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 چکیده

دو خودرو  ،هدفمند یک عملیات تروریستی در پی 1398ماه دی 13با جمعه شب  برابر، 2020ژانویه  3تاریخ  در

حشدالشعبی و  معاون تشکیالت« مهدی المهندسابو»ده سپاه قدس ایران به همراه سردار قاسم سلیمانی فرمان حامل

آمریکایی قرار گرفته و به  MQ-9 در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد انهمراهانش تعدادی از

چون ترور عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و  یدیگر هایدارای نمونه ترپیش داراین کشتار هدف شهادت رسیدند.

و تکرار  توسط دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بودهی بدون سرنشین هابا استفاده از هواپیما عبدالعزیز رنتیسی

 دیترور سردار شه کهنیا هنظر ب. ایمالمللی مواجه بودهسفانه همواره با سکوت مجامع حقوقی بینشده است اما متأ

و  یاز مباحث مهم حقوق یکیبه  هت و اندوه عمیقی در میان مردم منطقه ایجاد نموده وبُ وی و همراهان یانمیسل

 ادعاهای دولت یکی از و ارزیابی موضوع تجزیه و تحلیل، با حاضر نوشتارشده است،  لیروز در جهان تبد المللینیب

به این نتیجه رسیده  الملل،بین حقوق قواعدمطرح شده، براساس  مشروعحول محور مفهوم دفاع  آمریکا که عمدتاً

 کرده وبرآورده را  منشور ملل متحد 51تواند آستانه حمله مسلحانه موضوع ماده نمی ییآمریکامقامات است که اقدام 

و  مغایر منشور ملل متحد محسوب شده و توسل به زور غیرقانونیبارز و مصداق  است فاقد هرگونه وجاهت قانونی

 تردیدی در آن وجود ندارد.
 

  الملل.، حقوق بینمسلحانه یحمله، منشور 51ماده  سردار سلیمانی، تروریسم، دفاع مشروع، :کلیدیگان واژ
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 مقدمه

ها به منظور حفظ استقالل و صیانت از تمامیت ارضی برای دولتدر گذشته استفاده از قدرت و توسل به زور 

ها ملل متحد و سوز جهانی اول و دوم و سپس خاتمه آنهای خانمانشد با پیدایش جنگخود، راهبرد اصلی تلقی می

 و توسل به زور با ایجاد اصول ممنوعیت و احترام به حقوق بشر المللیبین برای ایجاد صلح و ثبات دنیا مترقی

 اند.داشته ههایی در این زمینتالش ،آمیز در حل و فصل اختالفات بین المللیهای مسالمتشیوه ضرورت استفاده از

میثاق جامعه  منع توسل به زور ابتدا دراصل  .است بوده ها تالش این جمله از 1(پاریس پیمان) کلوگ ـ بریان پیمان

دفاع »هایی از جمله د و تصویب منشور تکامل پیدا نمود و تنها استثناءملل مطرح و سپس با تاسیس سازمان ملل متح

موجود در عرصه  های اساسیآن یکی از چالش محدوده شمول تعیین بر آن وارد شد که چگونگی تفسیر و« مشروع

 .است المللیبین
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، »     

مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطراتی 

گاه نباید با انگیزه نیست. ولی دفع و جلوگیری از خطرات مذکور هیچاست که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن 

از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط  جویی و آزار و اذیت توام، باشد. از این رو، اعمال دفاعیانتقام

 (.197، 1384)اردبیلی « تناسب مقید شده است

تشابه و قرابت زیادی با حوزه دفاع مشروع شخصی دارد. وی  کشوری مشروع دفاع تاسیس 2«ردین»بنا به گفته      

-باشند و حق دارند علیه اشخاصی که میاشخاص حقیقی موجوداتی زنده و دارای حیات می»گوید: باره میدر این

هم به ها صدمه وارد نمایند، اقدام کنند. کشورها نابود کنند یا به تمامیت جسمانی آنها را خواهند زندگی و حیات آن

خواهند استقالل سیاسی و تمامیت ارضی یابند و حق دارند علیه دیگر کشورها که میاعتبار حاکمیتشان، موجودیت می

عنوان یک موجود زنده با توسل به سالح گونه که یک فرد حق دارد بهدار نمایند، اقدام کنند. همانها را خدشهآن

ستدالل تسری حق دفاع مشروع از حوزه نظام حقوق ملی به نظام حقوق مرگبار از حیات خود دفاع نماید. این اساس ا

  (.Rodin, 2004:110« )الملل استبین

 نیجمهور ا سیرئ حیاقدام را دستور صر نیعلت ا ییکایآمر هایمقام یمانیسردار سل ناجوانمردانه پس از ترور     

که ژنرال قاسم سلیمانی پایه و اساس مبنی بر اینبا طرح ادعاهای بی نمود یسع 3. دونالد ترامپکشور اعالم کردند

ریزی برای ای از زمان بوده و در حال برنامهشدن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی در برهه و یا مجروح مسوول کشته

                                                      
 بود شده تقاضا این پیام در. رسید چاپ به آسوشیتدپرس روزنامه در فرانسه خارجه وزیر بریان آقای طرف از پیامی 192۷ آوریل ششم تاریخ در)  کلوگ – بریان پیمان.  1

 هایسیاست ابزار عنوان به جنگ عمومی تقبیح قرارداد «کلوگ» آمریکا خارجه وزیر پاسخ از بعد. گردد منعقد جنگ به توسل عدم برای کشور دو بین متقابل یمعاهده که
 دفاع تلویحاً مقدمه در رسیده تصویببه میثاق از بعد که( شد نامیده پاریس پیمان یا کلوگ - بریان پیمان این. رسید امضاء به دولت 15 بین 1928 اوت 2۷ تاریخ در ملی

 هااختالف که شدند متعهد و است ممنوعالمللیبین هایاختالف حل برای جنگ به توسل  که اندپذیرفته عضو هایدولت پیمان این در. است شناخته رسمیت به را مشروع
 جمعی اقدام دیگری و خود از عنوان دفاع به جنگ یکی شده، شناخته مجاز جنگ صورت دو در پیمان این در. نمایند وفصل حل آمیزمسالمت هایراه از تنها را منازعات و

 .المللیبین تعهدات اجرای برای
2 . Rodin 
3 . Donald Trump 
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را گسترش داده و با ارائه تفسیری موسع از مفهوم دفاع  منشور( 51) دامنه مفاد ماده، است بیشتری بوده کشتن تعداد

ای طی اعالمیه نیز . کاخ سفیددبرآی هولناک در پی توجیه این جنایت دستانه و دفاع پیشگیرانه()دفاع پیش مشروع

 «ها برای حمالت آتیدفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی»و در آن دلیل حمله را  مسوولیت این حمله را پذیرفت

 موضوع «مسلحانه حمله» آستانه عنوانبه مرزی مختصر هایدرگیری حتی این در حالی است کهعنوان نموده است. 

تاکید داشته که گستردگی  1المللی دادگستری در ماجرای نیکاراگوئهدیوان بین و شودنمی محسوب متحد ملل منشور

 .و آثار یک حمله مسلحانه باید به قدری وسعت داشته باشد که بتوان آن را حمله مسلحانه قلمداد کرد

پایه نظامی ایران و کارآمدترین فرد مبارز با تروریسم و خطرناک ترور فرمانده بلنددولت آمریکا با اقدام ددمنشانه      

های جنگ و نگرانی و تشویش اذهان شعله احتمال خظر برافروخته شدن نطقه ضمنهای تکفیری در مداعش و گروه

المللی ایجاد دانان در عرصه بینخصوص حقوقمتعدد و متنوعی را در نزد اندیشمندان به و ابهامات عمومی، سواالت

مشروعیت این اقدام تروریستی از منظر   بررسی کندکه ذهن هر مخاطبی را درگیر خود می کلی نخستین سوال نمود.

های آمریکایی که عمدتا حول مفهوم دفاع مشروع های ادعایی مقامهکه توجیالملل است؟ دیگر اینقواعد حقوق بین

 از جانب کنونچند تاالمللی برخوردار باشد؟ هر تواند از قابلیت استماع و اعتبار بینمطرح شده، تا چه اندازه می

ای در رابطه با های کارشناسانههدانان و اساتید مطرح داخلی و خارجی نظرات و دیدگاسخنوران، حقوق بسیاری از

مختلفی برای پرداختن به  حقوقی مضامین کماکان 2«صائب تبریزی»قول گردیده است، اما به مطرح مهم این رویداد

و  ای، اینترنتیمقاله حاضر سعی دارد تا با استفاده از منابع کتابخانه زوایای پیدا و پنهان این ماجرا باقی مانده است.

ترین ادعای داد مذکور و ارزیابی اصلیحقوقی به تشریح رخ وصفی و تجزیه و تحلیلدست آمده، با روش اطالعات به

 دولت آمریکا مبنی بر توسل به زور در مقام دفاع مشروع بپردازد. 

 المللیبینانی نقض حقوق. فاجعه ترور سردار سلیم1

به شهادت رساندن سردار سلیمانی و  کشور عراق و بهتجاوز  در ییکه اقدام مقامات آمریکابا توجه به این     

از  های مختلف است، پرداختن به هر یکالملل از جنبهبین همراهانش مرتبط با نقض آشکار مقررات و قواعد حقوق

چه آن طور که پیشتر بیان شد،طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. ولی همانباید در محدوده همان موضوع و به هاآن

حاکم بر دفاع مشروع  یحقوق اصول و ضوابط واقعه از منظر این که مدنظر این پژوهش است مطالعه و تتبع در

 المللی است.بین

 

 

 . نقض اصل ممنوعیت استفاده از زور1-1

                                                      
های بنادر نیکاراگوئه( و نیز حمایت گذاری در آبکه ایاالت متحده از طریق حمالت مستقیم )نظیر مین. دعوای نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده آمریکا مبنی بر این 1

به استفاده از زور علیه این کشور توسل جسته است و مدعی بود که تحریم اقتصادی آن توسط ایاالت  های مسلحانه در داخل نیکاراگوئهاز شورشمستقیم و غیرمستقیم 
 الملل است.متحده، پرواز هواپیماهای جنگی آمریکا در فضای نیکاراگوئه و انجام مانورهای نظامی در مجاورت مرزهای آن کشور ناقض حقوق بین

 «.در بند آن مباش که مضمون نمانده است      توان سخن از زلف یار گفت  یک عمر می. » 2
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سازمان ملل  تیامن یشورا الزم از مجوز بدون و نیز عراق کشور به دولت آمریکا 2003سال  یتجاوز نظام بدنبال     

 کایعراق و آمر انیم 1یتینامه امنمختلف ازجمله توافق یهاکشور شده و تاکنون به بهانه نیوارد اها ، آمریکاییمتحد

تا  بایستمی کایآمر یروهاینءشد، امضا 2008که در سال  نامهتوافقبراساس این . اندرا ترک نکرده سرزمینخاک این 

 چنینهمداعش و  یستیمبارزه با گروه ترور واهی از جمله دالیلبه  اماشدند از این  کشور خارج می 2011سال 

 .(1398 ) منتظران باقی ماندندکشور  نیعراق، در ا دولت کمک درخواست

 ،فرماندهی مراتب سلسلهتحت امر  که 2یشعبالحشدال موسوم به عراق مردمی بسیج یروهاین به هاییکایآمر تهاجم     

عالوه بر نقض  ،نمایدبوده و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت می وزیرینخست و کل فرماندهی ذیل

 یالمللنیآمره ب یعنوان قاعدهبهزور  توسل به ممنوعیتدو کشور، نقض اصل  انیشده م ءامضا یتینامه امنآشکار توافق

منشور ملل متحد که دربرگیرنده اصول حاکم بر سازمان ملل متحد و اعضای آن است  2ماده  .آیدیم به حساب زین

ی اعضاء باید در روابط بین المللی خود از تهدید و استفاده از زور علیه تمامت ارضی همه» دارد: مقرر می 4در بند 

در منشور  اصل مذکور «.ی هر دولت دیگر و یا به هر نحو مغایر با اهداف ملل متحد خودداری کنند یا استقالل سیاس

 ئاتیبا استثنا زور، به توسل مطلق منع بر مبنی کلوگ -بریان پیمان نیز و 3لوکارنو معاهده الهام از سازمان ملل متحد با 

د اقدام قانونی و مشروع نتواناست که می هااز این استثناءتنها در قالب یکی  هادولت ای کهگونهاست بهشده روبرو 

فصل هفتم منشور این اختیار  42ماده شورای امنیت طبق . 1 د.نتوجیه نمای را خود در استفاده از زور علیه دولت دیگر

را کافی ندانست، برای صیانت از صلح و  414را دارد تا اگر بنا به تشخیص خود، اقدامات غیرنظامی مندرج در ماده 

منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را . 2 در صورت لزوم از نیروهای نظامی استفاده نماید.حفظ امنیت جهانی 

به  51جمعی در قبال حمله مسلحانه و تهاجم نظامی علیه یک عضو ملل متحد بر طبق ماده طور فردی و دستهبه

  .رسمیت شناخته است

مسئولین و دولتمردان یک کشور اعم از به سردار شهید سلیمانی و  در سوم ژانویه آمریکایی پهباد حمله ،بنابراین     

مندرج در  5«نظام امنیت جمعی»و امکان توسل به  فوق استثنائات از یکهیچ چارچوب در نه تنها نظامی یا غیرنظامی

 زور به توسل منع اصل یعنی منشور اصل دو با آشکار تضاد در بلکه است نگرفته قرار فصل هفتم منشور ملل متحد

 است. فاقد هرگونه وجاهت قانونی المللنینظام حقوق ب عرصه و در بوده هادولت حاکمیت به احترام اصل نیز و

 آمریکا دولت هایو ادعا توجیه .1-2

                                                      
عراق راجع به  یو جمهور کایمتحده امر االتیا انینامه مموافقت»تحت عنوان  یتینامه امنمتحده با دولت عراق موافقت االتیا، عراق یپس از خاتمه اشغال رسم.  1

 .سوفا( منعقد کرد صار)به اخت« ها در عراقدر دوران حضور موقت آن روهاین نیا تیفعال یاز عراق و سازمانده ییکایامر یروهایخروج ن
 .شد ایجاد( داعش سوی از موصل تصرف از پس) عراق سرزمین از داعش راندن بیرون برای دینی مرجعیت دستور به 201۴ سال در.  2
صورت گرفته  1925های آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، بلژیک و هلند در کنار دریاچه لوکارنو در کشور سوئیس در اکتبر دولت. این پیمان پیرو مذاکراتی بود که بین  3

 به جامعه ملل پیوست. 1926ای بهبود یافت و آلمان در بود. به دنبال امضای این قراردادها رابطه بین فرانسه و آلمان به شکل قابل مالحظه
کارگیری نیروهای مسلح نباشد الزم است تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن بهشورای امنیت می : »1۴. ماده  ۴

سمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزد این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قو می
  .« آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و فطع روابط سیاسی باشدراه

5  . system of collective security 
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اقدامات صورت  مواردی نظیر مطرح کردنبا  ،و بدون دلیل و اظهارات ضد و نقیضها بیانیه در ییمریکاآ هایمقام     

 آمریکایی نیروهای مقر به 2019 دسامبر 27 حمله در داشتن دست مبنی بردر گذشته  سلیمانیژنرال  از جانب گرفته

ها را به که جان آمریکایی توسط ویالوقوع و قطعی قریب یادعای طراحی حمله و نیز 1مریکاآ سفارت محاصره و

 ,Claytonی آمریکا بوده است )که در حال طراحی حمالت گسترده به چهار سفارتخانهو اینانداخته خطر می

 .اندداشته شده، ریزیبرنامهاز پیش این جنایت  در توجیهبا استناد به دفاع مشروع سعی  (،2020:2

 منشور ملل متحددفاع مشروع در . 2

 متّحد ملل سازمان عضو یک علیه مسلّحانه حمله وقوع صورت در»: که داردمى مقرر ،متّحد ملل منشور 51 ماده     

 این مقررات از یکهیچ آورد، عمل به المللىبین امنیت و صلح حفظ براى را الزم اقدامات ،امنیت شوراى که زمانى تا

 در که را اقداماتى باید ءاعضا. کرد نخواهد وارد اىلطمه جمعىهدست یا فردی خواه از خود، دفاع ذاتی حق به منشور

 در وجه هیچ به اقدامات این. دهند گزارش امنیت شوراى به فورى آورندمى عمل به خود، از دفاع حقّ این اعمال

 المللىبین امنیت و صلح یاعاده و حفظ براى آن موجب به و دارد منشور این امنیت طبق شوراى که مسؤلیتى و اختیار

 .«داشت نخواهد تأثیرى آورد، خواهد عمل به را الزم اقدام دهد تشخیص ضرورى که موقع هر در

برای  زمان و مهلتمثابه دفاع مشروع در حقوق داخلی است که در مواقع نبود الملل، بهدفاع مشروع در حقوق بین     

دفاع از خود بر آمده و توسل به زور در مقام دهد تا به فوریت و توسل به قانون، به قربانی تجاوز این امکان را می

تجاوزگر را سرکوب نماید. البته در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، ولی در حقوق بین الملل به 

علت نبود یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی، دفاع مشروع یک قاعده است که خود استثنایی بر 

 (. 14 -15 ،1386 صادقی) است قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ

گونه که دیوان همان داند.مجاز می حمله مسلحانهصورت وقوع  در تنها را جمعی وانفرادی  دفاع حق ،51 ماده     

اعمال حق دفاع از خود منوط به آن است که دولت مدعی »های مکرر بیان داشته است: المللی دادگستری در پروندهبین

 حیطه از شود می ذکر مشروع دفاع عنوانبه که دیگری موارد ،بنابراین 2«.ی مسلحانه بوده باشدحق، قربانی یک حمله

 خطر که هنگامی یا رودمی تجاوز بیم فقط که مواردی در زور از استفاده حق مشخص طورهب و است خارج این ماده

) ایمانی  باشد نمی مجاز ،است سرزمین تمامیت حفظ جز به منافعی حفظ برای و ندارد قاهره و آمیز خشونت جنبه

ها ی ملتدر کالبد جامعهکه تشبیه نمود  یتوان حمله مسلحانه را به یک بیماری واگیردارهمچنین می (. 11، 1395

 مذکور یعنی بنابراین هنگامی که بیماری برند.المللی سود میها از حفظ صلح و امنیت بینکند. همه کشورعمل می

، هیچ راه عالج و درمانی برای آن وجود نخواهد داشت. گیر شودنشر و نمو نموده و همهشروع به  حمله مسلحانه

 (. 113، 1390و دیگران  قاسمی این مفهوم بنیادین مقرر در منشور ملل متحد است )

                                                      
1 . Claypool, Vicki Hesli, IS the Killing of Qasem Soleimani Morally Acceptable? , CT,       January,        7,        2020.      

www.Press-Citizen.com>contributers>gusteditionals>2020/01/07 
2 . Military and Para-military   case,   Nicaragua   v.  United   States,   (ICJ,   Reports   1986,   p. 101&103, Paras. 

191&195(. 



 منشور سازمان.. 51منظر ماده ی ترور سردار قاسم سلیمانی ازبررسی حقوق /1399زمستان/14ش /6س فقه و حقوق معاصر/ /22

 
  

22 

 

باشد، نبوده  گرفته صورتای که از جانب ایران ناگفته پیداست که کشور آمریکا قربانی تجاوز یا حمله مسلحانه     

-دلیل و مدرک محکمه اساس مبتنی بر حدس و گمان هیچسری ادعاهای بیغیر از یکمردان آمریکا بهاست و دولت

 ضرورت و فوریت داشتن دفاع،  ط حمله مسلحانهوعالوه بر شر اند.المللی دال بر چنین موضوعی ارائه ننمودهپسند بین

از دیدگاه دکترین  که شوند. الزم به ذکر استشرایط اساسی دفاع مشروع محسوب می ترینمهم جملهاز  نیز تناسبو 

) صادقی منبع  باشد« ضرورت»مانند حقوق داخلی، باید محدود به موارد المللی بهالملل دفاع مشروع در حقوق بینبین

« تناسب»اع مشروع شده است نیز ای که موجب اجرای حق دفی نظامیالبته اقدام دفاعی باید با حمله (. 14پیشین، 

به سردار  حمله نظامی آمریکا با هواپیمای بدون سرنشینبنابراین  1منظور پایان دادن به تهاجم نظامی باشد.داشته و به

شرایط تناسب و با  وجهبه هیچ المللی دادگستریاز منظر دیوان بین به شهادت رساندن وی و یارانش،سلیمانی و 

  2الملل عرفی در رابطه با دفاع مشروع است، سازگاری و سنخیتی نداشته است.قواعد مسلم حقوق بینضرورت که از 

با ادعای دفاع  رتبه ایرانعالی نظامی به فرمانده آمریکا گفته آشکارا و مبرهن است که حمله پهبادیبر طبق مطالب پیش

الملل عرفی که پیشتر اشاره شد آن هم بدون ق بینمنشور ملل متحد و همچنین قواعد حقو 51مشروع مندرج در ماده 

    المللی است. ارائه دالیل، شواهد و مدارک الزم و کافی فاقد هرگونه توجیه و وجاهت قانونی بین

      تروریسم در مقابله بادفاع مشروع . 3 

نظیر شناسایی و دستگیری  غیرقهری، کشورها از ابزارهای متنوعی مشتمل بر اقدامات قهری و یدر عرصه بین الملل     

استفاده  در مبارزه با تروریسمجویانه و دفاع مشروع ، اقدام متقابل تالفیهااقدامات تروریستی و محاکمه آن مرتکبین

قرار  تروریستی هایسازمان را در لیست اسالمی انقالب پاسداران سپاه ،از چندی پیش آمریکامتحده  ایاالت اند.کرده

را با  جهان از مکانی هر در سپاه فرماندهان دادن قرار هدف در یاقدام گونههر همواره سعی داشته به این بهانه داده و

 .  مشروعیت بخشد 3«تروریسم علیه جنگ» از طریق ابزار روع دفاع مش توجیه

المهندس که در طی سالیان مهدی ترور هدفمند سردار سلیمانی و ابو اوالً که گفت بایدادعا  این به پاسخ در     

، نه تنها مشمول دفاع خصوص داعش وارد کرده بودندبه تروریستیهای ی گروهگذشته ضربات مهلکی را بر پیکره

 ثانیاًشود. الملل از جانب دولت آمریکا تلقی میمشروع و جنگ با تروریسم نیست بلکه مصداق بارز تروریسم بین

باید  قبل از هر چیزیالمللی منشور ملل متحد، اختالفات بین 33ماده  نیز و 2ماده  3 بندمقررات مندرج در  مستند به

گری، سازش، داوری، مذاکره، تحقیق، میانجی هایانتخاب آزادانه هر یک از روش از طریق و آمیزمسالمتبا ابزارهای 

                                                      
باشد که شورا حق دفاع مشروع را در پاسخ به می 661نامه ی امنیت سازمان ملل متحد در تصمیمات خود به دفاع مشروع اشاره کرده قطع. از جمله مواردی که شورا 1

 منشور مورد تایید قرار داده است. 51ی نظامی عراق علیه کویت بر اساس ماده حمله
2 . Military and Para-military   case,   Nicaragua   v.  United   States,   (ICJ,   Reports   1986,   p. 101&103, Paras. 

191&195(. 
هایی که از دید این کشورها تروریست یسم، یک رشته عملیات جنگی است که اباالت متحده آمریکا، بریتانیا و تعدادی کشور دیگر به منظور مبارزه با گروهجنگ با ترور.  3

منظور و استدالل رئیس جمهور پیشین آمریکا جرج دبلیو بوش از کشورهای پشتیبان  آغاز کردند. طراحی و هاای پشتیبان این گروههاند و همچنین دولتقلمداد شده
آیند. شمار می. این کشورها از دیدگاه دولت آمریکا تهدیدی برای آمریکا و کشورهای غربی و جهان بهشمالی، لیبی، عراق، سوریه، افغانستان و کوبا بودندتروریسم، کره

 هایخواهیزیاده راستای در وی طلبانه جنگ تفکر زاییده صرفاً و نداشته المللبین حقوق در جایگاهی هیچ( بوش دکترین) تروریسم با جنگ دکترینالزم به ذکر است که 
   .است بوده منطقه در آمریکا منافع
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 .، حل و فصل شوندالمللیبین منظور حفظ صلح و امنیتالمللی بهقضایی، توسل به مؤسسات و ترتیبات بینتصفیه 

بر  همواره مجمع عمومی سازمان ملل متحد های متعدد،نامهها و قطعاعالمیهدنبال تصویب منشور تا کنون طی به

حالی است که  این در (. 18-19، 1386 بشیری آمیز اختالفات تاکید داشته است )ضرورت حل و فصل مسالمت

 مطابق ثالثاً شان استفاده نمودند.یکباره از گزینه جنگی برای پیشبرد اهدافبه متحدملل  منشورمقامات آمریکا برخالف 

 دور برای که بگیرد قرار استفاده مورد تواندمی زمانی تنها مرگبار تسلیحات از استفاده بشر حقوق المللبین با قواعد

گزارشگر ویژه سازمان  1موضوعی که کاالمار .باشد داشته وجود اساسی نیاز تجهیزات این به ،جدی تهدید یک کردن

ر ترور سردار سلیمانی در چارچوب د دونالد ترامپ جمهور آمریکادر خصوص آن بیان داشته بود: اقدام رئیسملل 

ایاالت ی، . از همین روالمللی و منشور ملل متحد استنقض قوانین بین سابقه وهای مسلحانه، اقدامی بیدرگیری

و  یا حتمی به منافع آمریکا «الوقوعقریب»خطر حمله  و« تهدید» خود به بدون مبنای هایتوجیه ادامه متحده در

 برآمد. «دستانهپیش یاگیرانه دفاع مشروع پیش»اش در قالب مشروعیت بخشیدن به تجاوز نظامی

 دستانهپیشیا گیرانه پیش مشروع دفاع. 4

در  .استوار بود 2ی کاروالینو رویه المللبین حقوق عرف بر مفهوم این پایه ،متحد ملل منشور تدوین از پیش تا     

 ارضی، تمامیت از حراست مانند اساسی حقوق از برخی حفظ برای با توسل به زور خود از هاکشور دفاعگذشته 

 نظیر ؛است رفتهشمار میبه قانونی ایوسیله ،اقتصادی ماهیت رایاد حقوق برخی و اتباع از حمایت سیاسی، استقالل

 بند طبق براما امروزه  .گیرانهپیش دفاع عنوان تحت میالدى 1981 سال در عراق اىهسته رآکتورهاى به اسراییل حمله

 زور به توسل گونههر ،1974مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 3 3314شماره نامهقطع نیز و منشور 2 ماده 4

در  حمله بهتهدید  برابر در دستانهپیش دفاع یا و گیرانهپیش دفاع نظیر یعناوین تحت حمله گونههر پس. است ممنوع

 .(1382ابراهیمی  ) ندارد جایگاهى هیچ المللبین حقوق در و هبود نامشروع و غیرقانونى اساسا ،آینده

الوقوع قطعی و قریببه حمله مسلحانه  باید در پاسخ 4دستانهپیشمنشور ملل متحد دفاع  51ماده  بر اساس از سویی     

 کافی است اطالعات شواهد و مدارک و دالیل، فاقدکه غالبا  در آینده توان در مواجهه با تهدید احتمالیباشد و نمی

آویو دانشیار دانشگاه تل 5چه در تایید این مطلب، الیاو لیبلیچچنان (. 172-173، 1399به آن استناد نمود ) فضائلی 

قضایی و  یهمچنین در رویه (.  Swart, 2020:26« ) قانونی استدفاع پیشگیرانه کامال غیر» داشته است:بیان 

 بینی و شناسایی نشده است.پیش دستانهدفاع مشروع پیشکنون نهادی به نام منشور سازمان ملل متحد تا

                                                      
1 . Kalamar 

 سال در انگلیسی مقامات به خطاب آمریکا خارجه امور وزیر توسط ین،الکارو کشتی شدن غرق قضیه در که دارد ویستر اعالمیه در ریشه مشروع دفاع عرفی حقوق.  2
 این انگلیسی نظامی کشتی یک .شدمی استفاده شورشیان کردن مجهز برای کانادا به آمریکا از کاال حمل برای آن از که  بود کشتی نام ینالکارو شد صادر  183۷
 مقامات از اینامه طی آمریکا خارجه امور وزیر .شد متهم حریق وایجاد قتل به انگلیسی تبعه یک و رسید قتل به آمریکایی تبعه دو آن جریان در که کرد منهدم را کشتی

 دیگری راه وهیچ بوده مشروع دفاع هاآن اقدام که کنند ثابت کهاین مگر کنند پرداخت آمریکا دولت به را مربوطه وغرامت خواسته معذرت که کرد درخواست انگلیسی
 تهدید را هاآن که بوده خطری با ومتناسب معقول هاآن وعمل نبوده اندیشیوچاره تامل برای فرصتی که طوریهب بوده فوری خطر نداشته، وجود کشتی کردن غرق جز

 کرده است.
 هر به یا دیگر دولت سیاسى استقالل یا ارضى تمامیت یا حاکمیت علیه دولت یک توسط مسلّحانه صورتبه زور کارگیرىبه از: است عبارت تجاوز نامه،قطع این . در 3

 .باشد ناسازگار متّحد ملل سازمان اهداف با که دیگر نحو
۴ .  Preventive self-defense 
5 . Eliav Lieblich 



 منشور سازمان.. 51منظر ماده ی ترور سردار قاسم سلیمانی ازبررسی حقوق /1399زمستان/14ش /6س فقه و حقوق معاصر/ /24

 
  

24 

 

نه  ،زور توسل بهبا بنابراین، حمله نظامی بامداد سوم ژانویه دولت آمریکا به سردار شهید سلیمانی و همراهانش      

اقدامی تجاوزکارانه و خودسرانه  دفاع مشروع نبوده بلکه الملل وچارچوب موازین حاکم بر حقوق بین برمنطبق  تنها

        شود.محسوب می« قصاص قبل از جنایت» تعبیر معروف و از مصادیق

 ( منشور ملل متحد51ماده ) قیّمض ریع و تفسموسّ ریتفس. 5

 اساسی نظر اختالف و بحث ایجاد باعث گردیده تنظیم ملل متحد منشور در که نحوی به خود از دفاع حق دامنه     

 :دارد وجود متعارض تفسیر دو بارهاین در. است شده
 قتفسیر مضیّ. 5-1

و  فقط در صورت وقوع یک حمله مسلحانهدفاع مشروع، یا تفسیر محدود کننده، حق استثنایی  1قیمض ریتفس در     

 صورتهب را دفاع در دستی پیش یعنی، قابل اعمال است. رخ دهد «نظامی حمله» چهبر اساس منشور ملل متحد چنان

 دیگر عبارتبه .است ندانسته مجاز شودنمی نظامی حمله به منجر که ایحمله به تهدید مقابل در گیرانهپیش دفاع

 هایخطر وجود با ندارد، نظامی حمله حالت که ایخصمانه هایاقدام علیه مسلحانه مشروع دفاع برای حقی گونههیچ

 باید فقط موارد این در و ندارد وجود نماید، ایجاد کشور یک موجودیت برای است ممکن اعمالی چنین که مهلکی

گر آن از طرفی این تفسیر بیان (.1375طرازکوهی )شریفی شد متوسل مسلحانهغیر قهری تدابیر به مشروع دفاع برای

الوقوعی که منتهی ی قریبدفاعی در مقابل تهدید به حمله یا علیه حمله -دستی یا بازدارندگی نظامیباشد که پیشمی

منشور مقرر داشته دفاع مشروع منحصرا در زمان وقوع  51بر این اساس ماده  نیست؛ به حمله مسلحانه نشده، جایز

  حمله نظامی قابل اعمال است.

  ع. تفسیر موس5-2ّ

گیری پیش منظوربهدفاع مسلحانه از خود  ،هستند از مفهوم دفاع مشروع 2موسع ریقائل به تفس کهیکسان ،در مقابل     

مندرج در « اگر حمله مسلحانه صورت بگیرد»عبارت  را جایز دانسته و معتقدند که الوقوعاز حمله قریب دستیو پیش

است و منشور « تاکید»جهت  نمودهای اساسی دفاع مشروع و از از یکی نبوده بلکه «انحصار»، از حیث منشور 51ماده 

پس دفاع مشروع در  نماید.ضعیف و محدود نمیتالملل عرفی، ی حق طبیعی دفاع از خود را طبق حقوق بیندامنه

در پاسخ به این تفسیر باید  شود جایز است.ای هم که به حمله مسلحانه منتهی نمیی احتمالی یا حملهمقابل حمله

از  اوالً دامنه حق استفاده از دفاع مشروع را بسط و گسترش دهند ،قصد داشتند ملل متحد طراحان منشور گرا گفت

یا در  عوضبه ثانیاً. کردندیم یحقوق عرف منحصر بهو حق دفاع مشروع را  داشته ریخوددادر منشور  51درج ماده 

« الوقوعحمله قریب ای ، حمله احتمالیدیتهد» چون تریکل یاز عبارات «واقع شود ی مسلحانهاگر حمله» کنار عبارت

در . است نپذیرفته را منشور 2 ماده 4 بند و 51 ماده از موسع مذکور تفسیر متحد ملل سازمان ثالثاً .نمودندمی استفاده

 و گفتگوها بحث، پس از المللبین حقوق کمیسیون در 1949 به سال هادولت وظایف و حقوق اعالمیه تدوین هنگام

 دارای دولتی هر» :که مقرر شد سرانجام ،مسلحانه حمله وقوع از قبل زورخود و امکان استفاده از  از دفاع حقپیرامون 

                                                      
1 . Restrictive 
2 . Extensive 
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 پیش ،خود از دفاع مفهوم که دهدمی نشان توافق این .«است مسلحانه حمله برابر در خود از جمعی و فردی دفاع حق

 .است نشده پذیرفته حمله بودن قطعی صرف به و مسلحانه حمله وقوع از

 نامهقطع ،استناد نموده مشروع دفاع به خود تصمیمات در متحد ملل سازمان امنیت شورای که مواردی از جمله     

را  منشور 51 ماده براساس کویت علیه عراق نظامی یحمله به پاسخ در مشروع دفاع حق شورا این که باشدمی 661

 در مشروع دفاع حق به استناد خصوص درموسع تفسیر  از موارد برخی در امنیت شورای البته. داد قرار ذیرشپ مورد

غیرمجاز دانستن محکوم کردن و  نظیر از اوقات یدیگر یپاره در و 1کرده است پیروی تروریستی اقدامات قبال

 نموده است. تبعیتدیدگاه مضیق از  مشروع دفاع حق به استناد در ،اسراییل تروریستی ضد عملیات

استفاده  خواسته تا با سردار سلیمانی ترور مسلحانه اقدام غیرموجه و پی دردولت آمریکا  است که آشکاربنابراین،      

جنایت مذکور را در چارچوب ه و دمغیرقانونی برآ عملبدنبال مشروعیت بخشیدن به این از تفسیر موسع دفاع، 

با توجه به تصریح  شد اشارهطور که قبال همان امای مفهوم دفاع از خود در قبال حمالت احتمالی توجیه نماید. توسعه

 با مغایر تفسیرى چنین رسدمى نظربه عنوان شرط اعمال دفاع مشروع،به« ی مسلحانهحمله»منشور بر وقوع  51ماده 

 مضیق تفسیر همان قبول مورد تفسیر تنها و نباشدالملل حقوق بین پذیرش مورد امروزه بوده و ماده این واقعى نیت

 . است

 گیرینتیجه

 بوده و کشورها همواره تفسیر از آن مورد اختالف الملل دفاع مشروع است کهترین مباحث حقوق بیناز مهم      

ها واگذار به اختیار و صالحدید دولت استفاده از آنشیوه  عمال ،منشور( 51قانونی )ماده  صریح رغم وجود نصعلی

نادرست از موضوع  هایخصوص ایاالت متحده آمریکا با برداشتها بهشده است. در این بین بعضی از ابر قدرت

را در  در هر گوشه از جهان شانزور غیرقانونی در قبال جنایاتسعی داشته اعمال تجاوزکارانه و توسل بههمواره 

هیچ  المللآنجایی که از منظر حقوق بیناز  گیرانه از مفهوم دفاع مشروع، توجیه نمایند.پوشش تفسیر موسع و پیش

 الوقوعی از جانب ایران علیه آمریکا صورت نگرفته بوده است،  یا دست کم قطعی قریب اثبات شده قبلی وحمله نوع 

با توسل به زور و بدون مجوز شورای  ،همراه هیات و سلیمانی قاسم سردار قتل در دولت آمریکااخیر تردید اقدام بی

المللی ین، رویه قضایی باصول اساسی حقوقیتناسبی با قواعد و هیچ نه تنها امنیت و شرایط ایجاد حق دفاع مشروع

ها و منع مداخله، تروریسم دولتی، نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت ق بارزادیمص از بلکه و دکترین نداشته

شود. عالوه ، تجاوز و دفاع نامشروع محسوب میرم اساسنامه مکرر 8 ماده استناد به نقض حقوق بشر و حق حیات و

یی در الشعبی توسط مقامات آمریکاسلیمانی و نیروهای حشد شهید سرداربر این، به عقیده نگارنده، هدف قراردادن 

های های دیگر برای از میان برداشتن شخصیتکشور عراق موجب ترویج چنین رفتاری از جانب بعضی از دولت

سبب  افزارهای الکترونیکیمخالف خود، آن هم در سرزمین دولت ثالث با استفاده از جنگ نظامی -برجسته سیاسی

                                                      
 از موسع تفسیر با ناتو، نامهاساس 5 ماده براساسو  13۷3و  1368 نامهقطع دو موجببه امنیت شورای 1380 سال شهریور 20 تروریستی حمالت در عنوان مثالبه.  1

 «المللی بین امنیت و صلح علیه تهدیدی» عنوان به که «مسلحانه حمله» عنوان به نه را فوق تروریستی حمالت از جمعی و فردی مشروع دفاع حق منشور 51 ماده
 .هستند مشروع دفاع حق اجرای برای زور به توسل به مجاز ثالث کشورهای و قربانی کشور تروریستی، حمله این قبال در که رسیدند نتیجه این به و نموده قلمداد
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ترور  به تازگی در که دادیرخالمللی و به محاق رفتن هرچه بیشتر نظم جهانی خواهد شد. ایجاد هرج و مرج بین

 مجددا شاهد آن بودیم!  1399آذر  7در  «مهابادی محسن فخری زادهشهید »ای دانشمند هسته
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