پيش بوده است. براي اطالعات بيشتر در اين باره رك. آندره گانوي ورويكرد كاخ سفيد از سال
جنگ دريايي، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، محمد نوري و  ) و حقوق1988-1980جنگ ايران و عراق (

 ).207-205: 1374المللي وزارت امور خارجه، ي و بينديگران، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياس
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 گزارش كاخ سفيد منعكس است و هم در واقعيت هم در واكنش كنگره امريكا به 
مواضع و اظهارات مقامات دولت عراق مبني بر اين كه سردار سليماني در پي 

ها در منطقه بوده و در سفر سوم ژانويه به عراق نيز كه مورد حمله كاهش تنش
نظامي امريكا قرارگرفت و به شهادت رسيد، به دعوت دولت عراق به اين كشور 

هايي براي زدايي در منطقه بوده و برنامهپيامي در راستاي تنش سفر كرده و حامل
و گو با مقامات عراقي از جمله نخست وزير وقت اين كشور داشته مالقات و گفت

 16: 1398است و به واقع سفر و ماموريتي ديپلماتيك داشته است(زيدآبادي، 
 1دي).

سوم ژانويه و به شهادت ي نيروهاي نظامي امريكا در ي مسلحانهبنابراين، حمله
رساندن سردارسليماني و همراهانش به هيچ وجه در چارچوب موازين حقوق 

الملل حاكم بر استفاده از زور قابل توجيه و دفاع نبوده و به قطع و يقين مصداق بين
رود. اين نوع رفتارهاي خاص استفاده غيرقانوني و خودسرانه از زور به شمار مي

زه داده شود، آن گونه كه رابرت ي دولت امريكا اگر اجانانهگرايانه و قانون شك
ي كناره گيري امريكا از اجراي الملل در بارهكاگن، مفسر محافظه كار حقوق بين

نظمي نُرم رايج جهان خواهد شد بي«الملل سوگمندانه هشدار داده است، حقوق بين
  .)  ,Jan.2020Dorsey:7(2»و جنگل را بازتوليد خواهد كرد!

  

                                  
 م پارلمانتصمي . اظهارات عادل عبدالمهدي، نخست وزير وقت عراق، در پارلمان اين كشور طي مباحثاتي كه به1

 ن است كهاز آ مبني بر لزوم خروج نيروهاي خارجي از عراق شدند كه عمدتا امريكايي هستند، به روشني حاكي
ها در اين زمينه بوده يها بوده و حامل پاسخ ايران به دعوت سعودهايي براي كاهش تنشحال تالشسليماني در 

ه اهميت آنچ«اساس است. نك: احمد زيدآبادي،است، و اين داللت صريح دارد بر اين كه ادعاي ترامپ به كلي بي
، »عادل عبدالمهدي در خصوص هدف سردار سليماني از سفر به بغداد گفت

www.makhaterltakfir.com/fa/Article/view/8919/1398.10.16  
الملل بوده و دسترسي به . به باور بسياري از صاحب نظران حتي در خود امريكا ترور سردرا سليماني ناقض حقوق بين2

 Phyllis Bennis, "Soleimani's Assassination Violatesتر كرده است. براي نمونه نك.:صلح را دور دست

International Law and Puts Peace Further                             
out of Reach", Institute for Policy Studies, January 6, 2020, at: www.ips-dc.org/soleimani's-

assanission-violats-     international-law-and-puts-peace-further-out-of-reach    
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33..  حمله نظامي امريكا مصداق تجاوزحمله نظامي امريكا مصداق تجاوز  
هاي متفاوتي ابراز شده است كه در توصيف اقدام غيرقانوني امريكا ديدگاه

اغلب آنها معتقد به تروريستي بودن اين اقدام هستند، حتي مقامات عالي رتبه ايران 
، نيز ابتدا از آن به عمل تروريستي و تروريسم دولتي ياد كردند. خانم ماري اُكونل

گويد قتل الملل و قوانين جنگ در دانشگاه نوتردام ميمتخصص حقوق بين
اي غير منتظره و عجيب مسلماً يك مقام عالي رتبه نظامي ايران در حمله 1هدفمند

                                  
 Robert Kagan, the Jungle Grows Bac: America and ourشتر در اين زمينه رك. براي مطالعه بي 

Imeriledd World, Knooph Doubleday Publishing Group, 2018.  .37 شايد هيچ مفهومي در حقوق .
مجازات آميز نداشته باشد، زيرا بخالف ترور و الملل بيش از قتل هدفمند در خارج از مرزها، ماهيتي ابهامبين

الملل وجود ندارد. اين اصطالح ابتداء توسط يك سازمان حقوق بشري به فراقضايي، چنين مفهومي در حقوق بين
هاي قتل وسيع بدون تبعيض شهروندان بكار رفت. هر بار افراد السالوادر از جوخههاي ترور مرگمنظور تمايز جوخه

و  1980هاي قوق بينالملل حاكم بر جنگ بوده است. طي دههبان امريكا ناقض حقوق بشر و حدو عمل از نظر ديده
هاي هدفمند سياسي هم پيمانش اسرائيل عليه بان آمريكا موافق بود، حتي قتل، اياالت متحد امريكا با نظر ديده1990

مان هاي هدفمند به سرعت وارد گفتكرد. اما اخيرا اصطالح قتلرهبران حماس را غيرقانوني دانسته و محكوم مي
ها از سوي امريكا را مشروع جلوه دهد! اما همين رويه مغاير با سياسي و عمومي شده تا كاربرد همين گونه تاكتيك

هاي قبيل امريكا محدود به مجازات فراقضايي دشمنان سياسي الملل جنگ نيز در دولتحقوق بشر و حقوق بين
كه بيانگر  1907هاي الهه گي تابو بوده و در كنوانسيونغيردولتي بوده است. ترور سياسي از ديرباز در قوانين جن

در زمره جرايم جنگي  1998قوانين بنيادي رفتار متخاصمان را مقرر كرده، به صراحت منع شده و طبق اساسنامه رم 
) طبق نظر كارشناسان حقوق بشر هرگونه قتل فراقضايي در 8الملل كيفري است. (ماده قابل تعقيب توسط ديوان بين

زمان صلح ناقض حق حيات است، مگر  در شرايطي كه تهديدي فوري باشد و دستگيركردن عامل تهديد به هيچ 
گير شليك كند، حتي در اين موارد اجراي قانون، اهداف نبايد از نحو ممكن نباشد، مثل  اين كه پليس به يك گرون

هاي خود را با هدف دستگير كردن پليس ماموريت قبل تعيين شده باشند يا در فهرست قتل قرارگرفته باشند. نيروهاي
الملل و دفتر كنند. براين اساس، ديده بان حقوق بشر، عفو بينو سپردن مظنونان به دادرسي عادالنه آغاز مي

اند كه قتل هدفمند ناقض حقوق هاي فراقضايي، اختصاري و خودسرانه مكرر اعالم كردهگزارشگر ويژه مجازات
). خالصه، نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ، Human Rights Watch, 2011:Dec.16 (ست.الملل بشر ابين

كند، عموما پذيرفتني نيست. البته ترور في نفسه در ترور كه اكنون اياالت متحد امريكا از آن به قتل هدفمند تعبير مي
آميز كشتن يا مجروح كردن خيانت« عنوان هاي الهه تحت المللي اعريف نشده، اما در كنوانسيونهاي بينكنوانسيون

هاي نظامي، اين قاعده از ديرباز به عنوان منع ترور، افراد متعلق به ملت يا ارتش متخاصم منع شده است. در سالنامه
قتل «البته با قدري اختالف در كشورهاي مختلف، تعبير شده است.( نك. محمد آهني امينه، محمد جواد ظريف، 

هاي ، پژوهش»الملل، با تاكيد بر عمليات قتل هدفمند اياالت متحده امريكامتعارض در حقوق بين هدفمند، مباني
) بسياري بر اين باورند كه دولت ترامپ از اين رويكرد 1-29ص 1391زمستان 4،ش 16حقوق تطبيقي، دوره 

) برخي Hongju Koh, 2020: Jan.9غيراخالقي و غيرقانوني هم فراتر رفته و به ترور پيشگيرانه روي آورده است.(
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 رسد اقدام ). اما، به نظر ميO'Connel,2020:Jan.6يك اقدام تروريستي بود(
تواند مصداق اعمال ي امريكا در عين وصف تروريستي بودن ميخودسرانه
) منشور ملل متحد و در 2) ماده (4ي ديگري نيز باشد. با توجه به مفاد بند (متخلفانه

توان گفت استفاده از ) مكرر اساسنامه رم، مي8پرتو اعالميه تعريف تجاوز و ماده (
زور مسلح يا نيروي نظامي عليه حاكميت، تمامت ارضي يا استقالل سياسي يك 

نحوي كه مغاير با اهداف منشور ملل متحد باشد، مصداق تجاوز به دولت و يا به 
ضمن اين كه قتل  2020ي امريكا در سوم ژانويه رود. حمله مسلحانهشمار مي

تواند مصداق هدفمند و غيرقانوني و نيز تروريسم دولتي بوده، در عين حال مي
  رود.به شمار تجاوز هم عليه دولت عراق و هم ضد دولت جمهوري اسالمي ايران 

  تجاوز عليه عراقتجاوز عليه عراق  ..33-11
گونه كه گذشت، پس از اشغال عراق توسط نيروهاي امريكايي در سال همان

ي امنيتي دوجانبه ميان دو كشور ميالدي، حضور امريكا به موجب توافقنامه 2003
خاك  2011بايستي تا پايان ادامه يافت، كه طبق آن نيروهاي نظامي امريكا مي

) مگر آن كه با رضايت دولت عراق حضور 24ماده  1كردند(بند ميعراق را ترك 
ها تمديد شود. وفق اين توافقنامه دولت امريكا در موارد تهديدات داخلي يا آن

خارجي عليه عراق تنها با درخواست عراق حق توسل به زور را خواهد داشت. 
به كشورهاي  ضمن اين كه امريكا صريحا از استفاده از قلمرو عراق براي حمله

ده است. از سوي ديگر، در پي گسترش عمليات نظامي داعش در خاك ثالث منع ش
المللي به اين ، دولت عراق خواستار مداخله و كمك جامعه بين2013عراق از سال 

كشور به منظور دفع داعش، از طريق حمالت هوايي هماهنگ با ارتش عراق و با 
اميان و با احترام به الملل، بدون به خطر انداختن جان غيرنظرعايت اصول حقوق بين

: 1397آبادي و پيري،حاكميت و تمامت ارضي كشور عراق شد.(رمضاني قوام

                                                                          
او «اظهارات مقامات امريكايي در باره قتل سردار سليماني نيز مويد چنين رويكردي است، مانند اين سخن ترامپ: 

امريكا مدتها پيش قتل سردار سليماني را تدارك « و يا گفته جان بولتون كه: » شدبايد سالها پيش از اين حذف مي
  ». ديده استمي
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223 -222 دولت عراق به هنگام تكرار درخواست خود در نشست شوراي امنيت .(
هاي ملل متحد، تاكيد كرد كه مسئوليت اصلي مبارزه با داعش و ساير گروه

هاي همين كشور است، ليكن از ساير تروريستي در سرزمين عراق بر عهده نيرو
ها هم درخواست حمايت هوايي داريم، البته اين حمايت بايد با حفظ دولت

  )180: 1395استقالل و حاكميت عراق صورت گيرد.(طباطبايي لطفي و شارق، 
بنابراين، هم براساس توافقنامه امنيتي و هم مطابق با درخواست كمك براي 

امريكايي مجاز به انجام عمليات نظامي در خاك عراق مقابله با داعش، نيروهاي 
اند. ضمن اين كه اصوالً، هرگونه بدون رضايت و هماهنگي دولت اين كشور نبوده

عمليات نظامي تنها براي دفاع از عراق در برابر تهديدهاي داخلي يا خارجي كه 
ه شود. به توانسته مجاز شمردمصداق مورد درخواست عراق مقابله با داعش بوده مي

ي اشغال، براي دفع گروه سخن ديگر، حضور مجدد امريكا در عراق پس از دوره
داعش بوده است و نه جنگ عليه ايران. در نتيجه حمله نظامي عراق عليه سردار 
سليماني و ابو مهدي مهندس، نقض حاكميت و استقالل سياسي اين كشور تلقي 

) قطعنامه 3ي (ماده eي امنيتي، طبق بند هاگردد. از طرفي، تخلف از موافقتنامهمي
نظر از اعالم و استفاده از نيروهاي مسلح برخالف موافقتنامه، صرف 1تعريف تجاوز

از  eيا عدم اعالم جنگ، از مصاديق تجاوز شناخته شده است. اين مفاد در قسمت 
تكرار  2المللي كيفري (اساسنامه رم)،) مكرر اساسنامه ديوان بين8) ماده (2بند (

شده است. براساس مفاد اين مقرره يكي از مصاديق عمل تجاوز عبارت است از: 
استفاده از نيروهاي مسلح كشوري  كه در سرزمين كشوري ديگر طبق توافق با «

كشور پذيرنده حضور دارند، برخالف شروط مقرر در توافقنامه يا هر گونه توسعه 

                                  
1  UNGA, Res. 3314, Des. 1974. Art. 3. (e)  
2  Art. 8 bis. 2. … Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in 

accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 
1974, qualify as an act of aggression: (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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 بنابراين، حمله نظامي ». افق شدهقلمرو حضور در آن سرزمين فراتر از دوره تو
تواند مصداق جنايت تجاوز عليه عراق محسوب گردد، كه به تعبير امريكا مي

است. بر همين اساس، نخست وزير عراق ،  1الملليدادگاه نورمبرگ ابر جنايت بين
عادل عبدالمهدي، حمله امريكا را مصداق ترور دانسته و به عنوان عمل تجاوز و 

تواند به جنگ در عراق منجر شود. وي راق توصيف كرد كه مينقض حاكميت ع
همچنين گفت حمله امريكا ناقض توافقنامه مربوط به حضور نيروهاي امريكايي در 
عراق بوده و اقدامات مقتضي به منظور حفاظت از امنيت و حاكميت عراق از سوي 

 2نهاد قانونگذاري بايد صورت گيرد.

  تجاوز عليه ايرانتجاوز عليه ايران  ..33-22
ولت الي كه عمليات نظامي امريكا در عراق بدون موافقت و هماهنگي ددر ح

 جهت عراق ناقض توافقنامه امنيتي و مغاير با شروط درخواست عراق براي كمك
نشور و مفاد ) م2) ماده (4مقابله و دفع گروه تروريستي داعش بوده و براساس بند (

عليه  مصداق جرم تجاوز) مكرر اساسنامه رم، 8اعالميه تعريف تجاوز و ماده (
تواند تجاوز عليه دولت ايران نيز رود، اما اين كه آيا ميدولت عراق بشمار مي

 رسد با توجه به مفاد اعالميه تعريفمحسوب شود، محل تامل است. به نظر مي
المللي دادگستري و دست كم مطابق با ي ديوان بينتجاوز و شواهدي در رويه

توان حمله امريكا به سردار ي به مثل، مياز باب معاملهي خود دولت امريكا رويه
  سليماني را مصداق تجاوز عليه ايران نيز به حساب آورد.

روشن است كه حمله نظامي امريكا درخاك ايران واقع نشده است و ناقض 
شود، اما آيا وقوع تجاوز عليه يك دولت متوقف تماميت ارضي ايران قلمداد نمي

سرزمين آن است، يا ممكن است حمله مسلحانه عليه نيروهاي  بر حمله نظامي به
نظامي يك دولت در خارج از سرزمين آن نيز مصداق تجاوز عليه آن دولت شناخته 

                                  
1  Supreme International Crime 
2  https://www. straitstimes.com /world /europe /iraqi-pm- condemns- us- killing- of- irans-

soleimani  
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تواند اين نظر را تقويت كند كه از آن شود؟ تامل در مفاد اعالميه تعريف تجاوز مي
گفت حمله توان جا كه نيروهاي مسلح نماد حاكميت يك كشور هستند، مي

مسلحانه ابتدايي به نيروهاي نظامي در صورت برخورداري از شدت كافي به منزله 
) اعالميه، تجاوز را چنين تعريف 1ها خواهد بود. ماده (حمله عليه دولت متبوع آن

تجاوز عبارت است از استفاده از نيروهاي مسلح توسط يك دولت عليه «كرده است:
قالل سياسي دولت ديگر، يا به هر نحو ديگري كه حاكميت، تمامت سرزميني يا است

بعد در » اشد.گونه كه در اين اعالميه مقرر شده، ناسازگار ببا منشور ملل متحد، آن
استفاده ابتدايي از نيروي مسلح توسط يك دولت «كند كه ) تصريح مي2ماده (

ً حكايت از يك عمل تجاوز دارد، گرچه ممكن است شو راي مغاير با منشور بدوا
امنيت در تفسير منشور نتيجه بگيرد كه تشخيص وقوع تجاوز در پرتو شرايط ذيربط 
». ديگر از جمله عدم كفايت شدت عمليات يا پيامدهاي آن، موجه نخواهد بود

توان نتيجه گرفت كه مطابق مفاد اعالميه، هرگونه استفاده ابتدايي از بنابراين مي
ل متحد، در صورت شدت كافي عمليات يا نيروهاي مسلح در مغايرت با منشور مل

  آثار و پيامدهايش، مصداق تجاوز است.
از آنجا كه مغايرت استفاده از نيروهاي مسلح از سوي امريكا در ترور سردار 

رود، سليماني با منشور ملل متحد محرز گرديد، ظاهرا مصداق تجاوز به شمار مي
ه است. همچنين، ممكن است مگر آن كه ادعا شود از شدت كافي برخوردار نبود

گفته شود حمله نظامي امريكا عليه دولت ايران نبوده است، زيرا نه عليه تماميت 
شود. سرزميني ايران بوده و نه ناقض حاكميت و استقالل سياسي ايران محسوب مي

اما، در پاسخ به ادعاي اخير به طوري كه قبال اشاره شد حمله عليه يك دولت 
تواند ه سرزمين آن نيست بلكه حمله به نبروهاي نظامي نيز ميمنحصر به تهاجم ب

مصاديق تجاوز را  2مصداق تجاوز باشد. اعالميه تعريف تجاوز نيز كه در ماده 
حمله نيروهاي مسلح كشوري به نيروهاي زميني، دريايي  (d)برشمرده است در بند 

قلمداد كرده است. هاي درياي و هوايي كشور ديگر را تجاوز يا هوايي يا ناوگان
ي مسلحانه به حمله المللي نيز با الهام از اعالميه،اساسنامه ديوان كيفري بين
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 ماده  2نيروهاي نظامي يك كشور را مصداق تجاوز تلقي كرده است (رديف د بند 
اي نظامي عليه توان گفت اوالً ترور سردار سليماني حملهمكرر). براين اساس، مي 8

ثانياً، به طوري كه در مبحث پيشين اثبات شد، اين حمله استفاده ايران بوده است؛ 
ابتدايي از نيروهاي مسلح و غير مسبوق به حمله قبلي ايران و حتي غير قابل استناد 

الوقوع از سوي ايران  بوده است. تنها ترديدي كه ممكن است به حمله قطعي قريب
رداري از شدت كافي است. نسبت به صدق تجاوز بر حمله امريكا مطرح شود برخو

در اين خصوص هرچند متن اعالميه تعريف تجاوز و به تبع آن اساسنامه رم تحقق 
رسد رويه عمل تجاوز را به كفايت شدت مشروط نكرده است، ليكن به نظر مي

المللي دادگستري موافق با لزوم چنين شرطي است. اما، ديوان نيز به رغم ديوان بين
) و قواعد عرفي ناظر بر 51اش از جمله در تفسير ماده (گيرانهرويكرد سخت

ي سكوهاي نفتي اظهار داشته استثناي توسل به زور در مقام دفاع از خود، در قضيه
اي باشد ي مسلحانهتواند مصداق حملهگذاري يك كشتي نظامي مياست كه مين

نيكاراگوئه ي . درست است كه ديوان در قضيه1كه حق دفاع مشروع را در پي دارد
اي آستانه بااليي را براي صدق مفهوم هاي هستهو راي مشورتي مربوط به سالح

ي مسلحانه قائل شده است و مثال حمالت پراكنده و موردي مرزي را به لحاظ حمله
عدم گستردگي و پيوستگي فاقد شدت الزم براي وصف حمله مسلحانه موضوع 

ي مورد نظر ديوان تنها محدود به گستره) دانسته است، ليكن معيار شدت 51ماده (
تواند به عنوان معيار شدت مكاني و زماني نيست، بلكه كيفيت و عمق حمله نيز مي
گذاري يك كشتي نظامي مورد مالحظه واقع شود. از اين رو طبق نظر ديوان مين

اگر چه به لحاظ مكاني و زماني فاقد گستردگي و استمرار است، ليكن به لحاظ 
ي متقابل نظامي را به اي باشد كه حملهي مسلحانهتواند مصداق حملهمي اهميت

  عنوان اِعمال حق دفاع از خود توجيه كند.

                                  
1  Oil Platforms Case, Iran (I.R.I) v. United States, ICJ reports, 2003, p. 195. 
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توان گفت حمله نظامي امريكا در ترور سردار سليماني بهبراين اساس، مي 
تواند داشته باشد، قابل مقايسه با آمدهايي كه ميلحاظ عمق و آثار و پي

ت. درست است شتي جنگي است، اگر نگوئيم شديدتر از آن اسگذاري يك كمين
 كه بحث ديوان در خصوص مفهوم حمله مسلحانه بوده است كه موجب مشروعيت

اي لزوما مصداق توسل به زور در مقام دفاع مشروع است و هر حمله مسلحانه
 دقم، صرتجاوز نيست، ليكن با توجه به مفاد اعالميه تعريف تجاوز و اساسنامه 

صداق رسد،  زيرا متجاوز بر عمليات نظامي ترور سردار سليماني موجه به نظر مي
يت كفا استفاده ابتدايي از نيروهاي مسلح برخالف منشور ملل متحد بوده و شرط

يز وز نشدت عمليات يا آثار و پيامدهاي آن كه در ماده يك اعالميه تعريف تجا
 نيت ممكن تلقي شده است درلحاظ آن براي احراز تجاوز از سوي شوراي ام

 احراز تواند قابلعمليات ترور سردار سليماني دست كم به لحاظ آثار و پيامدها مي
  باشد.
  
  نتيجهنتيجه

الملل حاكم بر توسل به زور مربوط به هاي مهم حقوق بينيكي از چالش
چگونگي تفسير و اجراي موارد استثنايي است كه در كنار اصل منع استفاده يا 

استفاده از زور پذيرفته شده است. اين چالش به ويژه در خصوص دفاع  تهديد به
ها سپرده شده است بيشتر بروز و ظهور مشروع كه ابتكار و صالحديد آن به دولت

هاي بزرگ، خصوصا اياالت متحده امريكا داشته است. در اين ميان برخي قدرت
نه اين استثنا را تعميم سعي داشته است با تفسيري موسع از مفهوم دفاع مشروع دام

داده و عالوه بر توسل به زور در پاسخ به حمله مسلحانه قبلي، استفاده از زور در 
بيني حمله الوقوع و حتي در فرض وجود احتمال يا پيشصورت حمله قطعي قريب

نظامي در آينده را موجه جلوه دهد. توجيهات ارائه شده از سوي اياالت متحده در 
ردار سليماني يكي از مصاديق اين رويكرد افراطي امريكا در تعميم ي ترور سفاجعه
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 دامنه استثناي توسل به زور در مقام دفاع از خود يا به اصطالح دفاع مشروع بوده 
  است.

اد رخ داد كه در حاشيه فرودگاه بغد 2020عمليات نظامي امريكا در سوم ژانويه 
 ابو وجمهوري اسالمي ايران  و ترور سردار سليماني، فرمانده عالي سپاه قدس

 ختلفممهدي المهندس از فرماندهان حشد الشعبي عراق و همراهانشان، از جهات 
المللي دولت اياالت متحده فاقد عنصر مشروعيت بوده و موجب مسئوليت بين

ز امله حامريكا و مسئوليت كيفري عوامل دخيل در اين عمليات گرديده است. اين 
وني ير قاند اقدامي غي حاكم بر توسل به زور بنا به داليل متعدالمللمنظر قواعد بين

قرر مگردد. نخست اين كه ناقض اصل منع توسل به زور به نحو و نامشروع تلقي مي
يرفته ي پذدر منشور ملل متحد بوده و امكان توجيه آن براساس هر يك از استثناها

 هيچ د شده مستند بهشده در منشور منتفي است. روشن است كه تهاجم نظامي يا
 تصميمي از سوي شوراي امنيت ملل متحد نبوده و چنين ادعايي هم از سوي

د فاق هيچيك از مقامات امريكايي مطرح نشده است. همچنين حمله نظامي امريكا
 نظورشرايط الزم براي توصيف در قالب دفاع مشروع بوده است، زيرا به اين م

ست كه اب به ايران بوده ي يك حمله سابق منتسكرد كه قربانامريكا بايد اثبات مي
وري الوقوع از سوي ايران مواجه بوده است. به طيا دست كم با حمله قطعي قريب

بل ي قاكه در پژوهش حاضر به اثبات رسيد حمله امريكا نه مسبوق به حمله نظام
ه الوقوع ايران عليي قطعي و قريبانتساب به ايران بوده است و نه ادعاي حمله

 ند. امادستانه را توجيه كامريكا به اثبات رسيده است كه بتواند دفاع مشروع پيش
جيه بيني حمله نظامي در آينده، براي توادعاي وجود طرح و برنامه دشمن و پيش

ه ندارد،  گيرانه، نه نسبتي با قواعد وموازين حقوقي ناظر به توسل به زوردفاع پيش
قوقي گونه حمايت دكترين حمللي بوده و نه از هيچالمورد تائيد رويه قضايي بين

  برخوردار است.
اما در باب ماهيت حقوقي اين گونه توسل به زور نامشروع، رويكردي كه مقاله 
حاضر سعي در اثبات آن داشته اين است كه نبايد آن را صرفاً در حد قتل فراقضايي 
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غاير با برخي تعهدات و نقض حق حيات فرد يا افرادي فروكاست يا تنها آن را م
هاي به عمل آمده در قراردادي دانست. بلكه با توجه به استنادات و استدالل

پژوهش حاضر، حمله نظامي امريكا مصداق جرم تجاوز عليه دولت عراق بوده 
است، زيرا استفاده از نيروي مسلح مغاير با شروط مقرر در توافقنامه امنيتي به 

و اساسنامه رم از مصاديق تجاوز به شمار رفته است و تصريح اعالميه تعريف تجاوز 
اين موضوع مورد استناد مقامات رسمي عراق نيز واقع شده است. عالوه براين، به 
باور نگارنده، توصيف حمله نظامي امريكا در ترور سردار سليماني به عنوان تجاوز 

ات مقامات گونه كه از ادبيعليه ايران نيز خالي از وجاهت نيست زيرا همان
آيد، اقدام نيروهاي امريكايي حمله عليه ايران بوده است، از امريكايي هم برمي

) مكرر اساسنامه رم، حمله به 8طرفي وفق مفاد اعالميه تعريف تجاوز و ماده (
نيروهاي نظامي يك كشور در صورت برخورداري از شدت كافي مصداق تجاوز 

ناظر به ابعاد مكاني و زماني حمله نبوده  خواهد بود و از آنجا كه معيار شدت صرفا
آمدها نيز واجد شدت كافي به نظر برسد، صدق تواند به لحاظ آثار و پيو مي

تجاوز عليه ايران به دور از منطق حقوقي نيست. البته مجال بحث در اين زمينه 
  همچنان مفتوح است.
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