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 بشردوستانه الملل و حقوق  سلیمانی از منظر قواعد حقوق بینسپهبد شهید ترور 

 مرزی( های برون )با تأکید بر رسالت رسانه
 2، سیداصغر جعفری1جاوید منتظران

 چکیده
، مهندس ایران قدس سپاه فرمانده سلیمانی قاسم سپهبد ،(2020 ژانویه 3) 1398 دی چهاردهم تاریخ در

 موشکی و ترور هدفمندد ارتد    مورد حمله ،و کاروان همراه آنها یالشعب الحشد معاونابومهدی المهندس 
عنوان فرماندده ارشدد نظدامی     سلیمانی، به سپهبد شهید هدفمند ترورِ اینکه به توجه گرفت. با قرار آمریکا

شدود، بدر    نمونه بارز تروریسم دولتی محسوب مییک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، 
 قواعد منظر و جبهه مقاومت، از ارشد نظامی ایران فرمانده این است که ترور این این اساس، سؤال مقاله

  تحقید   بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوه  بدا رو   و حقوق  الملل بین حقوق
 طرید   به موث  و معتبر مدارک گردآوری با الملل بشردوستانه و در چارچوب حقوق بین تحلیلی-توصیفی

ی المللدی، بده بررسد    هدای معتبدر بدین    ای و مراجعه به مطالب منتشر شده در اندیشکده اسنادی و کتابخانه
 و ایدران  نظدامی  فرمانده ترور در ها آمریکایی دهد اقدام های پژوه  نشان می مسئله پرداخته است. یافته

 ازجمله الملل بین حقوق قواعد و اصول ترین بدیهی ناقض متحد، ملل منشور با عینی تضاد در همراهان ،
 مصدونیت  اصدل  و تجداوز  عددم  اصدل  زور، به توسل منع اصل ها، دولت حاکمیت اصل مداخله، عدم اصول

 کشدور  دو علیده  تجاوزکارانده  جنگ و دولتی تروریسم از ای جلوه عنوان به در نهایت و ها دولت نمایندگان
 المللی بین های اندیشکده نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، در این میان، .شود می قلمداد عراق و ایران
 الملدل  بدین  حقدوق جددی   نقدض  و آشدکار  جنایدت  تجاوزکارانه، را آمریکا دولت اقدام نیز جهانی معتبر و

 .اند دانسته
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 مقدمه .1

 یمانیقاسم سل سپهبد ،هدفمند اتیعمل کی یط (،2020 هیژانو 3) 1398 یچهاردهم د خیدر تار
و عراق  یفرمانده الحشدالشعب معاونمهندس ال یمهد ابو همراه به رانیفرمانده سپاه قدس ا
موشکی پهباد آمریکایی، به ، در حمله عراق تختیفرودگاه بغداد پا یکیهمراهانشان، در نزد

 این کشور ای اعالم کرد که ارت ِ در بیانیه آمریکا دفاع وزارت ترور، نیا یدر پ .شهادت رسیدند
 سپاه قدس نیروی فرمانده سلیمانی قاسم کشتن با» جمهور دونالد ترامپ، رئیس دستورِ به

 از خارج در آمریکا پرسنل از حراست برای قاطعی دفاعی اقدام اسالمی ایران، انقالب پاسداران
 ,The US Statement by the Department of Defense)« است داده انجام کشور

Jan. 2, 2020 .) یمدع ییبا مطرح کردن ادعاها زینمتحده  جمهور ایاالت رئیسدونالد ترامپ 
شدت مجروح کرده  به ایاز زمان کشته  یا را در برهه ییکایآمر هزاران یمانیشد ژنرال قاسم سل
 انیها قبل او را از م مدت دیبا کایبود و آمر یشتریکشتن تعداد ب یبرا یزیر بود و در حال برنامه

 ,washingtonpost)دادیم  انجام جنگ بروز از جلوگیری برای ما اقدامیبنابراین  ،داشت یبرم

2020.) 
حائز اهمیت الملل  بین منظر حقوقی، از مانیسل سپهبد دیشه هدفمند ترورِمطالعه و بررسی   
و حقوق  الملل بین حقوق منظر از سلیمانی سپهبد دیشه ترور نتایج و آثار مطالعه فقدان است.

پرداخت  در را صداوسیما المللی بین و ای منطقه های شبکه ای رسانه رویکردهای بشردوستانه، 
 تالی اینکه به توجه همچنین با سازد. می دور جامعیت از مهم، مسئله این به المللی حقوق بین

 ایران کشور دو نظامی فرماندهان ترور در آمریکا دولت نامشروع و حقوقی فرا اقدامات تداوم فاسد
 جامعه امنیت و نظم ثباتی موجب بی نهایتاً و عرفی ای رویه به تبدیل است ممکن عراق، و

 از جلوگیری و ای رسانه و حقوقی رویارویی ظورمن به الزم تدابیر بنابراین اتخاذ شود، المللی بین
ای برای  ارائه راهکارهای رسانه منظور به بنابراین .است ضروری مشابه، حمالت و اتفاقات وقوع
 بر مبتنی پژوهشی انجام مرزی صداوسیما، های تلویزیونی و رادیویی برون سازی در شبکه برنامه
انجام  از حاصل نتایج ضرورت دارد. الملل، بین حقوققواعد  منظر از سلیمانی سپهبدترور  بررسی
 و گذار سیاست های ارگان توسط تواند می مرزی برون های شبکه بر عالوهمقاله پژوهشی این 
  گیرد. قرار ای رسانه و حقوقی برداری بهرهنیز مورد  کشور داخل ایه رسانه ی حوزه در گیر تصمیم
الملل  فرمانده بزرگ نظامی از منظر حقوق و قواعد بیناین ترور بر این اساس الزم است که   
 و جبهه مقاومت، رانیا ی ارشدفرمانده نظام ترورمهم که  طور ویژه بررسی شود و به این سؤال به
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. پاسخ داده شود بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟  حقوقو  الملل نیحقوق باز منظر موازین و قواعد 
سلیمانی  سپهبدترور هدفمند دارد این است که  مدنظرِرو  ی که پژوه  پی ا هیفرضدر این میان 

    تحقی رو است. یالملل نیببشردوستانه  و حقوق  الملل نیحقوق ب قواعدنقض فاح  آشکار 
  یمدارک معتبر و موث  به طر یرو  و ابزار گردآوربوده و  تحلیلی-تدوصیفی،  پژوهد   این

مرتبط با مباحث ترور هدفمند و قواعد  های علمی کتب و پژوه ل شام یو اسناد یا کتابخانه
معتبر  های ی اندیشکدهها تیسا مراجعه به به همراه ،بشردوستانه و حقوق  الملل نیبحقوق 

 است. مقاله مرتبط با موضوعمنتشرشده  یها لیتحلو  ها گزار بررسی و ی الملل نیب
گفت، تاکنون مطالب متعددی پیرامون بررسی  توان یمدر خصوص پیشینه پژوهشی   
سلیمانی و همراهان ، نگاشته شده است که عمدتاً در  سپهبدی ترور و شهادت الملل نیب -حقوقی
ی ژورنالیستی بوده است، ولی ها مصاحبهی مختصر و ها گزار ی تحلیلی، ها ادداشتقالب ی

از بعد حقوقی  ژهیو بهو جامعی اندک از این موضوع، پژوه  دقی   زمان مدتدلیل گذشت  به
ارائه رو در  پژوه  پی  اساس نوآوری نیا بر ه است.نشد منتشری ا رسانهی با رویکرد الملل نیب

ی خواهد الملل نیبسلیمانی از بعد حقوقی  سپهبدترور شهید  ی برای پرداختن بها رسانه راهبردهای
 بود.
 

 الملل بشردوستانه حقوق بیندر چارچوب  سلیمانی سپهبدشهید  ترور وضعیت .2
 بشردوستانه . قتل هدفمند از زاویه مقررات حقوق 2-1

است،  آمده المللی بین اسناد و معاهدات غالب در که بشردوستانه الملل بین حقوق اصلی هدف
 اند، ترک کرده را درگیری صحنه که رزمندگانی و غیرنظامیان کرامت و سالمت حیات، از حمایت
 و ها انتخاب رو  در را درگیری های طرف ح  بشردوستانه الملل بین حقوق همچنین. است
 حقوق از و اساسی بشر حقوق از بشردوستانه حقوق  طورکلی به. نماید می محدود جنگی های سالح
 مسلحانه از مخاصمات ناشی صدمات آالم کاه  باعث و نموده دفاع جنگ شرایط در قربانیان

 و ابزارها از استفاده انتخاب و در را مخاصمه طرفین ح  بشردوستانه دالیل آن به قواعد. شود می
 خواهند یا شده ها متأثر درگیری از که را اشیایی و اشخاص و کند می محدود جنگی های شیوه
شود  می نامیده نیز مخاصمات بشردوستانه حقوق حقوق . دهد می قرار مورد حمایت شد،
 حقوق المللی، بین غیر و المللی بین مسلحانه مخاصمات بر حاکم (. مقررات85: 1395حبیبی،  )فقیه

الهه  کنوانسیون در را قوانین این که است بشردوستانه الملل بین حقوق یا مخاصمات مسلحانه
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 و( 1949) ژنو چهارگانه های کنوانسیون در مبسوط صورت به و جنگ سنتی حقوق و 1907
 مخاصمه بر های حاکم رویه و رفتار قوانین، این در. کرد مشاهده توان می آن الحاقی های پروتکل
 مخاصمه، طول در رزمنده نیروهای گیری هدف و المللی بین غیر و المللی بین از اعم مسلحانه،
 از یکی در این میان (.Human Rights watch, 2011)شده است  مند نظام و تبیین

 توسل کنند، استناد می آن به خود آمیز مخاصمهتوجیه اعمال  ها در آمریکایی که حقوقی توجیهات
 از ها سال که است زور به توسل ممنوعیت اصل بر عنوان استثنائی به «هدفمند ترور» دیدگاه به

 .است قرارگرفته استناد و مورد استفاده کشور این سوی
 که تعریفی ترین کامل اند؛ نموده ارائه متعددی تعاریف هدفمند ترور عبارت برای دانان حقوق  
 حقدوق  تدابع  یدک  توسدط  کشدنده  نیدروی  کداربرد » :از اسدت  مفهوم ارائه شده، عبارت این برای
 مادی بازداشت در که شده  تعیین اشخاص کشتن برای عمد و قبلی ریزی برنامه قصد، با الملل بین

 و  برجسدته   محقدد   ،1از نگاه گری سولیس (.Melzer, 2008: 3-5)« نباشند کننده افراد ترور
 مخاصدمه  کده   اسدت   مشروع زمانی هدفمند نیویورک، قتل نظامی دانشگاه در حقوق ساب  استاد

 مسلحانه، مخاصمه یک  داشتن  جریان  بدون. باشد جریان در المللی بین غیر یا المللی بین مسلحانه
 خواهدد   تلقدی   سیاسدی  قتل یک ها غیرتروریست و ها تروریست از اعم شدهروندان هدفمندد قتدل
عملیات،  نوعدر رابطه با مشروعیت و یا غیرقانونی بودن این (. 6: 1391امینه،  )ظریف و آهنی شد

 قلمدروی  دولتی کده در  مورد حمایت هدفمند ترور هر که است واقعیت بر این مبتنی بحث مبنای
 2 مداده  4 بندد  در منددرج  زور بده  توسل ممنوعیت ذیل در چون گیرد، انجام دیگر دولت حاکمیت
 بده  الملدل  حقدوق بدین   در مقرر استثنائات با مطاب  باید بنابراین گیرد، می قرار متحد، ملل منشور
  (.205: 1397باشد )حسینی و حسینی،  پذیر توجیه نحوی
 

 هدفمند توجیه قتل استثنائی سلیمانی در شرایط سپهبدترور  وضعیت .2-2

 به تهدید یا زور به توسل از باید اعضاء کلیهکند که  می مقرر 2 ماده 4 منشور سازمان ملل در بند
 به آن از کنند. این موضوع که اجتناب کشور یک سیاسی استقالل یا ارضی علیه تمامیت آن
 :دارد استثنائاتی البته است، المللی بین آمره قواعد از و شود می یاد زور به توسل منع اصل

 (؛51 )ماده مشروع دفاع .1

 
1. Gary solis 
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 ازجملده  که المللی بین امنیت و صلح بازگرداندن یا حمایت برای امنیت شورای اقدامات .2
 (؛42 )ماده شود می نظامی نیروی کاربرد شامل

 دولت. قلمرو در زور کاربرد و تهدید بر رضایت. 3
 و رضایت شامل طورقطع سرزمینی به فرا هدفمند ترور توجیه دوگانه استثنائی بنابراین شرایط

 (. 205- 206: 1397شود )حسینی و حسینی،  می مشروع دفاع
 مبتنی بلکه نیست مستقل استثنای یک متحد ملل شورای امنیت اختیارات مفهومی، نظر از  
 سازمانی اختیارات مورد در که است متحد ملل منشور های عضو دولت همه قبلی رضایت بر

 از فراتر را خود اختیارات قانوناً تواند نمی امنیت شورای بنابراین است؛ گردیده ابراز امنیت شورای
 استثنائات از یکی بر مبنای تواند نمی که هدفمندی ترور دیدگاه، از این. دهد گستر  رضایت آن

 مثال طور به. گیرد می قرار تجاوز آمرانه ممنوعیت ذیل در شود، توجیه الملل حقوق بین در مندرج
 رژیم توسط ابوجهاد ترور آن در که نمود اشاره امنیت شورای 611 به قطعنامه توان می

 (.UNSC Resolution 611, 1988) گردید منزله تجاوز قلمداد به در تونس صهیونیستی

فرد  علیه را کشنده زور کاربرد بشردوستانه حقوق  نه و بشر حقوق نه نیز چنین وضعیتی در البته
 این دو مطاب  دستگیری یا بازداشت نظیر جایگزینی اقدامات و کنند نمی تأیید شده گذاری هدف
 آن استثنائات و زور به توسل از شکلی عنوان به ترورهای هدفمند ممنوعیت ؛است مجاز اخیر نظام
 ,Melzer)است  شده گرفته  نظر در مشروع دفاع و بر مبنای رضایت توجیهاتی به استناد با

 2 ماده 4 بند ذیل سلیمانی در سپهبد ترور این برای بررسی وضعیتبنابر (.74-75 :2008
متحد، به دو مبنای مورد اشاره یعنی رضایت دولت عراق و بررسی مشروعیت دفاع  ملل منشور

 شود. مشروع، پرداخته می

 

 بررسی از منظر اصل رضایت دولت عراق .2-2-1

 در امالً رسمی و قانونی در عراق است.عراق، یک نیروی نظامی ک الشعبی نیروی نظامی حشد
 مصوب الشعبی حشد قانون به توان می عراق داخلی ساختار در الشعبی حشد حقوقی ماهیت مورد

 با الشعبی حشد ،مصوبه این در کرد. اشاره  ،.ه 1395 آذر برابر با 2016 نوامبر در عراق مجلس
 تحت که است تشکلی عراق، اساسی قانون 73 ماده از سوم بند و 61 ماده از اول بند به استناد
کرم،  افشون و اهلل)دارد  قرار مسلح نیروهای کل فرمانده عنوان به عراق، وزیر نخست نظارت
 قدس سپاه سلیمانی فرمانده سپهبد(. آنچه مشخص است حمله راکتی به کاروان 62: 1397
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عراق در  الشعبی حشد جانشین المهندس مهدی ابو و همراهان  ازجمله ایران اسالمی جمهوری
عراق بوده است. چنانچه در پی ترور  رضایت دولت اصل با در مغایرت آشکار فرودگاه بغداد،

 نامه دو نیویورک، در خود نماینده طری  از عراق خارجهامور  سلیمانی و همراهان ، وزارت سپهبد
 این عراق خارجه وزارت .کرد ارسال ملل سازمان دبیرکل و امنیت شورای رئیس به آمیز شکایت

 فرماندهان ترور و عراق نظامی مواضع علیه آمریکا تجاوزهای و حمالت خصوص در را نامه دو
نمود و در  المللی بین مراجع تقدیم کشور این خاک در( عراق دوست) رتبه عالی مقام یک و نظامی
 و است کشور این حاکمیت علیه خطرناک تجاوزی عراق، خاک در آمریکا اقدام که کرد تأکید آن
 امنیت شورای از و است؛ مغایر عراق در آمریکایی نیروهای حضور درخصوصشده  تعیین شروط با

 محکوم را کشور این خاک در نظامی فرماندهان ترور و عراق به آمریکا حمله نمود که درخواست
 اقدام و احضار را بغداد در آمریکا سفیر «لوتر ماتیو» عراق خارجه وزارت از این نیز پی   .کند

 را آن و محکوم را پاسداران سپاه قدس نیروی شهید فرمانده سلیمانی، سپهبد ترور در آمریکا
عالوه بر این  (.Middle East Monitor, 2020)کرد  توصیف عراق حاکمیت نقض

 دو میان منعقده امنیتی توافقنامه مفاد نقض آشکار های نشانه با اشاره به مجلس عراق، نمایندگان
 و تجاوزکارانه اقدامات دادن قرار دستاویز و آمریکایی طرف سوی عراق و آمریکا از کشور

 و بشر  حقوق الملل، بین حقوق نقض به منجر که کشور این هدفمند و هوایی حمالت غیرمشروع
 ،را عراق از آمریکایی متجاوز نظامی نیروهای اخراج مصوبه است، گردیده معاهدات حقوق
همه این موارد حکایت از نارضایتی عمی  عراق از  .(france24, 2020) نمودند تصویب

 عملیات ترور هدفمندانه آمریکا در این کشور دارد.
 

 دستانه بررسی از منظر مشروعیت دفاع مشروع پیشگیرانه و پیش .2-2-2

توسل  رفتارهای ناقض اصل عدم توجیه در آمریکا دولت که المللی توجیهات بین ترین مهم از یکی
یا  1پیشگیرانه مشروع از نوع دفاع کنند، می استناد آن ور و قتل هدفمند بهخود ازجمله تر

 نص دارای است متحد ملل سازمان منشور 51 ماده موضوع که مشروع دفاع .است 2دستانه پی 
 و تفسیر برای آن در مجالی منشور 51 ماده مضی ، تفسیر عقیده طرفداران به و است صریحی

 کنگو قضیه در دادگستری یالملل بین دیوان گیری جهت در موضوع این. ندارد وجود موسع هم آن

 
1. Preventive self defense 

2. Anticipatory Self defense 
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 گستر  و تفسیر در سعی المللی بین سطح در ها دولت برخی اما است؛ نمایان 148 پاراگراف در
دفاع  در. دارد نیز مراتبی موسع تفسیر این که گرفت نظر در باید اما دارند؛ منشور 51 ماده مفهوم
 دفاع به توان نمی ندارد، وجود تهدیدکننده عامل سوی از حمله سابقه که پیشگیرانه مشروع
,  1986)آمریکا  -قضایای نیکاراگوئه در دادگستری المللی بین دیوان رویه در کرد. استناد مشروع

ICJ, Rep 14 )اوگاندا -و کنگو ( 2005 ,ICJ, Rep 201 )حائل  دیوار مشورتی و نظریه
(2004  ,43 ILM 1009،) بر اینکه مبنی است؛ شده  پذیرفته مشروع دفاع از مضیقی رهیافت 

 بیان کنگو دعوای در المللی بین باشد. دیوان دولت یک به منتسب نظامیِ حمله مقابل در باید
 و گیرد می صورت مسلح های گروه توسط که است اعمالی شامل مسلحانه  حمله مفهوم که داشته
 مرزی برخوردهای و حوادث صرف و یابد وقوع معناداری مبنای اساس بر باید اعمالی چنین
 در باید خود از دفاع که بر این افزون. شود نمی مشروع دفاع برای زور از استفاده ح  موجب
 حقوقى ارز  فاقد خصوص این در پیشگیرانه حمله هرگونه. باشد قانونی اقدام یک چارچوب
موسوی و ) باشد نظامى تهاجم به مسبوق باید حتماً مشروع دفاع. شود نمی محسوب دفاع و بوده

اقدام  به معتقد که نامعقول است رویکردی پیشگیرانه مشروع دفاع دکترین. (308: 1385حاتمی، 
 زور به آینده الوقوع ممکن حمالت بردن بین از منظور به دولت یک  آن در است که ای دفاعی
خصوص مشروعیت دفاع مشروع پیشگیرانه اما در  .(114: 1384 جاللی،) شود می متوسل نظامی

کردند   رد  آن را الملل، بین حقوق کمیسیون اعضاى تمامى ،1949 سال نکته اینجاست که در
 وقت یجمهور پسر، رئیس بو  جرج توسط که پیشتر رویکرد (. درواقع این252: 1383)برانلی، 
مورد پذیر   وجه هیچ به بود، شده  طرح آمریکا متحده ایاالت ملی امنیت استراتژی اسناد در آمریکا
 دولت یک امنیت علیه تهدید یک وجود ،این نظر رد گزار ِ مفادِ اساس بر. نشد واقع
 این الزم شرط بلکه ،قانونی، کافی نیست و مشروع نظامی واکن  توجیه برای خود، خودی به

 (.Ronzitti, 2006: 346)باشد  الوقوع قریب حمله، و تهاجم که است
 محسوب تجاوز نوعی خود پیشگیرانه، حمله که دارد نظر وجود اتفاق  این امروزه بنابراین  
 مختلفی عناوین تحت حمله درواقع هرگونه. ندارد جایگاهی هیچ الملل، بین حقوق در و شود می
 قانونی وجاهت فاقد اساساً الوقوع، قریب حمله برابر در پیشگیرانه دفاع یدا و پیشگیرانه حمله نظیر
 است شده بیان متّحد ملل سازمان توسط ها آن بودن نامشروع و  غیرقانونی بارها و بارها و هستند

 توسل از متعددی های نمونه معاصر، الملل بین در روابط عالوه بر این (.96: 1382ابراهیمی، )
تروریستی  که است اقداماتی به پاسخ در پیشگیرانه مشروع دفاع عنوان تحت زور، به کشورها
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 و است مردود هایی جنگ چنین المللی بین و برخورد جامعه رویه اساس اما بر خوانده شده است،
 است. ازجمله اقدامات گونه این تأیید عدم بودن، متفاوت عین در المللی بین جامعه غالب رویه
و  1985 تونس در فلسطین بخ  آزادی سازمان مرکز به اسراییلرژیم  آن، حمله های نمونه
 منشور نقض و نظامی تجاوز آن اقدام اما بود؛ تروریسم برابر در مشروع دفاع این رژیم ادعای
در  (.Tams, 2009: 367)کرد  محکوم شدیداً را آن ملل سازمان امنیت شورای و شد نامیده

الملل کنونی نیز چیزی  توان گفت که حقوق بین دستانه می مجموع در خصوص دفاع مشروع پی 
پردازان دفاع مشروع  دستانه شناسایی نکرده است. اگرچه نظریه نام دفاع مشروع پی  به

عنوان  دنبال یافتن توجیهی در چارچوب منشور نیستند، بلکه دور زدن منشور را به دستانه به پی 
 (.322: 1385موسوی و حاتمی، ) اند سپتامبر در دستور کار خود قرار داده 11ای کارا بعد از  حربه
 

 . ترور سپهبد سلیمانی، مغایر با اصول و شرایط دفاع مشروع2-3
 تروریست نامیدن سپاه پاسداران .2-3-1

 اسالمی جمهوری نظامی نهادهای ترین اصلی از یکی عنوان به 1اسدالمی اندقالب پاسداران سپاه
 اندقالب پیروزی از پس که است ساختارهایی ترین اصلی شود و از جمله ایران محسوب می

 اساسی ایران، قانون 151  ماده گردید.  طراحی مدردمی مشارکت الگوی اساس بر اسدالمی
در  را نهاد این گیری شکل قانونی ابعاد ،(15/6/1361 مصوب) سپاه تشکیل عنوان اساسنامه به

 این مسئولیت قلمرو و وظایف  حدود : »شده است تصریح  کند که در آن می کشور ایران تشریح
 هماهنگی و همکاری بر تأکید با دیگر مسلح نیروهای مسئولیت قلمرو و وظایف با رابطه در سپاه

محوله به  یها تیمأمور(. 116: 1395)مرادی،  «شود می تعیین قانون وسیله به  ها آن  میان برادرانه
مجلس شورای اسالمی  15/6/1361مصوب توان در اساسنامه  میامنیت ملی  نیأمبرای ترا  سپاه

 سپاه. کردمشاهده  مجلس شورای اسالمی 21/7/1370و قانون مقررات استخدامی سپاه، مصوب 
مشترک با ارت  جمهوری اسالمی و نیروی  یها تیمأمور برایوظیفه دارد همکاری الزم را 

  .(155-156: 1398ی، جعفرو  )دهقان دانتظامی به انجام برسان
اه پاسداران در قانون اساسی و در میان جایگاه مشخص سپ رغم بهاینجاست که  مسئله  

 فهرست در 2019 آوریل 8 با برابر 1398 فروردین 19 در نهاد نظامی نیا نیروهای مسلح ایران،
 Foreign Terrorist)گرفت  قرار آمریکا دولت خارجی تروریستی )باصطالح( های سازمان

 
1. Islamic Revolutionary Guard Corps 
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Organizations, 2019) .وزارت توسط ایران پیشترپاسداران انقالب اسالمی  درواقع سپاه 
 های دارایی کنترل های دفتر تحریم فهرست در تروریسم از حمایت اتهام با آمریکا داری خزانه
حامی  ویژه های الف یعنی فهرست گروه ، در فهرست2( و مطاب  با قانون کاتساSDN) 1خارجی

 فهرست در واحد سازمان یک عنوان ، تحریم شده بود و به عبارتی به(SDGT) 3تروریست
 یک آمریکا متحده ایاالت 2019 آوریل 8نبود. اما از  آمریکا خارجه وزارت تروریستی های گروه
 دستور به آن را طب  وابسته های سازمان و فرماندهان پاسداران که پیشتر سپاه تحریم از گام

 و آمده جلوتر قرار داده بود، های متعدد تحریم به اتهام حمایت از تروریسم مورد و 13224 اجرایی
 در آن، های زیرمجموعه تمامی همراه به را پاسداران انقالب اسالمی مجموعه سپاه کلیت

4خارجی تروریستی های فهرست سازمان یعنی )ب(، فهرست
 (FTOوزارت خارجه آمریکا قرار ) 

 ازجمله نظامی بسیاری در نقاط مختلف جهان های شبه فهرستی که شامل گروه است. داده
 1398منتظران، )است  ...و فلسطین اسالمی جهاد حماس، اهلل، حزب اهلل، جند داع ، ،القاعده
 به «عینی های کمک» ارائه ممنوعیت از مقابله نظامی تا در این قانون، مندرج مقررات الف(. در
 است.  رفته سخن متخلفین کیفری تعقیب و (FTO)فهرست  در مندرج های سازمان
 

 سلیمانی بر مبنای شرایط دفاع مشروع سپهبد. نامشروع بودن ترور 2-3-2

 عنوان فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران، به سلیمانی سپهبد پس از ترور هدفمندانه
 بر مبنی اند، کرده اتخاذ مواضعی کشور این جمهور رئیس و خارجه امور وزیر آمریکا، دفاع وزارت
 آمریکا دولت منافع و آمریکایی اتباع علیه گسترده حمله از جلوگیری منظور به اقدام این اینکه
دارد  آمریکا تال  متحده ایاالت که دارد واقعیت این از که حکایت اظهاراتی. است گرفته صورت

 دولت. کند توجیه الملل بین حقوق موازین چارچوب و «مشروع دفاع» ذیل را در تا این اقدام خود
 یا پیشگیرانه دفاع مشروع» های دکترین به صراحت به آنکه بی خود مغشو  بیانیه در آمریکا
 سلیمانی سپهبد که است داشته این ادعا القاء بر سعی ضمنی طور به کند استناد« دستانه پی 
 به حمله تائید و آمریکایی نیروهای مقر به 2019دسامبر  27 حمله در داشتن دست بر عالوه
 حمله و است بوده عراق در آمریکایی نیروهای علیه حمالت بیشتر انجام دنبال به آمریکا سفارت

 
1. Specially Designated Nationa 

2. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 

3. Specially Designated Global Terrorist 

4. Foreign Terrorist Organization 
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 The USاست ) داشته دستانه ضرورت یا پی  پیشگیرانه دفاع مشروع قالب در او به

Statement by the Department of Defense, Jan. 2, 2020) .در وضوح به ادعا این 
 جمهور آمریکا در توییت خود مدعی دونالد ترامپ رئیس. است آشکار زمینه این در توییت ترامپ

 سختی به یا کشته زمانی بلند دوره در یک را آمریکایی هزاران سرباز سلیمانی قاسم» که شد
 twitter)«است کرده می توطئه نیز بیشتر شمار برای کشتن و ساخته مجروح

,realDonaldTrump, 3 Jan 2020). توان نمی ترور را اما واقعیت اینجاست که این 
 از متحده ایاالت به مستقیم و عیار تمام ای حمله گاه هیچ زیرا کرد، توصیف 1خود از دفاع عنوان به

 است. نگرفته صورت ایران دولت سوی
 با آن از که پیشگیرانه دفاع رویکرد گونه که در بخ  قبلی نیز اشاره شد، بنابراین، همان  
 قرار نیز نسبی حمایت حتی و جانبه همه تائید مورد گاه برند، هیچ مینیز نام  2بازدارنده جنگ عنوان
 تفسیر چنین مطاب  حیاتی منافع و حفظ آتی امنیت برابر در پیشگیرانه حمله چراکه نگرفت،
 امنیت و صلح متحد حفظ ملل منشور کنندگان تدوین که از آنجایی . باشد نمی صحیح موسعی
 و حراست پاسداری وظیفه و گنجانیده مهم سند این در ناپذیر تخطی اصلی عنوان به المللی را بین
 در امنیت شورای تشخیص اند، نهاده امنیت شورای عهده بر منشور هفت بخ  طب  را آن از

 شورای تشخیص از جدای بنابراین باشد؛ می ضروری آن مصادی  و مفهوم و خصوص تجاوز
 منشور موازین روح خالف گروهی یا دولت به حمله بر مبنی یک دولت گیری تصمیم امنیت
  (.6: 1391 امینه، ظریف و آهنی)باشد  می المللی بین جامعه و ملل سازمان
 در اسالمی انقالب پاسداران سپاه چون شوند که در این میان برخی ممکن است مدعی  
 هرگونه اساسبر این  یاد شده است، تروریستی سازمانی وزارت خارجه آمریکا، 2019 آوریل بیانیه
 با مبارزه دکترین مصداق جهان از ای نقطه هر در سپاه فرماندهان ادند قرار هدف در اقدامی
 در کاملی تواف  اوالً هنوز توان گفت که در پاسخ می و مشروع است. مدنظر آمریکا 3تروریسم
 و حسینی)ندارد  وجود دانان حقوق برخی اذعان تروریسم به جنگ علیه جهانی مفهوم مورد

پاسداران از منظر حقوق  سپاه نظامی نیروهای شدن تلقی تروریستی ثانیاً ،(208: 1397 حسینی،
 حقوق سیاسی اصول به احترام ناقض جهانی، امنیت تحکیم و صلح تضمین با الملل مغایر بین

 
1. Selfdefense 

2. Deterrent war 

3. War on terror 
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 و استقالل به احترام و دوستی و همکاری مداخله، عدم ها، دولت حقوقی تساوی یعنی الملل بین
 متحد ملل سازمان اهداف پرتو در  المللی بین ی جامعه اعضای میان در ها دولت ارضی تمامیت
 وجاهت فاقد المللی، بین حقوقی مشروعیت از برخورداری به علت عدم و در مجموع است
الف(. بر این اساس حمله به اعضای سپاه پاسداران از سوی  1398 منتظران،)است  المللی بین

 عنوان هدفی مشروع تلقی شود، بلکه برعکس تواند به انه مقابله با تروریسم، نمیآمریکا، به به
آید،  به میان می داخلی این کشور نیز حقوق اساس ترامپ بر دولت اقدام بودن غیرقانونی بحث
 است ممکن که عملیاتی چنین برای ترامپ که دونالد باورند بر این در آمریکا بسیاری چنانچه
 .کرد را اخذ می مجوز الزم کنگره این کشور از باید بکشاند، المللی بین جنگیبه  را آمریکا
 سپاه ارشد فرماندهان یکی عنوان به سلیمانی قاسم سپهبد ترور عالوه بر این، میان  

نظامیان  ترور شبه ازجمله آمریکا پیشین هدفمند ترورهای با نیروهای مسلح ایران، و پاسداران
 الهراتی سنان سلیم قائد افغانستان، در طالبان رهبر عمر، مالمحمد نظیر های تروریستی گروهک

 و( 2006) عراق در القاعده رهبر الزرقاوی، ابومصعب ،(2002) یمن در القاعده ارشد سران از
 آمریکا و سازمان ملل تروریستی های گروه فهرست در همگی رهبر القاعده که الدن بن اسامه
 رویه برخالف آمریکا دولت شود که میاین تفاوت از آنجا ناشی  جود دارد.اند، تفاوت اساسی و بوده

 و نظامی فرمانده بار این نظامی، شبه تروریستی های اعضای گروهک بردن میان از در خود پیشین
 پاسداران سپاه که است حالی در این است، داده قرار هدف ترور خود مورد را ایران کشور رسمی
 و القاعده نظامی شبه های گروهک مانند و به محسوب شده ایران کشوررسمی  نظامی بازوی
 روریستی سازمان ملل نبوده و نیست.های ت و در شمول گروه غیردولتی بازیگر یک...  و طالبان
دستانه  پیشگیرانه و پی  مشروع ضمن آنکه دفاع الملل بین قواعد حقوق آنجا که از این عالوه بر

 دفاع اصلی و اساسی شرط نظامی را حمله وقوع شرایطی هر پذیرد، در نمیرا علیه کشورها 
 و انتساب مستقیم و آشکار به قابلیت اثبات که ای مسلحانه داند و از آنجا که حمله می مشروع
 فرمانده هدفمند ترور در آمریکا باشد، وجود نداشته است، بنابراین اقدام داشته ایران را دولت
بر اساس  درواقع رسانی بیشتر، ها و جلوگیری از آسیب اتهام کشتن آمریکاییایران به  نظامی

 پذیر  و مغایر با شرایط و اصول دفاع مشروع نامشروع و غیرقابل اقدامی ،الملل قواعد حقوق بین
 .است
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 مشارکت مستقیم در حقوق مخاصمه مسلحانه اصول تفکیک و مغایرت با .2-4

با وجود  تنها را هدفمندد قتدل الملل بشردوستانه، بین حقوق  نظران صاحب  از بسیاری از نظر
 نکرد: تلقی عمد قتل یا فراقانونی اعددام توان و در استثنائات زیر می شرایط و عوامل

 اساس اصل بر مسلحانه مخاصمه. 2 .بپیوندد به وقوع مسلحانه مخاصمه جریان در امر . این1
 بر یعنی المللی بین بشردوستانه حقوق  اساس بر. 3. باشد ملل متحد منشور مبتنی بر مشروع دفاع
 حاکم آن بر نیز حقوق این و شود تلقی مسلحانه مخاصمه یک مخاصمه این جنگ، حقوق اساس
 سپهبدمبنای آنچه در بخ  قبلی تبیین شد، ترور  (. برAnderson, 2009: 11-12باشد )

 ماده حیطه در تواند عنوان فرمانده نظامی ایرانی، دفاع مشروع محسوب نگردیده و نمی سلیمانی به
حقوق  مهم قواعد از یکی قرار گیرد. با نظر به اینکه متحد ملل مندرج در منشور مشروع دفاع 51
 منجر اخیر های دهه مخاصمات در آن رعایت عدم است که المللی، اصل تفکیک بین بشردوستانه 
 طی بارها اخیر دهه در امنیت شورای مبنا همین بر شده است، زیادی شمار شدن قربانی به

 اصل به المللی بین غیر و المللی بین مخاصمات در که خواسته ها دولت از هایی و قطعنامه ها بیانیه
 المللی یکی از اصول اصل تفکیک در عرصه مخاصمات مسلحانه بین .1بگذارند تفکیک احترام

-ICJ report, 1996: pare.78شود ) الملل عرفی محسوب می غیرقابل تخطی حقوق بین

ندارند  مستقیم مشارکت در مخاصمات که است افرادی از حمایت منظور این اصل به(. 79

(Henckaerts and Doswald, 2005.) مدواردی در تدنها  مدسلحانه بنابراین مخاصمات 
 که یافته افزای  سطحی به ها آن در خشونت معاهدداتی، الدزام اساس بر  کده  اسدت  استناد قابل
با . داد مسلحانه مدخاصمه یا جدنگ خدصلت آن به المللی بین بشردوسدتانه  حقوق  اساس بر  بتوان
 جندگ وقددوع ندیازمندد مدنازعه، یک به  مسلحانه  مخاصمه وصف اطالق طورکلی، به حال این 
 نبرد ایدن ، اسدت داخلدی جندگ یک در درگیری  همانند  غیردولتی بازیگران یا دولت، دو میان
(. بر این 6 : 1391 امینه، )ظریف و آهنی  باشد یافته سازمان و جانبه همه ، پایدار ، جداری بداید

 انقالب از بعد خود در وضع سردترین در متحده آمریکا ایاالت و ایران روابط اساس هرچند
 زمان در« ای مسلحانه درگیری» حقوقی هیچ حال از نظر  با این اما داشته و دارد قرار اسالمی
 است. از آنجا که نداشته کشور وجود دو میان سلیمانی، سپهبدآمریکا به  ژانویه سوم حمله
 همه رغم به و رفتارها و گفتارها در تخاصم و سردی با وجود ایران، و آمریکا های دولت

 
1. S/RES/1674 (28 April 2006); S/RES/1296 (19 April 2000); S/RES/1265 (17 sep 

1999) 
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یک  آمریکا و ایران بین درواقع و نیستند و با یکدیگر نبوده مستقیم جنگ در های موجود، بحران
 نظامی ایران، ارشد سلیمانی فرمانده سپهبدترور  به اقدام این اساس است، بر برقرار صلح حالت
بشردوستانه ازجمله اصل تفکیک و مشارکت مستقیم در  حقوق  هنجارهای و قوانین نقض

 شود. میمحسوب  مخاصمات مسلحانه
 

 الملل بین حقوق قواعد و اصول با سلیمانی سپهبد هدفمند ترور تعارض موارد .3

 به آمریکا 2020ژانویه  حمله سوم که دهد می نشان الملل بین حقوق مرتبط مقررات در کاو 
 برخی اصول و قواعد ارچوبچ در عراق مردمی بسیج نیروهای و پاسداران ایران سپاه فرماندهان
 بررسی است که در این بخ  سعی به آنها اشاره شده است. نیز قابل  الملل بین حقوق

 زور به توسل ها و منع مداخله، حاکمیت دولت مغایرت با اصول عدم .3-1

 تکالیف و ازجمله حقوق و المللی بین جامعه و متحد ملل بنیادین اصول از یکی مداخله عدم اصل
 و ابراهیمی) است مطرح عمومی الملل بین حقوق در که است سالیان سال است و ها دولت بنیادین
به آن  المللی است که در منشور ترین اصول همزیستی بین و از مهم (499-450: 1379 دیگران،

در این خصوص  شده است. الملل پذیرفته  عرفی حقوق بین قاعدهصورت یک  اشاره و به
ی در این مورد هستند، تأکید دارند که هر الملل که بیانگر عرف بین های مجمع عمومی قطعنامه

کشور موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. این اصل 
ای عام با گسترده زیادی مورد تائید قرار  گونه های مجمع عمومی به بعدها در برخی از قطعنامه

و مسلحانه محکوم و هر نوع مداخله  گرفت و موجب شد هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم
 کنار در مداخله در این میان اصل عدم .(83: 1397الملل اعالم شود )محمدی،  نقض حقوق بین

گیرد  ( قرار می2 ماده 1 )بند عضو برابر کشورهای حاکمیت اصل مانند ،ملل سازمان اصول سایر
 حاکمیت» که است نموده تعریف گونه بدین را حاکمیت 1(. آناند144-146: 1395)قاسمی، 
 حقوق مشخص قواعد ارچوبچ در اما خود قلمرو در دولت یک عالی قدرت از است عبارت
 نیز الملل بین حقوق المعارف دایره (.Anand, 1986: 37« )دارند الزامی جنبه که الملل بین

 حقوقی وضعیت بیانگرحاکمیت  معاصر، الملل بین حقوق در» کند: می تعریف گونه این را حاکمیت

 
1. Anand 
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 دیگر سوی از تواند نمی قلمرو  در دولت آن صالحیت که است المللی بین در صحنه دولت یک

 .(Bernhard: 2002: 408)« شود واقع مداخله و سؤال مورد ها دولت
 مناسبات در را  زورمدارانه  اقدام متحد هرگونه  ملل  منشور در نیز زور به  توسل  اصل منع  
  منشور  تصویب از پس حداقل این قاعد نیز، (.15: 1380 بیگدلی، ضیایی) گیرد برمی در المللی بین
 حقوق قاعده ترین مهم عبارتی بده و عام ای  قاعده به دوم، جهدانی  جندگ  پایدان و  متحدد ملدل
  کامالً  نیز آن استثناهای و شدد تبدیل است،  برخوردار  آمدره قاعده قداست از که المللی بین

 زور نیز باید گفت در خصوص قاعده منع توسل به(.  87 :1383 آقدایی،)  شدد  مشدخص و  محددود
 روابط در اعضا کلیه» زور مقرر نموده است منشور در تبیین ممنوعیت توسل به 2 ماده 4 بند
 هر سیاسی لاستقال یا ارضی تمامیت علیه از آن استفاده یا زور به تهدید از خود المللی بین

 خواهند خودداری باشد داشته مباینت متحد ملل مقاصد با که دیگری رو  هر از یا کشوری
  اصدل  یدک بدده زور به تدوسل یا تهدید منع المللی بین عرصه در طور قطع به اینکه،  مضافاً«. نمود
 ماده در مجموع(. 883: 1395نژاد و همکاران،  احمدی)است  شده مدبدل عدرفی الملل بین  حقوق
 در .دارد صراحت ملل امور در مداخله منع و ملی حاکمیت به احترام اصل به متحد ملل منشور 2

 کشورها حاکمیت و سیاسی استقالل و ارضی تمامیت به احترام موضوع متحد، ملل منشور 2 ماده
 شده توجه کشورها داخلی امور در مداخله عدم موضوع به نیز ماده این هفتم در بند شده و مطرح 

 نقض اول درجه در سلیمانی و همراهان ، سپهبدآمریکا در ترور  است، بر این اساس اقدام
 و قواعد برخالف کامالً منظر این از و شد خواهد تلقی عراق دولت سیاسی استقالل و حاکمیت
 و عراق نظامی فرماندهان ترور در آمریکا اقدام پی است. چنانچه در الملل بین حقوق اولیه اصول
 یا عراقی بلندپایه کرد که ترور مقامات صراحتاً اعالم عراق وزیر نخست المهدی، عبد عادل ایران،
 شروط آشکار نقض رود و می شمار به عراق حاکمیت آشکار نقض دوست کشوری مقامات ترور
 دو میان ماده 30 در ای نامه موافقت (.reuters, 2020است ) عراق در آمریکایی نیروهای حضور
 نامه، موافقت این 4ماده  اساس بر. رسید تصویب به 2008 نوامبر در  عراق و متحده ایاالت دولت
 این دوم بند. باشد عراق دولت تواف  با باید دهد می انجام آمریکا که نظامی های عملیات تمام
 عراقی مقامات با کامل هماهنگی از پس باید هایی عملیات چنین که کند می اضافه ادامه در ماده
 قانون کامل رعایت با باید ها عملیات این تمام که کند می اعالم  آن نیز چهارم شود. بند انجام
 نقض به منجر نباید ها عملیات این انجام و شوند عراق انجام دولت مرتبط قوانین سایر و اساسی
 U.S.–Iraq Statusشود ) می تعریف عراق دولت سوی از که شوند ملی منافع و عراق حاکمیت
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of Forces Agreement, 2008هر برای آمریکا امنیتی، توافقنامه (. بنابر این بر مبنای این 
در حالی  است، نیازمند  را عراق دولت اطالع حداقل یا اجازه عراق، خاک در نظامی ای حمله نوع
 حمله الشعبی حشد ازجمله عراقی نظامی نیروهای به ندارد اجازه وجه هیچ به نیز، صورت آن در که 

 در رود و اقدام آمریکا می شمار به عراق نظامی ساختار از بخشیالشعبی  حشد چراکه نماید،
 امنیتی نامه تواف  آشکار نقض اینکه بر عالوه ،این نیروی نظامی و قانونی به تجاوزکارانه ای حمله

 رود )منتظران، می شمار به نیز عراق دولت حاکمیت نقض است، کشور دو میان امضا شده
 ایران کشور دو نظامی فرماندهان دادن قرار هدف آمریکایی در نیروهای اقدام بنابراین ب(.1398

 و عراق های دولت ملی حاکمیت به احترام اصل ناقض اول مرحله در عراق، خاک در عراق و
شود که مجموعاً  می زور تلقی توسل به و عدم مداخله عدم اصول ناقض تبع آن، به ایران بوده و

 المللی دارد. حکایت از نقض آشکار قواعد آمره بین
 

 قض اصل مصونیت. ن3-2

های  خود مأموریت 1در ماده  شکل گرفت، 1985ژوئن  21که در  های ویژه کنوانسیون مأموریت
 دولت نمایندگان که های ویژه مأموریتی موقت است مأموریت»کند:  می تعریف گونه این  ویژه را

 معین تعهدات انجام یا مشخص موضوعات به رسیدگی منظور به میزبان دولت رضایت با ستندهفر
 اقسام خصوص . در(677 :1398زاده،  امین رضازاده و) «شوند می اعزام اخیر دولت به

 به را موقت های نویسندگان مأموریت برخی. شده است ارائه  متعددی نظرهای ویژه های مأموریت
 :Nikołajew, 2013اند ) کرده تقسیم نظامی و اداری فرهنگی، اقتصادی، های مأموریت

 که است ویژه های از مأموریت خاصی نوع که شده  عنوان نظامی های مأموریت توضیح در (.137
 عنوان به نظامی های نظامی، مأموریت رسمی های نمایندگی»: شود ذیل موارد شامل تواند می

 جنگی های کشتی از دریایی رسمی فرماندهان بازدید...  فرستنده، دولت دیپلماتیک های مأموریت
 در که نظامی واحدهای افسران و متحد، فرماندهان نظامی های مأموریت کشور، از خارج در

بر این اساس  .(Ibid) «اند شده دوطرفه ساکن صلح های نامه موافقت تحت دیگر کشوری
بر  که است ویژه مأموریت عراق انجام و سوریه کشورهای در ایران نظامی مستشاران وضعیت

 های مأموریت کنوانسیون در مندرج مزایای و ها مصونیت المللی، بین عرف چارچوب این اساس در
 مستشاران حضور میزبان، های رضایت دولت وجود به توجه و با شد منظور خواهد ها آن بر  ویژه
 وضعیت رسد می نظر به همچنین. گرفته است صورت الملل بین حقوق مقررات مطاب  کامالً ایران
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 عرف چارچوب در که بوده نظامی مأموریت ویژه نوعی سوریه و عراق در ایران نظامی مستشاران
 ویژه های مأموریت کنوانسیون در های مندرج مصونیت از باید ایران نظامی مستشاران المللی، بین
 (. 681-691: 1398زاده،  رضازاده و امین) شوند مند بهره
 تحدت  اشدخاص  ضدد  بدر  جنایدت  مجازات و جلوگیری بر اساس کنوانسیون ،عالوه بر این  
ایدن   2 مداده  و طبد   ،19731 دسامبر 14 مصوب دیپلماتیک نمایندگان ازجمله المللی بین حمایت

 شخصدیت، آزادی  علیه دیگر حمالت یا ربایی آدم و قتل به منجر عمدی فعل کنوانسیون، هرگونه
 ذکر شدده در  اشخاص نقلیه وسیله و اقامت محل و مأموریت مکان به حمله مورد حمایت یا افراد

 اساس آن بر در معاونت یا کنوانسیون در مندرج اعمال ارتکاب به شروع یا تهدید یا و کنوانسیون
 .شود محسوب می جرم عضو، دولت داخلی قوانین
 جایگاه از آنجا که در بر این اساس نیروهای نظامی ایران با هر درجه نظامی که باشند،  

 ارائه نظامی های مشورت میزبان خود در عراق و سوریه های دولت به ایران، دولت نمایندگی
 در سلیمانی سپهبددر این میان سفر  گیرند. قرار تعرضی هرگونه از مصون بایست می دهند، می

 از بخشی قالب و در عراق صورت گرفته  دولت دعوت و اجازه با که کشور عراق قلمرو
 استقبال به که فردی چنانچه اولین با پشتوانه دیپلماتیک همراه بوده است، های ویژه مأموریت

عنوان یک مقام نظامی  الشعبی به سازمان الحشد رود، معاون می این مقام ایرانی در فرودگاه بغداد
 این که است این دهنده نیز خود نشان بود و استقبال مذکور عراق دولت نظامی وهاینیر رسمی از

های  سلیمانی بر اساس کنوانسیون مأموریت سپهبدکامالً رسمی بوده است. بر این اساس،  سفر
 ازجمله المللی بین حمایت تحت ضداشخاص بر جنایت مجازات و جلوگیری ویژه و کنوانسیون

 بوده است، بنابراین اقدام مرسوم، برخوردار و شده شناخته های مصونیت دیپلماتیک، از نمایندگان
 قبول، بلکه غیرقابل اقدامی تنها نه همراه ، گروهایران و  رتبه نظامی عالی به ترور این نماینده

مقامات و نمایندگان کشورها مطاب  با  مصونیت اصل مربوط به قوانین جدی ناقض
 زبور است.های م کنوانسیون

 
 
 

 
1. Convention on the Prevention and Punishmento Crimes against Internationally 

Protected Persons Including Diplomatic Agent 14 Dec 1973 
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 المللی های بین سلیمانی  از منظر اندیشکده سپهبدالمللی ترور  ابعاد حقوقی بین .4
 1آمریکا خارجی روابط شورای .4-1

 روابط اندیشکده شورای سایت وب در که ای مقاله در الملل بین حقوق متخصص ،2بلینگر جان
الملل، معتقد  از منظر حقوق بیندر خصوص ابعاد این ترور  نموده است، منتشر آمریکا خارجی
 ملل سازمان منشور تحت. است تردید محل الملل بین حقوق طب  حمله این مشروعیت» :است
 امنیت شورای مجوز بدون و کشور آن رضایت بدون دیگر کشوری علیه یا در زور به توسل
 برابر در خود از دفاع برای زور به توسل که درصورتی مگر است، ممنوع ها دولت برای ملل سازمان
 امور وزیر پمپئو، مایک. باشد الوقوع قریب حمله یک از پیشگیری برای یا مسلحانه حمله یک

 هنوز دولت اما گرفته است  انجام خود از حمله برای دفاع این که است کرده ادعا آمریکا خارجه
 طب  دانست، می خود از دفاع برای اقدام را حمله این دولت آمریکا اگر .است نکرده ارائه مدرکی
 چنین هنوز اما فرستاد، می امنیت شورای به را اقدام این گزار  فوراً باید آمریکا منشور 51 ماده
 (.Bellinger, 2020« )است نکرده کاری

 

 3اینترست نشنال آمریکایی مجله. 4-2

نقض  یامدهایو پ رانیمتحده و ا االتیا یریدرگ» تحت عنوان مطلبی ، در4مدنیکف دیوید

 آمریکا حمله گفته است که کرده، منتشر را آن اینترست نشنال مجله معتبر که «یالملل نیب نیقوان
 آمریکا توسط دیگر کشور رسمی مقام یک قتل. است الملل بین حقوق نقض ایران نظامی مقام به

 محسوب جنگی اقدام و غیرقانونی اقدامی حمله، به تهدید نبود یا آشکار تهدید یک وجود بدون
 توسط عراق خاک در دیگر کشور رسمی مقام رساندن قتل به و حمله چنین انجام .شود می

 اساس بر عراق خاک در آمریکا فعالیت اگرچه. است دیگری مشکل عراق رضایت بدون آمریکا،
 مقامات به آزادانه دهد نمی اجاره واشنگتن به نامه موافقت این اما است، دوجانبه نامه موافقت

 نظرداشت با باید الملل بین حقوق در زور به توسل .کند حمله عراق خاک در دیگر کشورهای
 نظامی مقام قتل در جهانی جامعه اما مطرح باشد؛ تناسب و فوریت ضرورت، همچون مسائلی

 
1. Council on Foreign Relations 

2. John Bellinger 

3. Nationalinterest 

4. David Mednicoff 
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. است نکرده مشاهده را یادشده نکته سه از یک هیچ آمریکا توسط عراق خاک در ایران رسمی
 نداشته وجود آمریکا مشروع دفاع برای یادشده ترور فوریت و ضرورت بر دال شواهدی عالوه، به

 (.Mednicoff, 2020است )
 

 1. شورای آتالنتیک4-3

 به سلیمانی سپهبد ترور»با عنوان  کاظم، به قلم عباس ای مقاله در آتالنتیک شورایاندیشکده 
 طور همان»: ، نوشته است«آمریکا با راهبردی تواف  و عراق اساسی قانون نقض/ ترامپ دستور
 نیز و سلیمانی قاسم سپهبد ترور دهد می نشان آمریکایی نیروهای خروج به عراق مجلس رأی که
 سابقه بی افزای  بحبوحه در عراق دادن قرار با الشعبی، حشد فرمانده معاون المهدی، مهندس ابو

 هم عراق مجلس رأی .کرد روبرو مشکل با را عراق و آمریکا روابط ایران، و آمریکا میان تن 
 نشان در گذشته که طور همان عراق. است توجه قابل بسیار ماهیت لحاظ به هم و نمادین لحاظ به
 به که کرد اقدامی عراق مجلس. دهد می ترجیح ملی منافع به را حاکمیت  استقالل است داده
 است، بوده تروریسم با مبارزه و ها عراقی آموز  آن از هدف که عراق در آمریکا نظامی حضور
 نقض که شد استفاده سلیمانی به حمله نظیر دیگر اهدافی برای حضور این از زیرا دهد؛ می پایان
 (.Kadhim, 2020« )بود عراق و آمریکا راهبردی تواف  و عراق اساسی قانون

 

 2. اندیشکده بروکینگز4-4

سلیمانی، به قلم کارشناس این  سپهبدترور  دربارهایی که اندیشکده بروکینگز ه تحلیل در یکی از
 طرز به قاسم سلیمانی شدن کشته»اندیشکده، مهدیا افضل نگاشته شده، آمده است که 

« داند می جنگی اقدام یک را این ایران و بود ایران ارت  نماینده او زیرا است، زننده چشمگیری
(Afzal, 2020.) 

 3استرالیا المللی بین امور موسسه .4-5

در « جهانی نظم تضعیف: سلیمانی سپهبد ترور»با عنوان  ،1مایر بن به قلم آلون در مطلبی که
 بگیریم، نظر در را گذشته سال سه اگر»آمده است:  ،منتشر شده استرالیا المللی بین امور موسسه

 
1. atlanticcouncil 

2. Brookings 

3. Australian Institute of International Affairs 
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 های بیانیه انتشار گویی، دروغ فریبکاری، عدالت، اجرای سر بر مانع ایجاد جز کاری ترامپ
 برای صرفاً را امور این همه و نکرده دیگر کشورهای رهبران ترور و دهی رشوه ارعاب، انحرافی،
 رویکرد نشانه سلیمانی سپهبد ترور برای ترامپ پروایانه بی دستور .است داده انجام مجدد انتخاب

 حوزه در خطرناکی سابقه همچنین اقدام این. است آمریکا رهبری برای وی دیکتاتورمأبانه
 چنانچه که کند می مطرح را مسئله این سلیمانی سپهبد ترور .کند می ایجاد سیاسی ترورهای
 چنین نتیجه. ماند خواهد باقی ما برای جهانی نظم نوع چه کنند، حذف را یکدیگر جهان رهبران
 رفتارهای بر که را المللی بین نظم ایده و بود نخواهد جهانی ومرج هرج جز چیزی اقدامی

 گرفتن نادیده همچنین امر این .کرد خواهد نابود است، حاکم یکدیگر درباره مستقل کشورهای
 برای المللی بین جامعه برای شدت به را شرایط و است متحد ملل سازمان دهنده تشکیل اصول

 است ساخته دشوار جهان ساختن تر ایمن نیز و چندجانبه و دوجانبه مشکالت رفع برای همکاری
(Ben-Meir, 2020.) 
 

 2آلمان خارجی روابط . شورای4-6

 و تجاوزکارانه به اقدام کرده، منتشر را آن آلمان خارجی روابط شورای که مطلبی ، در3ردولف اینا
 ترور است. نویسنده در این مطلب عراق، پرداخته با امنیتی توافقنامه نقض و آمریکا غیرقانونی
 توسط عراق الشعبی حشد معاون المهندس، مهدی ابو و ایران قدس سپاه فرمانده سلیمانی، سپهبد

 تضعیف بیشتر را عراق حاکمیت و است مشروعیت فاقد که خوانده تجاوزکارانه اقدامی آمریکا را
 اساس بر الشعبی حشد های پایگاه به حمله هم و المهندس مهدی ابو ترور هم»وی نوشته  .کند می

اعد قو خالف و عراق امنیتی نیروی الینفک بخ  هب حمله مسلحانه، مخاصمات حقوق
 و زمین دریا، از نباید آمریکا که دارد تصریح آمریکا و عراق بین امنیتی توافقنامه است. المللی بین

 دیگر کشورهای علیه حمالت انجام برای ترانزیت محلی یا حمله انجام برای عراق فضای
 در دائمی نظامی حضور یا دائمی نظامی پایگاه ایجاد درخواست یا دنبال به نباید یا کند استفاده
 در ایران رصد برای اهرم  از گیری بهره از را آمریکا حتی نامه موافقت این رو از این . باشد عراق

                                                                                                                   
1. Alon Ben-Meir 

2. German Council on Foreign Relations 

3. Inna  Rudolf 
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 اینکه به برسد چه داشت، اظهار نظری چنین 2019 فوریه در ترامپ که کند می منع عراق خاک
 (.Rudolf, 2020« )دکن ترور عراق خاک در را کشور این ارشد نظامی فرمانده

 

 1تایمز آمریکا . نیویورک4-7

 و جنگی جنایت ارتکاب»با عنوان  ،2استیونسون جاناتان ای به قلم آمریکا نیز مقاله تایمز نیویورک
 و سلیمانی قاسم سپهبد ترور» آورده است که ، منتشر کرده و«آمریکا خارجی سیاست در آشفتگی
 ترین مهم جهات برخی از. نداشت آمریکا برای چندانی راهبردی منط  بغداد در دیگر تن چهار

 تصویر را به آمریکا خارجی گذاری سیاست شکست که است این ترور خصوص در موضوع
 قدرتمند شخصیتی سلیمانی سپهبد که کند اشاره خارجه امور وزارت بود ممکن عالوه به .کشد می
 احتماالً او میهنان هم باشد، ارزشمندی و رتبه عالی مقام چنین هدف ترور، وقتی و است محترم و

 که کرد می تأکید احتماالً خارجه امور وزارت. گرفت خواهند نظر در آشکار ترور را او گرفتن هدف
 (.Stevenson, 2020« )شود می محسوب جنگ به تحریک یا جنگ آشکار ترور، اعالن

 

 گیری نتیجه .5

 پاسداران از ارگان نظامی سپاه بخشی عنوان به قدس سپاه فرمانده سلیمانی قاسم سپهبد شهید
 به دستور ایران، مسلح نیروهای از مهم و رسمی فردعنوان  به درواقع و ایران اسالمی انقالب
 گونه که تبیین شد، ترور شد. اما همان عراق خاک در آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد مستقیم
ترور  و زور به توسل توجیه برای حقوقی مشروع و قابل قبولی مستمسک آمریکامتحده  ایاالت
طور  به سلیمانی سپهبد ترور در آمریکا نظامی اقدام. ندارد دست سلیمانی در سپهبد دیشه هدفمند
 در مغایرت با اصول و شرایط دفاع مشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه بوده و هرگز آشکار
 هر گیرد، زیرا در در زمره اصل دفاع مشروع جای متحد ملل منشور 51 ماده حیطه در تواند نمی

 حمله هرگونه بوده و در این میان مشروع دفاع و اصلی اساسی شرط نظامی، حمله وقوع شرایطی
شود. در این میان  نمی محسوب دفاع و بوده حقوقی ارز  فاقد موضوع نیز این در پیشگیرانه
و معتبر جهانی نیز اقدام دولت آمریکا را تجاوزکارانه، جنایت آشکار و المللی  بین های اندیشکده

 
1. nytimes 

2. Jonathan Stevenson 
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فرمانده نظامی ایران  ترورها در  اند. درمجموع اقدام آمریکایی الملل دانسته حقوق بین جدی نقض
اصول و قواعد حقوق  ترین بدیهی متحد، ناقض ملل منشور تضاد عینی با و همراهان ، در

 عدم زور، اصل به توسل اصل منع ها، دولت اصل حاکمیت مداخله، عدم اصول الملل ازجمله بین
 بارز تجلی سلیمانی سپهبدها است. در مجموع ترور  دولتمصونیت نمایندگان  و اصل تجاوز

و اعالم رسمی دولت  با مباشرت بلکه حمایت، تحت صرفاً نه که اقدامی است، دولتی تروریسم
دولتی و  تروریسم آشکار از ای جلوه عنوان تواند به س میپذیرفته که بر این اسا صورت آمریکا

شود. چنانچه مجموع این تخلفات  قلمداد جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق
الملل و  بین حقوق در چارچوب گونه دلیل حقوقی و مشروعی هیچ شود که المللی موجب می بین

 مورد پذیر  قرار نگیرد. ارتکاب این اقدام، در توجیه بشردوستانه حقوق 
 

 ای رسانه های پیشنهاد .6

در  کایآمر تیجنا نیا یریگیپ یکارگروه برا نیچند یمانیسل سپهبدپس از ترور  هرچند
ولی با  ،شکل گرفت ایران در از سوی نهادهای مختلفبشر  و حقوق الملل نیحقوق ب یها عرصه
کنار  درشود که  دلیل اهمیت و ضرورت موضوع و ابعاد گسترده آن، پیشنهاد می حال به این 
ای و  سیما نیز بعد حقوقی مسئله را با بُعد رسانهو  مرزی صدا معاونت برون مذکور، یها نهاد

پیشبرد و پیگرد بهتر این اقدام نامشروع و  ای تلفی  کرده تا به راهبردها و راهکارهای رسانه
 رسانی شود. کمکهرچه بیشتر وب، کسب نتیجه مطل

 شده، این  آمریکایی مطرح مقامات توسط سلیمانی شهید ترور با توجه به اینکه آنچه پیرامون
جنگ بوده  یک از جلوگیری با هدف و دستانه پی  اقدامی سلیمانی، سپهبد ترور بوده است که

 سیاسی منافع برای آمریکا نیزدولت  به وابسته و غربی یها رسانه است و در این میان برخی
که این اقدام آمریکا  نمودند سعی هیسو کی یها لیتحلاخبار و  گزینشی با انعکاس آمریکا، دولت

 الملل، بین حقوق قواعد نشان دهند، عملی که در واقع در مغایرت آشکار با را عملی موجه
های  است که رسانه ضروریاست، بر این اساس الزم و  بوده بشردوستانه بشر و حقوق  حقوق
های  گونه اظهارات و تحلیل ویژه، به ردّ این یها برنامه مکرر مرزی، با ساخت و پخ  برون

های آمریکایی برای افکار عمومی جهان آشکار  ناصحیح، بپردازند، تا دروغ دولتمردان و رسانه
 است. هدانان ایرانی و خارجی مفید فاید در این زمینه مصاحبه با حقوق شود.
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ی کارشناسی ها برنامه با تولید مرزی های رادیویی و تلویزیونی برون شود که شبکه پیشنهاد می
پیرامون اقدام تروریستی دولت  ،الملل نیبو روابط  قواعد حقوق بر هیتکا بمحور ویژه،  و مستند

المللی و  بینبشردوستانه و موازین  بشری، حقوق  آمریکا و عدول این کشور از قواعد حقوق
طلبی این کشور در موضوع ترور فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق،  درنهایت جنگ

 روشنگری الزم را انجام دهند.
 را همراهان  و سلیمانی سپهبد و ایران علیه خود دولتی تروریسم اینکه برای متحده االتیا
این اقدام در  که یدرحال دهد؛ قرار مشروع دفاع قالب در را اقدام خود نمود که سعی کند، توجیه

 ژهیو به یمرز برون یها رسانه مغایرت آشکار با اصول و شرایط دفاع مشروع بوده است، لذا به
و خبرگان حقوق  کارشناسان، با دعوت از شود یم وی و العالم پیشنهاد تی وی و هیسپان تی پرس

به دکترین  ها ییکایآمردات نامشروع بر استنا خود، و میزگردی ی خبریها برنامهدر  الملل نیب
 ها ییکایآمربودن ادعای  ر یپذ رقابلیغی بودن و رحقوقیغ و به اثبات دفاع مشروع تمرکز نموده

 بپردازند.
و  مرزی با انتشار متون های برون ها و صفحات اجتماعی شبکه شود سایت پیشنهاد می

سلیمانی با محوریت نقض  سپهبدپیرامون ترور  المللی های بین های حقوقی اندیشکده تحلیل
 الملل دولت آمریکا در بینبا اصول حقوق  ریاقدام مغا، و تروریسم دولتی الملل قواعد حقوق بین

نوعی مسیر پیگیری  و تشریح کنند تا به ارتکاب این جنایت را برای افکار عمومی جهان تبیین
وسط نهادهای دیگر تسهیل شود، ضمن اینکه این اقدام، ت تیمحکومروند و حقوقی این موضوع 

  در افکار عمومی جهان فراهم نمایند. پذیر  نیز توجیهات قابل برای اقدامات متقابل ایران
 در کشورمان حقوقی یها یریگیپ بازمان  هم شود یمی پیشنهاد مرز برونی ها رسانهبه 
و  دولت کیفریحقوقی و  تعقیب لزوم نیز یا رسانه منظر از ی،الملل نیب نهادهای و محاکم

ملی و حتی  مطالبه یکعنوان  به دولتی، جرم تروریسم ارتکاب دلیل به یی راکایآمرمسئولین 
تواند برای مسئوالن کشورهای دیگر نیز تکرار  چراکه این تعدی آمریکا می .تداوم بخشند جهانی
 شود.
 طب  تا است نداشته وجود مسلحانه جنگ حالت آمریکا و ایران میان گاه چیکه ه آنجا از
های  شود به بهانه نماید، پیشنهاد می مشروع و موجه را دشمن نظامیان گیری هدف جنگی قوانین

در ترور فرمانده ارشد  اقدام آمریکا مختلف خبری و غیرخبری، بر این موضوع تأکید شود که
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ن اساس اقدامی صورت گرفته و بر ای ایران، خارج از حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق جنگ
 تروریستی و تجاوزگرانه است. کامالً

 یها تیموقع در و سلیمانی سپهبدترور  عملیات از بعد آمریکا یجمهور سیرئدونالد ترامپ 
و در این میان  از میان برده است را جهان یک شماره تروریست گفته که با این اقدام، مختلف
 یک را سلیمانی شهید سپهبد کردند که سعی نوبت چندین در غربی نیز های رسانه برخی

ادعای ناصحیح و  نیادر برابر  الزم و ضروری است که نیبنابراکنند،  معرفی تروریست
یی مستندهابا ساخت و پخ   تواند یمی صورت گیرد. این امر ا رسانهآمیز، روشنگری  تحریف

 ( دریریتکفی ها گروهکمقابله با  اعم از) ها ستیترور با سلیمانی سپهبدویژه از مبارزه 
 انجام پذیرد. بی  از پی  ی مختلف،ها زبانی و به مرز برونی ها شبکه

با ساخت و پخ  مستندهای گزارشی  مرزی هرچه بیشتر های برون رسانه شود یمپیشنهاد 
توسط دولت ترامپ در چهار سال اخیر،  الملل نیبی گسترده حقوق ها نقض مربوط به
توسط دولت  الملل نیبو ناقض حقوق   جانبه کوص اقدامات یعمومی در خص بخشی آگاهی

 آمریکا تقویت شود.

 

 . پیشنهاد پژوهشی7
ی اقدام آمریکا در ترور الملل نیبو آشکار شدن ابعاد حقوقی  یپژوهشمقاله اکنون با انجام این 

 مسئولیت طرح یسنج امکاناین باشد که  تواند یمدیگر  سؤالسلیمانی و همراهان ، سپهبد 
 متصور خصوص این در سناریوهایی چه است و شکل چه به قضیه این در آمریکا یالملل نیب

، نیازمند یک پژوه  جداگانه است که انجام این سؤالپاسخ به این  رسد یماست؟ به نظر 
 .دشو یم، پیشنهاد الملل نیببه محققان و پژوهشگران حقوق  پژوه 
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