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Abstract 
On January 3, 2020, on the orders of US 
President Donald Trump, Sardar Soleimani's car 
was targeted by a drone near Baghdad airport. 
This violates a number of obligations, including 
the prohibition of the use of force, the 
prohibition of interference in the internal affairs 
of other countries, the right to life and 
diplomatic rights, and therefore, in addition to 
the international responsibility of the United 
States. This action, and on top of that, has 
followed Donald Trump. The non-membership 
of the Islamic Republic of Iran, Iraq and the 
United States in the International Criminal 
Court, on the one hand, and the United States' 
veto power in the UN Security Council, on the 
other, face a serious challenge in filing a lawsuit 
in the International Criminal Court. Special 
tribunal can be set up, and in this regard, it is 
necessary to take into account the experience of 
the international community in establishing the 
last special tribunal in 2013, which deals with 
the crimes of the president of a country (Chad) 
Has been, benefited. The present article aims to 
find a mechanism through which the feasibility 
of filing a lawsuit in the International Criminal 
Court and the establishment of a special court 
can be used to deal with the impunity of the 
crime in question. 

Keywords: Martyr Soleimani, Donald Trump, 
International Criminal Law, Combatting 
Impunity, Criminal Procedure.  

  چکیده

به دستور رئیس جمهور ایاالت متحده ، میالدي 2020ژانویه  سوم

خودرو حامل سردار سلیمانی در نزدیکی ، دونالد ترامپ، آمریکا
ناقض ، این اقدام. هدف حمله پهپادي قرار گرفت، فرودگاه بغداد

منع مداخله در امور داخلی ، تعهدات متعددي نظیر منع توسل به زور
، رو یات و حقوق دیپلماتیک است و ازاینحق ح، دیگر کشورها

المللی  مسئولیت بین، المللی کشور آمریکا مضاف بر مسئولیت بین
دونالد ، این اقدام و در رأس آن آمران و مسببان، کیفري عامالن

کشورهاي جمهوري عدم عضویت . ترامپ را به دنبال داشته است

المللی  ان بیندر دیو عراق و ایاالت متحده آمریکا، اسالمی ایران
کیفري از یک سو و برخورداري آمریکا از حق وتو در شوراي 

اقامه دعوي در دیوان ، امنیت سازمان ملل متحد از سوي دیگر
به لحاظ . است رو ساخته با چالشی جدي روبهالمللی کیفري را  بین

دادگاهی ویژه بود و در  تأسیستوان به دنبال  المللی می حقوق بین
المللی در  سته است تا با توجه به تجربه جامعه بینبای، این مسیر

میالدي که در مورد  2013آخرین دادگاه ویژه در سال  تأسیس
. بهره گرفت، بوده است) چاد( جنایات رئیس جمهور یک کشور

سنجی طرح  رو بر آن شده است تا از رهگذر امکان مقاله پیش

، یژهدادگاه و تأسیسالمللی کیفري و  دعوي در دیوان بین
کیفرمانی جنایت  کاري بیابد تا بتوان از طریق آن به مقابله با بیوساز

  .استومطروحه برخ

حقوق ، دونالد ترامپ، شهید سلیمانی: واژگان کلیدي

  . رسیدگی کیفري، کیفرمانی مقابله با بی، الملل کیفري بین

ت
یاف
در

 
اله

مق
 :

1
7

/
0

2
/

1
4

0
1

 
– 

ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

0
2

/
0

4
/

1
4

0
1

 - 
ش

ذیر
پ

 
اله
مق

 :
0

8
/

0
5

/
1
4

0
1

  

  . شود مقاله پیش رو به شهداي مدافع حرم تقدیم می
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  مقدمه

 از آغاز انقالب، اي دور گذشته، با جمهوري اسالمی ایرانآمریکا رابطه خصمانه دولت ایاالت متحده 

هاي  از آغاز تحرکات گروه. کنون دارد و هر روزه در حال شدت گرفتن است اسالمی تا شکوهمند

می ایران در نیروهاي سپاه پاسداران جمهوري اسال، تروریستی در غرب خاورمیانه به ویژه در عراق

جبهه  یفرمانده، شهید قاسم سلیمانی. اند ها نقش مؤثري را در منطقه ایفا کرده تسازي این تروریس مهار

نقش ، هاي تکفیري داعش و حمالت آنان را در منطقه عهده دار بود و در واقع مقاومت علیه تروریست

ظهور . بر عهده ایشان بود، سوریههاي داعش در عراق و  اصلی در از بین بردن و عقب راندن تروریست

هاي  یک قدرت در جبهه مقاومت به نام شهید قاسم سلیمانی در منطقه و خصوصاً عراق در مواجهه با گروه

هاي غربی خصوصا  و مانع بزرگی بر سر اهداف دولتکننده  تعیین، تروریستی تکفیري بسیار راهبردي

به بهانه خطر ، یشانتصمیم به حذف اآمریکا ت متحده دولت ایاال. در منطقه بود کایآمرایاالت متحده 

این در حالی است که در زمان هدف قرار دادن شهید . گرفتدر شرایطی ناهمگون  آمریکااحتمالی براي 

در وضعیت صلح قرار  کشور جمهوري اسالمی ایران و آمریکاهر دو ، المللی به لحاظ حقوق بین، سلیمانی

نقض نقض حاکمیت یک دولت و ، اقدام به توسل به زور، ق شدن این هدفبراي محق آمریکا. اند داشته

  .کرد و عراق جمهوري اسالمی ایران کشورهايدو نیروي نظامی مربوط به  حق حیات

و جمهوري اسالمی ایران و برقرار بودن وضعیت صلح میان این دو  آمریکابدون در نظر گرفتن روابط 
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این اقدام علیه نیروهاي دولتی یا اتباع یک دولت در خاك دولت ، آمریکادر زمان اقدام نظامی  کشور

هاي  نقض، محل وقوع این اقدام کشورنسبت به  که نخست این؛ ابعاد متعددي را در بر دارد، دیگري

هدف قرار دادن نیروي نظامی منسوب به ، عراق کشورنقض حاکمیت ؛ المللی صورت گرفت حقوقی بین

هایی نیز نسبت به نیروي نظامی دولتی عالی رتبه جمهوري اسالمی ایران  ضو از سوي دیگر نق کشوراین 

به شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آن جهت که قواعد  کشور آمریکادر حمله نظامی . اتفاق افتاده است

 المللی به ویژه به لحاظ حقوق المللی از جوانب مختلف نقض گردیده است داراي ابعاد حقوقی بین بین

المللی بودن آن و مغایرت این اقدام با  به دلیل خصیصه بین، اهمیت این جنایت. استکیفري  الملل بین

  .است کیفري الملل المللی نیازمند محاکمه الزم و مناسب این جنایت به لحاظ حقوق بین قواعد حقوقی بین

، الملل کیفري ینکارهاي رسیدگی در حقوق بومقاله پیش رو بر آن است تا از رهگذر تدقیق در ساز

بدین . استوگفته برخ کاري برسد تا بتوان از طریق آن به مقابله با جنایاتی چون جنایت پیشوبه ساز

پردازد و پس  شده می کیفري عامالن حمله پهبادي یادالمللی  بیننخست به مسئولیت ، مقاله حاضر، منظور

دادگاهی ویژه  تأسیسطور  للی کیفري و همینالم سنجی اقامه اختالف مطروحه نزد دیوان بین امکان، از آن

  .برد بین می را به زیر ذره

  2020ژانویه  سوممسئولیت کیفري عامالن حمله پهپادي  - 1

 واقع در نزدیکی شهر کرکوك عراق، هایی پایگاه نظامی آمریکا راکت 2019در روزهاي پایانی ماه دسامبر 

دن یک پیمانکار نظامی آمریکایی و زخمی و مجروح این حمله راکتی منجر به کشته ش. را هدف گرفتند

الشعبی  نیروهاي تحت امر حشدکه  ..ا مسئولیت این حمله را به کتائب حزب، آمریکا. شدشدن چند تن سرباز 

عراق در مرز سوریه ... ا هاي حزب چند مقر گردان آمریکا، دو روز پس از این اتفاق. دانستمنسوب  هستند

نفر  بیستکم  که منجر به شهادت دستآمریکا در پاسخ به حمله ؛ را هدف قرار دادهایش  را توسط جنگنده

کنندگان در تشییع پیکر شهداي  شرکت، و مجروح شدن تعداد زیادي شده بود... ا از نیروهاي حزب

اقدام به برپایی تحصن باز ، کایآمر دسامبر دولت ایاالت متحده بیست و نهمحمالت  راجع به، الشعبی حشد

و  کشور آمریکا در عراقمحوطه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد کردند و خواستار بسته شدن سفارت  در

وقت ترامپ رئیس جمهور ، زمان با آغاز سال نو میالدي هم. شدندآمریکا از عراق  اخراج نیروهاي نظامی

و حمله به سفارت ول اقدامات تحصن ئجمهوري اسالمی ایران را مسصریحاً اعالم داشت که ، آمریکا

  .دانسته و جمهوري اسالمی ایران را تهدید به پرداخت بهاي سنگینی در قبال آن کرد آمریکا
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 دوازدهاعت در س A320نظامی ایرباس  شهید سردار سلیمانی با هواپیماي غیر، میالدي 2020ژانویه سوم 

الشام در  دن هواپیماي خطوط اجنحهپس از فرود آم. کرددمشق را به مقصد بغداد ترك ، به وقت تهران بامداد

آمریکایی که هر کدام  هپادفرودگاه بغداد نیروهاي سازمان سیا آمریکا در فرودگاه حاضر بوده و همزمان سه پ

المهندس نیز ي شهید ابومهد، در فرودگاه بغداد. استندوبه آسمان برخ ندمجهز بود 1»هل فایر«به چهار موشک 

از خروجی فرودگاه بغداد خارج ها  آن و همراهان شانو خودروهاي حامل ای ندسلیمانی پیوست به شهید سردار

تحت  MQ-9یک عدد پهپاد  2020ژانویه  سومحدود ساعت یک بامداد جمعه ، دقایقی پس از آن؛ شد

شهید سلیمانی و فرمانده حامل اقدام به شلیک دو موشک به سمت خودرو ، آمریکا فرمان رئیس جمهور

  .شدشلیک ها  آن بالفاصله دو موشک دیگر نیز به خودرو همراهان .کردالشعبی  حشد

شخصاً که  گفت جنایتکارانه در واکنش به این اقدام، در نشست خبري خود آمریکارئیس جمهور 

. دستور این حمله را علیه سردار شهید قاسم سلیمانی صادر کرده است
2

در  آمریکااظهارات مقامات  

بوش ج توسط جرتر  گردد که پیش باز میدستانه  پیشمشروع ترین دفاع دک بهسردار سلیمانی  شهادت

در پرونده این کشور مسبوق به  کشتارهایی است کهدر اقدام به ها  آن و مشابه سیاستمطرح شده بود 

میالدي  2001سپتامبر  یازدهممالت تروریستی پس از ح ).Murphy and Radsan,2010,405( سابقه است

 هفدهمدر . استناد کرددستانه  دکترین دفاع مشروع پیشبه ، آمریکا وقت مهوررئیس ج، جورج بوش

به ، وي در سخنرانی خود بر سر موضوع استراتژي امنیت ملی آمریکا اذعان داشت 2002 سپتامبر سال

کامل شکل ها  آن ظهور قبل از آن که آمریکا علیه تهدیدهاي نو، لحاظ عقلی و به اقتضاي دفاع مشروع

مبنی بر استراتژي ، به کنگره، به عنوان رئیس جمهور وقت آمریکاگزارش بوش . اقدام خواهد کردبگیرند 

به شرح چگونگی قصد دکترین بوش براي جنگ علیه  2002امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا در سپتامبر 

  ).Alina Kaczorowska-Irland,2010,698) پرداختتروریسم 

سپتامبر علیه القاعده و طالبان در افغانستان به این  یازدهمحمالت  آمریکا در پاسخ به، نخستین بار

سپتامبر در دکترین  یازدهمدستانه بعد از حمالت  در واقع دفاع مشروع پیش. دکترین استناد کرده است

جلوه دادن این دکترین با  پذیرفته خاصی پیدا کرده است و درصدد جایگاه، آمریکا و رژیم صهیونیستی

دستانه به بهانه پیشگیري از تهاجمی نظامی در آینده  اقدامات پیش. هستندوان نظامی و مالی خود توجه به ت

                                                      
1- Hellfire 
2- https: //tn. ai/2173869  
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به این دلیل که اصل اساسی و اولیه براي دفاع مشروع ؛ شود منشور ملل متحد قلمداد می 51مغایر با ماده 

ریکا نیز در نشست رئیس جمهور وقت آم، ترامپ. اي نظامی و مسلحانه است وفق این ماده تحقق حمله

ایم و من  از قبل اهداف خود را مشخص کرده... « داشت کهسردار سلیمانی بیان  شهادتخبري پس از 

 3». کند له به طور خاص در مورد ایران صدق میئام که هر اقدامی الزم باشد را انجام دهم و این مس آماده

هاي  در پیشبرد اهداف و سیاست مؤثران ابزاري به عنو، دستانه دکترین دفاع پیش ازبنابراین دولت آمریکا 

  .جوید امنیتی و نظامی خود در نقاط مختلف جهان بهره می

4قتل هدفمند
الملل که عامدانه و  به معناي استفاده از نیروي مرگبار منتسب به یکی از تابعان حقوق بین 

 شود دانسته میت عامل نیستند با قصد و نقشه قبلی در راستاي قتل افراد مورد نظر که در بازداشت دول

، قتل سربازان دشمن در هر محلی که یافت و دیده شوند، بر دکترین جورج بوش بنا ).1، 1394، محمدي(

و در دوره اوباما نیز  جورج بوش قتل هدفمندي را علیه القاعده آغاز کرد، بر این اساس. اقدامی مجاز است

و محور اصلی به ) O'Connell,2010,7( د استمرار یافتهاي هدفمن در توسل به قتل آمریکااستراتژي 

الملل و هدف اصلی تشکیل  اگرچه این امر با مبانی اساسی حقوق بین؛ اصطالح مبارزه با تروریسم گشت

در . شود قلمداد می المللی در تعارض و مغایرت مبنی بر ایجاد حفظ صلح و امنیت بین سازمان ملل متحد

رو حقوق کیفري سرزمینی قتل فراقضایی و عمدي است که اغلب برخواسته از قتل هدفمند در قلم، واقع

و  دولتی انجام شود هاي غیر یا گروه نهادها، وسیله اشخاص ها بوده یا ممکن است به اهداف سیاسی دولت

که مغایر با قواعد  استصدور حکم از دادگاه  عدم مراحل محاکمات قضایی و نشدن طی مشخصه آن

المللی متضمن حقوق بشر  کیفري و موازین مندرج در اسناد بین الملل بین حقوقلل و از جمله الم حقوق بین

  ).19، 1398، علیاري تبریزي( است

5، »اگنس کاالمارد«
توسط پهپاد  آمریکا نیز عملیات ایاالت متحده، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 

قتل هدفمند «داشته است که و در این رابطه بیان  المللی خوانده بینمقررات  علیه سردار سلیمانی را نقض

. آقاي سلیمانی استانداردهاي مربوط به استفاده فراسرزمینی از زور توسط یک دولت را نادیده گرفته است

دولتی بودند که مورد هدف قرار  بازیگران غیر، تر که پیش گیرد در حالی یک مقام دولتی هدف قرار می

                                                      
3- https: //tn. ai/2173869 
4- Targeted Killing 
5- Agnes Callamard 
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اعدام حکایت از ، داشته استگزارشگر ویژه ملل متحد بیان  به عنوان ماردآنچه کاال 6». گرفتند می

7یقضایافر
بدون هرگونه ، کشتن افراد به منزله، اعدام فراقضائی که چه این؛ قانونی دارد ماهیتی غیرکه  دارد 

نه اجرایی و عمدتاً است که توسط مقامات  محاکمهبدون روند قانونی و  کردن طیبدون ، یند قضاییآفر

 شود و قربانیان آن حیات محسوب میحق سلب خودسرانه ، چنین اقداماتی. گیرد قضائی صورت می

. اندیشان هستند رهبران مذهبی و دگر، هاي برجسته سیاسی شخصیتمعموالً 
8

  

علیه تروریسم  سیاست قتل هدفمند و به بهانه جنگبا توسل به  هایی است که از جمله دولت، آمریکا

). 3، 1394، محمدي( خواند میها قانونی  ا علیه مظنونان تروریستی در سرزمین دیگر دولتتوسل به زور ر

هاي هدفمند تنها در طول یک مخاصمه  قتل، الملل بشردوستانه توجه به قوانین و مقررات حقوق بین با

 1949کنوانسیون  4که در ماده نحوي  به، هرزمند مسلحانه و فقط علیه اهداف نظامی و با تمایز رزمنده و غیر

جایز است و افرادي که به طور مستقیم در نبرد مشارکت ، شدهژنو براي تعریف رزمنده به آن پرداخته 

). 22، 1398، علیاري تبریزي( باید از حمله در امان باشند نیستندندارند یا به دالیلی قادر یا مایل به جنگ 

در حال رزمندگی نبوده و حامل ، سردار سلیمانی، این در حالی است که در زمان اقدام کوردالنه آمریکا

اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی تحت عنوان قتل هدفمند یا کشتار هدفمند از . اند پیام دیپلماتیک بوده

چرا که اساساً جنگی میان دو کشور در نگرفته ؛ بشردوستانه محلی از صحت ندارد الملل منظر حقوق بین

حقوقی ایران و ایاالت  ظکه از لحا با توجه به این. لملل بشردوستانه اعمال شودا بوده است تا حقوق بین

ه ب ریزي قبلی و این اقدام آمریکا با برنامه اند شتهدر وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندا کایآمرمتحده 

صورت گرفته و با مشارکت مستقیم نظامی شهید ، صورت هدفمند علیه یک هدف از پیش تعیین شده

تردیدي در ، همراه نبوده استد سلیمانی در یک میدان نبرد علیه جبهه ایاالت متحده آمریکا سپهب

المللی کیفري ترامپ به عنوان  مسئولیت بین، نامشروع و متخلفانه بودن اقدام آمریکا و بالمآل، غیرقانونی

. عامل اصلی باقی نیست
9

  

سردار سلیمانی و ابومهدي المهندس عراق که به شهادت  سرزمیندر پی اقدام نظامی ترامپ در 

عالوه بر محکوم کردن این اقدام بیان ، نخست وزیر دولت پیشبرد عراق »عادل عبدالهمدي«، انجامید

                                                      
6- https: //www. bbc. co. uk/news/av/world-middle-east-51548734/callamard-soleimani-
killing-breached-international-norms 
7- Extrajudicial Killing 
8- https: //www. definitions. net/definition/extrajudicial+killing 
9- https: //www. isna. ir/news/98101612727/ 



  361  یفرمانیک یب با مقابله در موجود يسازوکارها یقیتطب يواکاو: يفریک الملل نیب حقوق پرتو در یمانیسل سردار شهادت  

 

 بیشتر ازکه  استها  آن این نقض آشکار شرایط حضور نیروهاي آمریکایی در عراق و نقش« که داشت

المللی و تحت نظارت و موافقت  اي ائتالف بینآموزش نیروهاي عراقی و نبرد با داعش در قالب نیروه

10». استدولت عراق 
اي است که میان  آنچه عادل عبدالمهدي به آن اشاره کرده است موافقتنامه 

. صورت گرفته است آمریکاعراق و ایاالت متحده آمریکا بر سر حضور نیروهاي نظامی  کشورهاي

11موافقتنامه سوفا
شود  اي شناخته می نامه الملل به عنوان موافقت قوق بینح یا تعیین وضعیت نیروها که در 

شرح وضعیت نیروهاي که  شود که میان یک کشور و نیروهاي نظامی مدعو مستقر در آن کشور منعقد می

، ها حدود دسترسی، ها موضوعات نظامی مانند محل استقرار پایگاهو  میزباناستقرار یافته خارجی در کشور 

میان  2008اي در سال  چنین توافقنامه. است نی مربوط به افراد نظامی و شخصیامکانات و موارد قانو

این  4ده ما. عراق و آمریکا بر سر استقرار نیروهاي نظامی آمریکایی در کشور عراق تنظیم شد کشورهاي

ه با حفاظت و امنیت از عراق و همچنین مبارز تأمینبه کمک آمریکا به عراق براي  اشاره توافقنامه امنیتی

 Raula( دارد آمریکایی نظامی موریتی نیروهايأهاي م القاعده و بقایاي رژیم پیشین عراق به عنوان حوزه

A. Pete Pedrozo,2010,53.(  

رسمی  هاي توافق مقام طبق ها باید با هماهنگی و عملیاتشده است که تمامی ماده مقرر این  2در بند 

 ی بایدتوسط کمیته مشترک، هماهنگی عملیات، وربه موجب مقرره مذک. عراق صورت گیردکشور 

 که موافقتنامه آمده است 4ماده  3عالوه بر این در بند . که متعاقب این موافقتنامه ایجاد شود بگیردصورت 

عراق و قانون اساسی آن کشور باشد و در  کشوربایست با رعایت قانون داخلی  تمامی اقدامات آمریکا می

حق دفاع مشروع را براي طرفین ، 5در بند . افتد اکمیت و منافع ملی عراق به خطرح، اجراي عملیات نباید

الملل اشاره  طبق مقررات حقوق بین، البته به دارا بودن این حق وکشور عراق محفوظ دانسته  سرزمین در

ف قرار دادن توجیه اقدام خود در هد براي، موافقتنامه 4ها به این بند از ماده  حتی اگر آمریکایی. شده است

الملل نام  که این ماده از شرط مطابقت با حقوق بین به دلیل این، شهید سلیمانی و همراهان ایشان بپردازند

، منشور ملل متحد 51انتساب نیست چرا که مطابق ماده  به قاعده دفاع مشروع قابلها  آن اقدام، برده است

. است الزم عنصر تناسب و ضرورت براي انجام یک حمله مسلحانه دو
12

مضافاً این که رضایت پیشینی  

باید . الملل عام را ندارد تاب هماوردي با قاعده آمره حقوق بین، خواه از طریق معاهده خواه از طریق عرف
                                                      
10- https: //www. lebanondebate. com/news/464802 
11- Status of forces Agreement (SOFA)  
12- Charter of the United Nations (UN Charter)  
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. از آن استفاده کند مشروعگرفت تا دولت آمریکا بتواند در ضرورت دفاع  اي مسلحانه صورت می حمله

، مقامات عراقبنا به دعوت ، آشکار و با هواپیماي غیرنظامیکامالً انی که سردار سلیم است این در حالی

نیروي رسمی یک ، آن ه برو عالو شدندتوسط تیم تشریفات همراهی  در فرودگاه بغداد، روانه عراق شدند

، بنابراین. اند و ترور قرار گرفتهپهپادهاي آمریکایی مورد حمله که عراق همراه ایشان بود حشدالشعبی 

این اقدام را طبق ها  آن در واقع؛ وصف دفاع مشروع نیست حائزتر گفته شد  ام آمریکا به دلیلی که پیشاقد

جلوگیري از احتمال  چرا که به بهانه؛ اند ریزي کرده دستانه پایه پیشمشروع دفاع ساختگی خود از دکترین 

  ).30، 1398، علیاري تبریزي( اند اقدام کرده اي نامعلوم وقوع یک حمله در آینده

با ، عالوه بر آن. شود نیز قلمداد میموجود  موافقتنامهاقدام نظامی اخیر در ترور شهید سلیمانی نقض 

منشور ملل متحد را در بردارد به این  2ماده  4المللی همچون بند  نقض یک قاعده آمره بین، توسل به زور

که توسط اقدامات  مگر این، استل به زور توس منعمنشور ملل متحد اصل بر  2ماده  4دلیل که مطابق بند 

و تصمیمات شوراي امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد و البته  51ها به موجب ماده  دولت

. ارچوب مداخالت بشردوستانه مستثنی شوندهدر چها  اقدامات نظامی دولت
13

  

، الشعبی مانی و فرمانده حشدعلیه شهید سلی کایآمردر بررسی اقدام نظامی رئیس جمهور ایاالت متحده 

استقالل سیاسی و ، ملل متحد که موضوع احترام به تمامیت ارضیسازمان منشور  2باید گفت وفق ماده 

استفاده از زور علیه تمامیت ، مرتبط با منع توسل به زور، این ماده 4بند  حاکمیت کشورها را بیان داشته و

، مغایر باشد با اهداف ملل متحد به هر نحوي دیگر را که ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوري توسط کشور

ی نثالث یع عراق و کشورعراق علیه اتباع کشور سرزمین که این اقدام در  با توجه به این. ممنوع دانسته است

یک فرمانده نظامی دولت عراق و همراهان ایشان نیز در آن حمله  و جمهوري اسالمی ایران رخ داده است

این اقدام ، بوده است نظامی و در وضعیتی غیر شهید سلیمانی مهمان دولت عراق و ر گرفتهمورد هدف قرا

الملل عرفی و حتی بعضاً جامه قاعده آمره به  منشور سازمان ملل متحد که جامه حقوق بین 2ماده  4 مطابق بند

و  دولت عراق مجمع عمومی ملل متحد تجاوز نسبت به 3314و همچنین بر اساس قطعنامه تن کرده است 

چرا که این اقدام یک اقدام نظامی در . باشد می شهید سلیمانی به عنوان تبعه دولت جمهوري اسالمی ایران

و ترور یک فرمانده نظامی عراقی «: افزاید عادل عبدالمهدي نیز در پیام خود می. سرزمین کشور عراق است

                                                      
13- https: //sptnkne. ws/AUWM 
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. »عراق است دولت و مردم، تجاوز به کشور، استکه داراي یک سمت رسمی 
14

هدف قرار دادن  يو 

. هاي عراقی و دیگر کشورها را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانسته است شخصیت
15

  

المللی همچون اعالمیه  ترین حقوق انسانی شناخته شده و در اسناد بین حق حیات به عنوان یکی از بنیادي

و داراي اهمیت فراوان ن حقی بنیادی، از آن جهت که این حق، جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است

اقدام رئیس جمهور آمریکا علیه . تواند توجیهی براي نقض آن باشد بنابراین شرایط اضطراري نیز نمی، است

وري اسالمی ایران در زمان صلح رخ داده است و هیچگونه درگیري مسلحانه میان ایاالت مهجنماینده رسمی 

جا که در زمان صلح حقوق بشر  از آن، ان و عراق وجود نداشته استبا جمهوري اسالمی ایر کایآمرمتحده 

خالف زمان مخاصمه که هدف قرار دادن به جز مواردي که حقوق مخاصمات آن را ممنوع  و بر استحاکم 

سلب حیات و اقدام به هدف قرار دادن افراد را نقض حقوق بشر و ، حقوق بشر، داند امري قانونی است می

دادن شهید سلیمانی و فرمانده نظامی دولت عراق اقدام  هدف قرار. شود میدانسته  و متخلفانه امري غیرقانونی

شهید ، آمریکااگرچه رئیس جمهور . باشد شود و نقض آشکار حقوق بشر می نظامی مشروع قلمداد نمی

 ند و اقدام خود رادا براي این دولت و اتباع آن می دهالوقوع در آین اي قریب سلیمانی را متهم به عامل حمله

اند و هیچ  کند اما در ارتباط با هدف قرار دادن دیگر افرادي که در این اقدام به شهادت رسیده توجیه می

. باشد الملل بشر می اتهامی متوجه آنان نیست نیز ناقض اصل احترام به حقوق بین
16

  

17میثاق حقوق مدنی سیاسی 4ماده ، به عنوان مثال
گر آن است که  ره کرده و بیانبه اهمیت حق حیات اشا 

اقدامات صورت گرفته نباید منجر ، مانند تهدید موجودیت یک دولت، حتی در صورت وقوع شراط اضطراري

لذا ترور شهید . حیات اشاره شده است حق این میثاق نیز به ممنوعیت سلب 6در ماده . به سلب حیات افراد شود

18؛ است موادنقض آشکار این ، سلیمانی و همراهان ایشان
اگر هدف قرار دادن شهید  این به آن معنا است که 

ه درگیري تی کاما در صور، شود حقوق بشردوستانه اعمال می، سلیمانی یک درگیري مسلحانه قلمداد شود

 حیات راحق اجازه سلب تحت هیچ شراطی بنابراین حقوق بشر . است مسلحانه قلمداد نشود حالت صلح حاکم

                                                      
14- https: //www. lebanondebate. com/news/464802 
15- entekhab. ir/002Biq 
16- entekhab. ir/002Biq 
17- International Covenant on Civil and Political Rights 
18- www. irna. ir/news/83614626/  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   364

 

. توان در حالت صلح کسی را هدف قرار داد دهد و خصوصاً نمی نمی در این وضعیت
19

  

20، »بنجامین فرنز«
اقدام رئیس جمهور آمریکا  بیان داشته است کهقاسم سلیمانی  شهادت سرداردرباره  

المللی  قوانین بین، اخالقی و نقض آشکار قوانین داخلی آمریکا اقدامی غیر، سلیمانی شهادت سردار در

المللی  دیوان بین، متحد مللسازمان در این جریان منشور «که  داشته است تصریح نوي همچنی. است

21». اند المللی دادگستري را دور زده کیفري و دیوان بین
المللی  تردیدي در مسئولیت بین، بدین ترتیب 

  .کیفري عامالن شهادت سردار سلیمانی و همران ایشان باقی نیست

  المللی کیفري ه قضیه شهید سلیمانی در دیوان بینسنجی طرح دعوي راجع ب امکان - 2

22المللی کیفري یک دیوان دائمی بین تأسیسانگیزه 
بیست و را باید پس از پایان جنگ جهانی اول در  

 227ماده . که در کاخ ورساي پاریس منعقد شد جستجو کرداي  معاهده 217در ماده  1919ژوئن  هشتم

23معاهده ورساي
را مسبب جنگ جهانی شناخته است و در این ماده به ور آلمان ویلهلم دوم امپرات 

. المللی براي محاکمه وي پرداخته شده است بینی تشکیل یک دیوان بین پیش
24

اگرچه چنین دادگاهی  

، از سوي دیگر. المللی قرار گرفت یک دیوان بین تأسیساي براي  ایدهبه عنوان هرگز تشکیل نگردید اما 

المللی موجب  هاي کیفري بین المللی یوگسالوي سابق و روآندا به عنوان دادگاه نهاي بی دادگاه تأسیس

کنفرانس رم روز . المللی کیفري دائمی گشت تقویت احساس نیاز به ضرورت تشکیل یک دیوان بین

با حضور نمایندگان در مقر سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد  1998ژوئیه  هفدهم جمعه

 دیوان تأسیسامضاي سند ، ماحصل این کنفرانس؛ برگزار شددر رم ایتالیا ن یکصدوشصت کشور جها

25، المللی کیفري بین
بدین . توسط نمایندگان یکصدوبیست کشور از کشورهاي حاضر در کنفرانس است 

بینی شده از اول ژوئیه  دولت به عنوان حدنصاب الزم پیش شصتاساسنامه این دیوان با تصویب ، ترتیب

نسبت ، المللی احساس نیاز گیري نهادهاي کیفري بین مبناي اندیشه شکل. االجرا گردید الزمي میالد 2002

                                                      
: ، قابـل دسـترس در  »المللترور شهید سلیمانی از منظر حقوق بین«خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست با عنوان  -19

https: //b2n. ir/221586  

20- Benjamin Ferencz 
21- https: //www. nytimes. com/2020/01/15/opinion/letters/us-iran-killing. html? search 
ResultPosition=10 
22- International Criminal Court (ICC)  
23- The Peace Treaty of Versailles 
24- Peace Treaty of Versailles. Articles 227 
25- Rome Statute of the International Criminal Court 



  365  یفرمانیک یب با مقابله در موجود يسازوکارها یقیتطب يواکاو: يفریک الملل نیب حقوق پرتو در یمانیسل سردار شهادت  

 

و به منظور مقابله و رسیدگی به ) 35، 1394، فرد رضوي( المللی بوده است به مجازات قاطع مجرمان بین

جنایت ، ت تجاوزجنای، یعنی جنایت علیه بشریت؛ المللی است چهار دسته جنایت خطیر از منظر جامعه بین

  ).زدایی نسل( جنگی و ژنوساید

که در  گونه همان، المللی جنایات بینین تر مهمالمللی کیفري نیز به منظور محاکمه مرتکبان  دیوان بین

 که است شایسته تصریح. است تشکیل گردیده، اساسنامه دیوان به آن اشاره شده 5فصل دوم ماده 

موقت کیفري المللی  هاي بین دادگاه، ی یوگسالوي سابق و روآندااختصاص کیفري المللی هاي بین دیوان

المللی  دیوان بین. المللی کیفري از ویژگی دائمی بودن برخوردار است دیوان بینولی ، شوند محسوب می

هاي عضو اساسنامه این دیوان  م افرادي که اتباع دولتئکیفري از جنبه صالحیت شخصی نسبت به جرا

م رخ داده را تنها در ئبه جهت صالحیت سرزمینی دیوان صالحیت رسیدگی به جرا هستند صالح است و

سند مؤسس  به عنوان، در اساسنامه رم). 241، 1391، همکارانخالقی و ( قلمرو یک دولت عضو داراست

اساسنامه دیوان  13و  12 موادحسب . حوزه صالحیت آن مشخص شده است، المللی کیفري دیوان بین

  .بینی و بیان شده است حدود و شرایطی جهت اعمال صالحیت دیوان پیش، کیفريالمللی  بین

المللی کیفري در واکنش به اقدام تروریستی آمریکا در شهادت سردار قاسم  دفتر دادستانی دیوان بین

تحقیق در ارتباط قضیه ترور شهید سلیمانی در حیطه تخصصی دیوان  شده است کهمدعی ، سلیمانی

جا که هیچ  از آن کرده است کهاي اظهار  بیانیه طی، ندفتر دادستانی این دیوا. یفري نیستالمللی ک بین

عضو این  3بند  12آمریکا طبق ماده ایاالت متحده عراق و ، یک از کشورهاي جمهوري اسالمی ایران

ر موضوع مورد بنابراین دیوان هیچ صالحیتی د، اند اساسنامه و صالحیت آنان را نپذیرفته، دباشن دیوان نمی

. بررسی ندارد
26
این دادگاه ، صالحیت دیوان در مورد المللی کیفري اساسنامه دیوان بین 12به موجب ماده  

  .است برخوردارهاي عضو  م مرتبط با دولتئصالحیت رسیدگی به جرا از

ن هاي عضو ای می که در حدود قلمرو دولتئصالحیت سرزمینی یعنی جرا به لحاظ، صالحیت این دیوان

هاي عضو این دیوان مرتکب  است که اتباع دولت میئگیرنده جرا بر در، دیوان و صالحیت شخصی فعال

م واقع شده علیه یک دولت عضو یا دولتی که ئجا که صالحیت شخصی دیوان شامل جرا از آن. شوند می

متبوع قربانی است  سلیمانی که ایران دولت شهادت سردار زمینه در، پذیرد نخواهد شد صالحیت دیوان را می

عراق صالحیت از طرفی این امکان وجود دارد که . کند ءتواند صالحیتی به دیوان اعطا به این ترتیب نمی

                                                      
26- https: //sptnkne. ws/Bb4K 
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این ، تواند از طریق رایزنی با دولت عراق ایران تنها با دیپلماسی حقوقی می و دیوان را در این موضوع بپذیرد

المللی عامالن این ترور را به  دولت عراق امکان تعقیب بین دولت را تشویق به پذیرش صالحیت دیوان کند تا

. وجود آورد
27

باشد از طریق ارجاع  عالوه بر پیگیري دولتی که عضو این دیوان می، اساسنامه 13طبق ماده  

اساس ر ملل متحد بسازمان که شوراي امنیت  اوالً این؛ دو طریق دیگر نیز پیش بینی شده است، به دادستان

28ندرج در فصل هفتم منشور ملل متحدمقررات م
به موجب اختیاراتی که در جهت حفظ صلح و امنیت  

یعنی تهدید علیه ، دمنشور ملل متح 39تواند در صورت وجود وضعیتی مرتبط با ماده  می، ردالمللی دا بین

 یکبند  و دیگري انجام تحقیقات طبق؛ را به دادستان ارجاع دهد، یا عمل تجاوزکارانه، نقض صلح، صلح

  .اساسنامه در ارتباط با یک جنایت رأساً توسط دادستان صورت گیرد 15ماده 

سردار سلیمانی را بتوان به دیوان  ادتکه قضیه شهاي  شیوه، به لحاظ حقوقی، در وضعیت حاضر

که از طریق شوراي امنیت سازمان ملل متحد  استاین ، ارجاع داد و آن را مطرح کرد کیفري المللی بین

. رسیدگی صورت پذیردتوجه به حقی که براي اعضاي این سازمان شناخته شده است این با 
29

شوراي  

. تواند یک قضیه را به دیوان ارجاع دهد مبناي فصل هفتم منشور ملل متحد می امنیت سازمان ملل متحد بر

 ن ارجاع تنها ایناما الزمه ای، مهم نیست که آن قضیه مربوط به دولت غیرعضو باشد، از این رهگذر، لذا

. که هیچ یک از اعضاي دائمی شوراي امنیت نسبت به ارجاع پرونده رأي منفی ندهند است
30

  

ست اقدر قوي  آن، و ادله موجود استکه آمریکا یکی از اعضاي دائمی شوراي امنیت  با توجه به این

سمی مقامات آمریکایی مبنی بر توان به اقرار ر میها  آن ینتر مهماز که  داردکه محکومیت قطعی را در پی 

اجازه چنین ارجاعی را  ها آمریکاییبنابراین بسیار روشن است که ، اقدام علیه سردار سلیمانی اشاره کرد

که در صورت ایجاد آن مقامات این چنین رسیدگی  نیک روشن است که از، از این رو؛ د دادننخواه

. شد دجلوگیري خواه، محکوم خواهند شدالمللی شناسایی و  کشور به عنوان جنایتکاران بین
31

شایسته  

                                                      

المللی در ترور سردار سلیمانی، سایت دیپلماسـی ایرانـی، قابـل    ذاکر حسین، محمد هادي، ص�حیت دیوان کیفري بین - 27

  https: //b2n. ir/525276: دسترس در

28- Chapter VII of the United Nations Charter 
29- https: //sptnkne. ws/Bb4K  

المللی در ترور سردار سلیمانی، سایت دیپلماسـی ایرانـی، قابـل    ذاکر حسین، محمد هادي، ص�حیت دیوان کیفري بین - 30

  https: //b2n. ir/525276: سترس درد

31- https: //sptnkne. ws/Bb4K  
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بنابر بیان ، همچنین در مواردي که دادستان رأساً تحقیقاتی را در ارتباط با جنایاتی آغاز کندتوجه است که 

ماه دوازده اي تعویق تحقیق یا تعقیب را به مدت  تواند طی قطعنامه شوراي امنیت می اساسنامه 16ماده 

، با توجه به شرایط موجود). 77، 1393، کریانگ ساك( بار دیگر آن را تمدید کندخواستار شود و حتی 

اي براي تعقیب و محاکمه مقاماتش از طریق  زمینهاین محمل را فراهم کند تا  آمریکارسد  بعید به نظر می

، ملیاتیاین راه وجود دارد ولی به لحاظ ع، اگرچه به لحاظ حقوقی. میسور گرددالمللی کیفري  دیوان بین

  .رسد بعید به نظر می

دادگاه ویژه به موجب حقوق  تأسیسرهگذر پیگیري کیفري قضیه شهید سلیمانی از  - 3

  الملل کیفري بین

مضاف بر ، همراهان ایشانسردار سلیمانی و  شهادتبراي پیگیري حقوقی کیفري  سازوکاريدر پی یافتن 

جا که رسیدگی به  از آن. جالب توجه است است کهگیري  مسیر دیگري قابل پی، المللی کیفري دیوان بین

المللی  تشکیل محاکم بین، است اي در جهت تضمین حقوق بشر برخوردار المللی از اهمیت ویژه م بینیجرا

المللی کیفري اختصاصی نشان از اهمیت و  هاي بین د و ایجاد دادگاهنکن کیفري چنین هدفی را دنبال می

المللی خصوصاً جنایات  ی بر مجازات مرتکبین و عامالن جنایات بینالمللی مبن خواست جامعه بین

هایی در طول زمان پس از جنگ جهانی دوم نشانگر اهمیت تعقیب  چنین دادگاه . تأسیسدارندضدبشري 

المللی و پیشگیري از  المللی به عنوان مسیري در جهت احقاق صلح و امنیت بین و محاکمه جنایتکاران بین

  .عامالن چنین جنایاتی استکیفرمانی  بی

که پس از  شوند دانسته می برگمهاي توکیو و نور المللی کیفري دادگاه هاي بین نسل اول در میان دادگاه

محاکمه نظامیان ژاپنی و ، ندکرد و هدفی که دنبال می شدند تأسیستوسط فاتحان جنگ جنگ جهانی دوم 

عبید عیسی ( ت و جنایت علیه افراد انسانی شده بودندآلمانی بود که در خالل جنگ جهانی دوم مرتکب خشون

جنایت علیه صلح و ، جنایت جنگی، خود 6رگ در ماده مبمنشور نور، به عنوان مثال )؛123، 2019، محمود

صالحیتی محدود ، این دادگاه. صالحیت این دادگاه دانسته است در زمره موضوعات درجنایت علیه بشریت را 

م اشخاص حقیقی و حقوقی معینی ئالبته صالح در رسیدگی به جرا. ه استافیایی داشتبه لحاظ تاریخی و جغر

ها را باید ایجاد تحول در توسعه  این دادگاه تأسیسفایده  ).136- 137، 2013، عبداله محمد بن عبود( بوده است

و دارا شدن مسئولیت المللی هستند  نفی مصونیت مقامات دولتی که متهم به جنایات بین، الملل کیفري حقوق بین

  ).66- 68، 1396، چاپاري و شایگان فرد( کیفري شخصی مقامات دانست
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32»827«هاي  هایی است که به موجب قطعنامه نسل دوم مربوط به دادگاه
33»955«و  

 شوراي امنیت 

این دو دادگاه مرتبط با جنایات شدید رخ داده در قلمرو  . تأسیساند شده تأسیس سازمان ملل متحد

34سابق ینی یوگسالويسرزم
و همچنین براي مجازات عامالن جنایات رخ داده در روآندا به خصوص  

، در واقع ).Gallant,2012,307( ندهاي قومی به وقوع پیوسته بود کشی بود که در پی درگیري جنایت نسل

تحت ، تحدملل مسازمان که شوراي امنیت  شوند شناخته میهایی  دادگاهبه عنوان این دو دادگاه عنوان 

المللی  بینملل متحد در راستاي شناسایی مسئولیت  سازمان اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور

المللی براي یوگسالوي سابق و  هاي بین ین ویژگی دادگاهتر . مهمکیفري افراد مرتکب ایجاد کرده است

ایراد اصلی در ). 87، 1395، یو کریم مجنده حبیبی( استها  آن المللی بینکامالً  وجود خصیصه، روآندا

بودجه و البته اتالف  تأمینهاي مربوط به  هاي گزاف و نگرانی مواجه شدن با هزینه، این دو دادگاه تأسیس

استقبال مختلط  کیفري المللی هاي بین دادگاه تأسیس ازسازمان ملل متحد را بر آن داشت تا است که  وقت

  ).Surlan,2019,101( کند

35هاي مختلط یا موسوم به هیبریدي المللی کیفري دادگاه هاي بین هنسل سوم دادگا
، عالوه بر این. است 

36شده المللی بین محاکم از چنین مراجعی به عنوان
 شده استدورگه نیز یاد  یاتلفیقی ، المللی بین- ملی، 

سومین نسل که در زمره  ها ین خصوصیات این دادگاهتر مهماز ). 100، 1396، پور شمس ناتري و ستایش(

دارا بودن دو . سازمان ملل متحد است وابسته نبودن به شوراي امنیت، المللی کیفري هستند از محاکم بین

این مراجع در نتیجه . استها  آن ایجاد سبقهاز  برخواستهها  المللی و ملی در ساختار این دادگاه جنبه بین

 تأسیسان سازمان ملل متحد و یک دولت صدور قطعنامه شوراي امنیت و بر مبناي یک موافقتنامه می

37، هاي ویژه براي تیمور شرقی دادگاه). 115، 1394، معظمی و نمامیان( شود می
38، کامبوج 

39، لبنان 
 

40سیرالئون
41و کوزوو 

. اند شده تأسیساساس این چنین توافقی  بر 
42

 

                                                      
32- https: //www. icty. org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_827_1993_en. pdf 
33- https: //www. irmct. org/specials/ictr-remembers//docs/res955-1994_en. pdf 
34- https: //www. icty. org/ 
35- Hybrid Courts 
36- Internationalized 
37- Special Panels for Serious crimes in East Timor 
38- Extraodinary African Chambers in the Courts of Cambodia 
39- Special Teribunal for lebunon 
40- Special Court for Sierraleone 
41- Specialist Chambers of Kosovo 
42- www. lebarmy. gov. lb 
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43العاده آفریقایی شعب فوق در این باره شایسته توجه است که
یاد نیز  دگاه ویژه سنگالکه از آن به دا 

بدین نحو که . این شعب با دیگر مراجع است تأسیسداراي یک تفاوت اساسی در نحوه ، شده است

، رمضانی قوام آبادي( دادگاه ویژه سنگال حاصل توافقی میان دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی است

44»هابرهسن ح«ه م و مسیري براي محاکمئایجاد این مرجع رسیدگی به جرا). 99، 1393
رئیس جمهور  

 استالملل  هاي حقوق بین نقض و المللی کشور آفریقایی چاد براي جنایات شدید بینپیشین 

)Savadogo,2015,105.(  

المللی  بین- مختلط یا ملیهایی را  چنین دادگاه است که المللی بین- خصوصیت ملیدارا بودن  ه واسطهب

المللی مختلط به عنوان نسل سوم محاکم  هاي کیفري بین ادگاهد تأسیساقدام به . ندا ه شدهنامید نیز

آنچه به عنوان هدف . المللی سازوکاري است براي تعقیب و رسیدگی به جنایات بین، المللی کیفري بین

کیفرمانی و اجراي عدالت نسبت به متهمان و احقاق حقوق  خاتمه دادن به بی؛ شود این مراجع عنوان می

و  دستیابی به آن تشکیل شده راستايدر نیز هاي ویژه نسل سوم  المللی است که دادگا ینقربانیان جنایات ب

، هاي موسوم به مختلط یا تلفیقی دادگاه). 116، 1394، معظمی و نمامیان( استخاص قرن اخیر 

اخلی المللی هستند که مقررات اجرایی در آن نیز شامل قوانین د هایی متشکل از قضات داخلی و بین ه دادگا

که قوانین و قضات آن در این دادگاه  محل محاکمه و کشوري. شود می المللی یک کشور و قوانین بین

ها  هاي مهم این دادگاه است که از ویژگیالمللی  کشور محل وقوع جنایت بین، گیرد مورد استفاده قرار می

  ).100-97، 2013، هبن بوعبداله مونی( رود به شمار می

با توافق میان ، 2012 است که در سالآفریقایی ه تشکیل شده تا به امروز شعب ویژه آخرین دادگاه ویژ

45سنگال و اتحادیه آفریقا کشور
. شد المللی ایجاد بینمقررات در راستاي رسیدگی به موارد نقض جدي  

46
. اساسنامه به موضوع صالحیت این مرجع پرداخته است 8تا  3 مواد 

47
یی مأموریت شعب آفریقا، 3ماده  

جا که وجه تشابه  از آن. الملل است الملل و عرف بین هاي حقوق بین متوجه رسیدگی به جنایات و نقض

                                                      
43- Extraordinary African Chambers 
44- https: //www. hrw. org/fr/news/2013/02/08/senegal-inauguration-du-tribunal-special-
pour-le-proces-de-hissene-habre 
45- https: //www. france24. com/ar/20120823 
46- http: //www. chambresafricaines. org/index. php/le-coin-des-
medias/communiqu%C3% A9-de-presse/624-communiqu%C3%A9-de-presse-
%E2%80%93-ouverture-du-proc%C3%A8s. html  
47- https: //www. lalibre. be/dernieres-depeches/afp/tchad-un-tribunal-special-cree-pour-
juger-l-ex-president-habre-51b923b4e4b0de6db9cd1af2 
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در اسناد ، المللی بوده المللی کیفري تعقیب و محاکمه مرتکبین جرائم بین تمامی محاکم بین تأسیسدر 

. است مؤسس چنین محاکمی نیز به موضوع مسئولیت کیفري فردي اشاره شده
48

هاي مختلط  دادگاهدر  

جنایات علیه بشریت و ، المللی که منظور جنایات جنگی موضوع جنایات بین، به جهت صالحیتی

المللی  ها به نحوي است که قضات بین گیري توسط قضات این دادگاه تصمیم، زدایی مورد توجه است نسل

که رأي مثبت حداقل یک بینی شده است  گونه نباشد پیش که این و حتی در صورتی هستنددر اکثریت 

). 396، 1391، سلیمی و صمصامی مهاجر( بینی شده باید همراه باشد المللی با اکثریت پیش قاضی بین

ماده . اساسنامه شعب ویژه آفریقایی مورد توجه قرار گرفته است 6هاي خودسرانه نیز در ماده  ضوع اعداممو

ه بشریت و به این جرم چون جرمی مستقل که تحت له جنایت علیئاساسنامه این مرجع مرتبط است با مس 6

باشد پرداخته است و آن را به عنوان اعمالی که شامل حمله گسترده یا  صالحیت این دادگاه می

هاي خودسرانه گسترده و سازمان یافته را به  یافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد قلمداد کرده و اعدام سازمان

  ).61، 1396، پور توحیدي و ستایش( رده استمثابه اعمالی ضدانسانی معرفی ک

شهداي به قضیه فرض نهایی و قابل توجه بررسی امکان ایجاد یک دادگاه ویژه در خصوص رسیدگی 

محاکم ویژه نیازسنجی جامعه  تأسیستر گفته شد علل  طور که پیش همان. استژانویه در عراق  سوم

المللی  هاي دیوان بین با توجه به محدودیتبوده است که  المللی المللی براي پاسخ به جرائم شدید بین بین

ناشی از ، کیفري المللی محدودیت طرح دعوا در دیوان بین. آید کار مناسبی به نظر می و ساز، کیفري

ایجاد و ، هاي صالحیتی که در این دیوان وجود دارد و مفصال در قسمت قبل به آن پرداخته شد چالش

المللی را  که صالحیت موضوعی براي رسیدگی به جنایات بین کیفري المللی نبیویژه یک دادگاه  تأسیس

توان با تأسی از دیگر محاکم نسل  می، در این دادگاه. اشته باشد مسیر دیگري است که قابل پیگیري استد

. را در آن پیشنهاد کرد و حضور قضات ملی را در آن بایسته داشت المللی و ملی وجود قضات بین، سوم

چنین دادگاهی نیاز به مجوز  تأسیسجا که دبیرکل سازمان ملل متحد براي انعقاد موافقتنامه  از آن، ريبا

، همکارانخالقی و ( آمریکا وجود داردکشور شوراي امنیت دارد احتمال وتوي این موافقتنامه نیز توسط 

یه ترور شهید سلیمانی و یک دادگاه ویژه در جهت رسیدگی به قض تأسیسو مانعی بر سر راه ) 245، 1391

دادگاه ویژه سنگال که با توافق اتحادیه آفریقا  تأسیسبا توجه به تجربه ، با این وجود. باشد می همراهانش

، المللی دیگري غیر از سازمان ملل متحد این مسیر قابل پیگیري است که از رهگذر سازمان بین، بوده است

                                                      
48- Statute of Extraordinary African Chambers of Senegal 
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به هر . شوراي امنیت نیز است تأییدنیازمند ، بته در نهایتامري که ال. دادگاه ویژه بود تأسیسدرصدد 

  .تواند در روشنگري مؤثر باشد نفس پیگیري حقوقی می، روي

   نتیجه

بین  ما فی »سوفا«یک توافقنامه امنیتی موسوم به  به بهانه استناد به مفادحضور نیروهاي آمریکایی در عراق 

در هدف قرار  آمریکا قدام رئیس جمهور ایاالت متحدها. آمریکا استعراق و ایاالت متحده  کشورهاي

جمهوري اسالمی ایران و همراهان ایشان توسط پهپاد در  رسمیدادن شهید سلیمانی به عنوان یک نیروي 

خارج از حدود اختیاراتی است که این  این که اول، کشور عراق سرزمینمحدوده فرودگاه بغداد در 

نقض قواعد مختلف  دیگر این کهو  دعقده میان عراق و آمریکا دارمن 2008به موجب توافقنامه  کشور

عالوه بر اقدام اولیه این دولت مبنی بر نقض . الملل از جمله منع توسل به زور و حق حیات است حقوق بین

المللی ارتکاب یافته  مستقیماً عمل متخلفانه بین، آمریکاعراق و  کشورهايمنعقده میان  2008توافقنامه 

نقض حق ، المللی هایی همچون نقض قاعده منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره بین نقض. است

له رسیدگی به چنین جنایتی به دلیل ئبنابراین مس؛ حیات به عنوان یک حق بشري و نقض حقوق دیپلماتیک

  .استسزایی برخوردار  هالمللی از اهمیت ب ابعاد گسترده حقوقی آن و مغایرت آن با قواعد بین

اقامه دعوا ، المللی کیفري در مسیر رسیدگی حقوقی کیفري نسبت به این موضوع ارجاع به دیوان بین

 هایی که مقامات دولتی هاي داخلی کشورهاي جمهوري اسالمی ایران و عراق به عنوان دولت در دادگاه

، ري اسالمی ایرانجا که دولت جمهو از آن. اند مورد بحث است هدف اقدام نظامی قرار گرفتهها  آن

اند این موضوع در  باشند و اساسنامه آن را نپذیرفته المللی کیفري نمی آمریکا و عراق از اعضاي دیوان بین

ارجاع توسط شوراي امنیت به این دیوان نیز به دلیل ، این بر باشد عالوه صالحیت رسیدگی دیوان نمی

نیست چرا که این دولت در جلوگیري از حضور آمریکا در میان اعضاي دائمی شوراي امنیت ممکن 

حائز تواند به عنوان مسیري  آنچه می. محکومیت از حق وتویی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد

باشد که به دلیل  اتخاذ شود با توجه به جوانب این قضیه ایجاد یک دادگاه مختلط یا هیبریدي می اهمیت

تواند جایگزین مناسبی در عدم دسترسی  لی حائز اهمیت است و میالمللی و داخ هاي بین دارا بودن ویژگی

هاي  چنان که در زمان. داخلی باشدهاي  المللی کیفري و همچنین دادگاه و محدودیت رجوع به دیوان بین

هایی  هاي ویژه دیگري همچون دادگاه ویژه سنگال و لبنان به عنوان دادگاه مختلف حسب ضرورت دادگاه

به ویژه دادگاه ویژه سنگال موسوم به ؛ سم را به عنوان یک جنایت تحت صالحیت دارندله تروریئکه مس
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محل  یافته را به عنوان اقدامی علیه بشریت هاي خودسرانه و سازمان موضوع اعدام، شعب ویژه آفریقایی

  .بحث قرار داده است

، شود نمیمحسوب سابقه  بی حق حیات خودسرانه نقضپرداختن به موضوع ، تر جا که پیش از آن

حائز اهمیت  استترین دادگاه ویژه تشکیل شده تاکنون  که تازه این موجباساسنامه این مرجع به 

المللی در  حاصل از محاکمه جنایتکاران بین، کیفري المللی تجارب مهم در زمینه حقوق بین. نماید می

رئیس جمهور به دلیل نقض  آفریقایی که در آن یک العاده فوقهاي نسل سوم به خصوص شعب  دادگاه

پس از ناکامی و خالء موجود در  الملل عرفی حقوق بینو معاهداتی گسترده حقوق بشر و نقض حقوق 

رئیس  »حسن هابره«المللی و نظام حقوقی کشور سنگال به عنوان دولتی که  رسیدگی سایر مراجع بین

یک دادگاه ویژه به  تأسیس، ا در نهایتشد ت موجبکشور آفریقایی چاد در آن پناهنده بود  پیشین جمهور

و تجربه مؤثري در شناسایی و پاسخ  ودش دانستهی در پاسخ به جنایات ارتکابی در کشور چاد حل راهعنوان 

  .المللی یک مقام دولتی باشد به مسئولیت کیفري بین

و  استالملل  قض حقوق بینان، آمریکا ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده، جا که اقدام دونالد از آن

هاي  المللی در از بین بردن و نابودسازي گروه که شهید سلیمانی نقش مؤثر و شناخته شده بین به دلیل این

براي محاکمه عامالن و ویژه یک دادگاه  ، تأسیستروریستی تکفیري در عراق و سوریه را داشته است

حامیان تروریسم در ین تر مهمدن شناسان رتواند اقدامی مناسب و مؤثر د المللی می مسببان این جنایت بین

. ها را در خصوص رسیدگی به این جنایت و محاکمه عامالن آن مرتفع کند جهان به شمار آمده و نگرانی

تر  کند تا هرچه سریع المللی ایجاب می اهمیت محکومیت و رسیدگی کیفري به جنایات بین که این تر مهم

خصوصاً  کیفري المللی مهم با تمسک به تجربه موفق محاکم ویژه بین پیش از فراموشی و به انزوا رفتن این

چنین مرجعی  تأسیستمهیداتی در جهت )، دادگاه ویژه سنگال( یآفریقای العاده فوقمورد اخیر یعنی شعب 

سردار سلیمانی و  شهادتها  آن در خاورمیانه براي پاسخ به جنایات متعدد آمریکا در این منطقه و در رأس

  .شود و پیگیري هیدان ایشان اندیشهمراه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .نگارش یافته استاعتبار مالی  تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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