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استاد هاشم کامل

معاون وزیر دادگستری 
و رییس ستاد حقوق 

بشر عراق

دکتر محمود عباسی

علمــی  هیــأت  عضــو 
دانشــگاه شــهید بهشتی 
و معــاون حقــوق بشــر و 
امــور بین الملــل  وزیــر 

دادگســتری

ژنرال دکتر حسن احمد حسن

رئیس اسبق اداره 
سیاسی نیرو های مسلح 

سوریه

خانم دکتر الهام امین زاده 

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران

دکتر ابومحمد عسگرخانی

دانشیار روابط بین الملل 
دانشگاه تهران 

دکتر جعفر کوشا

عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی 

و رئیس اسکودا

دکتر عباس کریمی

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران و رییس 
انجمن آیین دادرسی 

مدنی ایران

دکتر احمد مومنی راد

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران

دکتر خیرهللا پروین

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران

دکتر سید حسین موسوی فر

دبیر کارگروه
 پیگیری پرونده حاج قاسم 

سلیمانی

دکتر سید نصرهللا ابراهیمی

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران  و رییس 
هیأت مدیره مرکز وکالی 
قوه قضائیه استان تهران

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

عضو هیأت علمی
 دانشگاه آزاد

دکتر سیامک عموزیدی

عضو کارگروه حقوق 
عمومی مجمع 

بین المللی اساتید 
مسلمان دانشگاه ها

صصی
تخ
اعضاینشست
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الف(مقدمه

 بامـداد 13 دی مـاه 1398 رسـانه های جهـان خبـر ناگواری را مخابره كردند كه شـیفتگان مکتـب مقاومت را در 
بهـت و انـدوه فـرو بـرد و نگرانـی عمیق مقامات سیاسـی و امنیتی كشـورهای مختلـف جهـان را برانگیخت. ترور 
مؤثرتریـن فرمانـده جبهـه مبـارزه با تروریسـم تكفیری در منطقـه، به فرمان مسـتقیم رئیس جمهـور آمریكا و در 
حاشـیۀ فـرودگاه بغـداد پیامدهـای نظامی، امنیتی، سیاسـی و حقوقی جدی را در پی داشـت و سـبب بحث های 

حقوقـی مهمـی در میان صاحب نظـران گردید. 
 از نـگاه حقـوق بیـن الملـل، توسـل بـه زور بـرای تـرور یـك مقـام عالیرتبـۀ نظامـی یـک کشـور، چـه ماهیـت 
حقوقـی می توانـد داشـته باشـد؟ پیامدهـای حقوقی بیـن المللی حملـه آمریكا چـه می تواند باشـد؟ چه ظرفیت 
هـای حقوقـی بیـن المللـی در دو کشـور ایـران و عـراق وجـود دارد تـا بتـوان در صحنـه بیـن المللـی ، امریـکا را 

محکـوم نمـود؟ توجیهـات حقوقـی نظـام اسـتکباری امریـکا در مقابـل ایـن جنایت بشـری چیسـت؟ 
 بنـد 4 مـاده 2 منشـور ملـل متحـد كـه متضمـن قاعدۀ آمـرۀ بین المللی اسـت، هرگونه توسـل بـه زور در روابط 
بیـن الملـل را ممنـوع اعـالم كـرده، مگر اینكه براسـاس ترتیبات مشـخص شـده در فصل هفتم منشـور باشـد كه 
از آن بـه عنـوان قاعـدۀ اصلـی حقـوق بیـن الملـل در قـرن بیسـتم میتـوان یاد كـرد. در نظـام حقوق بیـن الملل، 
توسـل بـه زور اكیـدًا ممنـوع اسـت مگـر در مقام دفاع مشـروع. روشـن اسـت كـه در ایـن قضیه، شـورای امنیت 
اجـازه ای صـادر نكـرده و هیچ یك از این شـرایط، شـرایط دفاع مشـروع نبوده اسـت. بنابراین اقداماتی كه توسـط 
ایـاالت متحـده انجـام شـده، اقداماتـی یـك جانبـه، قهـری و بـدون مجوز سـازمان ملـل و برخالف همـه موازین 

بیـن المللی بوده اسـت. 
 ایـن واقعـه تـروری اسـت كـه دولتی و سـازمان یافته بـوده و دولت های تروریسـتی ایـن كار را مرتكب شـدند. 
ایـن تـرور در خـاک عـراق و بـدون اجـازه این کشـور رخ داد و آمریکایی ها با ایـن کار، تمامیت ارضـی عراق را زیر 
پـا گذاشـتند. ایـن تـرور نتیجـه 20 سـال زیـر پـا گذاشـتن قانون بیـن المللی توسـط آمریکاسـت و بـه مثابه یک 
لغـزش نیسـت، بلکـه یـک شـکاف و انحراف عمیق اسـت کـه در بلند مدت، نتایـج وخیمی در پی خواهد داشـت، 

زیـرا ایـن کار صلـح موجـود در کل منطقه را تهدیـد می کند.
 در پیگیـری حقوقـی و قضائـی ایـن جنایـت، برخـورداری از توانمنـدی حقوق دانـان و وكالی برجسـته داخلی، 
منطقـه ای و بیـن المللـی درصـد موفقیـت مـا را در وصـول بـه نتیجـه ارتقـاء می دهد. طـرح دعاوی ایـن گونه ای 
در مراجـع ذی صـالح داخلـی، منطقـه ای، بیـن المللـی، حتـی اگـر منتج بـه نتیجه حقوقی نشـود، نبایـد به هیچ 
وجـه متوقـف شـود؛ زیـرا طـرح دعـاوی بر علیـه امریـكا می تواند زیرسـاخت هـای حقوقی بیـن المللی ایـران را 
در ورود بـه فضـای بیـن المللـی تقویـت كنـد و دسترسـی نظام حقوقـی و حقوق دانان مـا و منطقـه را در مراجعه 

بـه محاكـم بیـن المللی ارتقـا داده و گسـترش دهد.
همچنیـن اقـدام جمهـوری اسـالمی ایـران در موشـکباران پایـگاه عیـن االسـد، دقیقـا منطبق بـر ماده 51 اسـت؛ 
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چـون اقـدام علیـه مأمـور رسـمی دولـت جمهوری اسـالمی ایران، در حال مأموریت رسـمی در كشـور عـراق، قطعا 
یكـی از مصادیـق قطعنامـه 3314 در تعریـف تجاوز اسـت و اقدام ما در برابر او، دفاع مشـروع اسـت که مشـمول 

مـادۀ 51 منشـور ملل متحد اسـت. 
 ترور سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و استاد شـهید دکتر محسـن فخری زاده در یکسـال اخیر، به عنوان 
یکـی از موضوعـات مهـم در محافـل سیاسـی و حقوقـی مطـرح گردیـده و جریانـات سیاسـی داخـل و خـارج از 

کشـور بـه تحلیـل ابعـاد مختلف این تـرور پرداختـه اند. 
 مجمع بین المللی اسـاتید مسـلمان دانشـگاه ها، همواره در تالش اسـت نسـبت به حوزه هایی که برای کشـور 
مـا و جهـان اسـالم جنبـه راهبردی پیدا می کند؛ جلسـاتی را برگـزار نماید. در راسـتای تحقق این امـر، مجمع بین 
المللـی اسـاتید مسـلمان دانشـگاهها با حمایت شـورای راهبـردی روابط خارجی و پژوهشـکده بیـن المللی عصر، 
در تاریـخ 10 دیمـاه 1399  نشسـت وبینـاری را بـا عنـوان »بررسـی ابعـاد حقوقی ترور سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی و اسـتاد شـهید دکتـر محسـن فخـری زاده« بـا حضـور جمعـی از حقوقدانـان و صاحـب نظـران ایرانـی 
و عراقـی برگـزار نمـود و امیـد اسـت توانسـته باشـد بـه ابعـاد و جنبه هـای مختلـف حقوقی ایـن تـرور از زوایای 
گوناگـون پرداختـه باشـد. مجموعـه پیـش رو دارای دو بخـش میباشـد: بخـش اول، مشـروح مباحث نشسـتی 
میباشـد کـه در تاریـخ 10 دیمـاه 1399 بـه صـورت وبینـاری توسـط مجمـع برگـزار گردیـد و بخش دوم، مشـروح 
گـزارش سـفر هیـات حقوقـی- قضائـی عـراق بـه جمهـوری اسـالمی ایـران در بهمـن مـاه 1398 میباشـد کـه با 
همـکاری مشـترک مجمـع بیـن المللـی اسـاتید مسـلمان دانشـگاهها و معاونـت حقوق بشـر و امور بیـن الملل 

وزارت دادگسـتری انجـام گرفت.  

 ب(هدف

بررسی ابعاد مختلف حقوقی ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و استاد شهید دکتر محسن فخری زاده

ج( مهمترین مسائل مطرح شده در نشست

 بررسی ادعاهای حقوقی مقامات امریکائی مبنی بر دفاع مشروع و پیش دستانه در ترور سرداران مقاومت
 بررسی خألهای قانونی در تبیین مسأله »ترور و تروریسم«

 ابعاد مختلف ترور سرداران شهید از منظر حقوق کیفری بین المللی و حقوق بین المللی کیفری
 قران کریم، منشور حقوق بین الملل اسالمی

 استفاده از ظرفیت کنوانسیون های بین المللی جهت مجازات عاملین ترور 
 امکان طرح دعوای مسؤولیت مدنی در حادثه ترور سردار شهید سلیمانی و استاد شهید دکتر فخری زاده
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د( اعضای نشست تخصصی

1- دکتر محمود عباسی
     عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

2- استاد هاشم کامل
     معاون وزیر دادگستری عراق و رئیس ستاد حقوق بشر عراق

3- ژنرال دکتر حسن احمد حسن
      رئیس اسبق اداره سیاسی نیروهای مسلح سوریه

 
4- خانم دکتر الهام امین زاده

     عضو هیات علمی دانشگاه تهران

5- دکتر ابو محمد عسگرخانی
     دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

6- دکتر جعفر کوشا
     عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسکودا

7- دکتر عباس کریمی
     عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

8- دکتر احمد مؤمنی راد
     عضو هیات علمی دانشگاه تهران

9- دکتر خیرهللا پروین
     عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 
10- دکتر سید نصرهللا ابراهیمی

     عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره مرکز وکالی قوه قضائیه استان تهران

11- دکتر سیامک عموزیدی
      عضو کارگروه حقوق بین الملل مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاهها

12- دکتر سید حسین موسوی فر
       دبیر کارگروه پیگیری پرونده حاج قاسم سلیمانی ) معاونت بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه(

13- دکتر علیرضا مظلوم رهنی
       عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی
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خالصه مباحث
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دكتر محمود عباسی

 می دانیـم كـه در ایـن حادثه سـه کشـور جمهور اسـالمی ایران، عـراق و ایاالت متحـده آمریكا هسـتند. در مورد 
حقـوق قابـل اعمـال در ایـن زمینـه هـا میتـوان بـه حقـوق بین الملل بشـر اشـاره كـرد کـه در وهلة نخسـت، حق 
حیـات را بـه عنـوان یـك حـق اساسـی مـورد توجـه قـرار داده اسـت. میتـوان بـه مـادة 6 میثـاق حقـوق مدنی و 
سیاسـی و همچنیـن نظریـه تفسـیر عمومـی شـماره 201836 ذیل مـادة 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسـی اشـاره 
کـرد. حقـوق بیـن الملـل بشردوسـتانه كـه موضـوع كشـتار هدفمنـد را مـورد توجـه قـرار داده، حقوق بیـن الملل 
كیفـری، حقـوق توسـل بـه زور كـه ذیل ماده 51 منشـور ملل متحد مطرح اسـت، حقـوق داخلی عـراق و موافقت 
نامـه وضعیـت نیروهـای نظامـی ایـاالت متحـده آمریـكا در عـراق و همیـن طـور موافقـت نامه هـای مرتبـط كـه 
قابـل اعمـال هسـتند بیـن جمهوری اسـالمی ایـران و ایاالت متحـده آمریكا و باالخـره حقوق داخلی ایـران، قابل 

اسـتناد هستند.
 نكتـه دیگـری كـه در ایـن راسـتا میتوان به آن اشـاره كـرد، »ممنوعیت توسـل به زور« اسـت كه بر اسـاس بند 
4 مـاده 2 منشـور ملـل متحـد كـه متضمـن قاعـدة آمـرة بین المللـی اسـت، هرگونـه توسـل بـه زور در روابط بین 
الملـل را ممنـوع اعـالم كـرده، مگر اینكه براسـاس ترتیبات مشـخص شـده در فصل هفتم منشـور باشـد كه از آن 
بـه عنـوان هنجـار و قاعـدة اصلـی حقـوق بین الملل در قرن بیسـتم میتـوان یاد كـرد. در نظام حقوق بیـن الملل، 

توسـل بـه زور اكیـدًا ممنوع اسـت مگـر در مقام دفاع مشـروع. 
در فرهنـگ حقـوق بیـن الملـل و بر اسـاس اصل 51 منشـور ملـل متحد، دفاع از خـود به معنای حـق ذاتی فردی 
یـا جمعـی در صـورت وقـوع حمله مسـلحانه به یك كشـور میباشـد؛ تـا زمانیكه شـورای امنیت اقدامـات ضروری 
را بـرای اعـاده و حفـظ صلـح و امنیـت بیـن المللـی اتخـاذ نمایـد. بر این اسـاس، شـرط اساسـی دفـاع از خود، 
وقـوع فعـل حملـه یا تهاجم مسـلحانه توسـط دولت دیگری اسـت. اما در دفاع پیش دسـتانه از خـود، كه ایاالت 
متحده به آن متوسـل شـده، با ارائه تفسـییر موسـع از اصل 51، كشـورها در صورت مشـاهدة شـكل گیری تهدید 
بـرای مرزهـای سـرزمینی خویـش، اجـازه دارنـد كـه از خـود دفاع كننـد و به مركـز تهدیـد، تهاجم نمـوده و منابع 
تهدیـد را از بیـن ببرنـد كـه در موضـوع مـورد بحـث ما، اساسـًا چنیـن وضعیتی رخ نـداده و به هیچ وجـه مصداق 

آن موضوع محسـوب نمی شـود. 
در پاسـخ آنچـه كـه در بـاب »دفـاع پیـش دسـتانه« ایـاالت متحـده اعـالم كـرده، بایـد گفـت: كـه »دفـاع پیش 

دسـتانه« دارای مفهومـی جـدا از مفهـوم »تهاجـم پیـش گیرانـه« اسـت. 

استاد هاشم كامل 

 کشـور آمریـکا هـدف قـراردادن شـهید سـلیمانی و شـهید مهنـدس را اینگونـه توجـه کرد کـه ایـن کار »دفاع از 
خـود« بـوده اسـت. این را باید دانسـت کـه در عمل، هیـچ اطالعاتی مبنی براینکه شـهید سـلیمانی عملیات هایی 

بـر علیه آمریـکا انجام داده اسـت، وجـود ندارد. 
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براسـاس قانـون بیـن المللـی تصمیـم ترامـپ، بایـد در واکنش بـه هجوم قریـب الوقـوع انجام میگرفـت که این 
امـر براسـاس قانـون دفـاع از جان و ماده 51 منشـور سـازمان ملل می باشـد. آمریکایی ها براین باور هسـتند که 
ایـن کار را بـرای جلوگیـری از هجومـی قریـب الوقـوع انجـام داده اند، در حالیکه سـازمان ملل، اسـتفاده از قدرت 

را جـز در دو مـورد منع کرده اسـت. 
 نکتـه دوم بررسـی قوانیـن حقـوق بیـن المللـی از لحـاظ تناسـب میـان هـدف و دلیـل حملـه و هجوم اسـت. 
ایـن شـکل از عکـس العمـل و بهـره گیـری از پهبادها و موشـک هـا و تکنولوژی نویـن و نابود کننده کـه در هجوم 

آتشـین بسـیار قدرتمنـد اسـت، با اصل هـدف همخوانـی ندارد.
 سـومین مـورد داشـتن صالحیـت حمـل و اسـتفاده از اسـلحه توسـط نیروهـای ائتالف بیـن المللی در کشـور 
عـراق اسـت. براسـاس مـاده 12 پیمـان میـان عـراق و آمریـکا، آمریکایـی ها حق اسـتفاده از سـالح و یـا حرکت 

دادن نیروهـا را بـدون اجـازه عـراق ندارند. 
 در رابطـه بـا عـراق بایـد بگویـم کـه براسـاس اطالعاتـی کـه در دسـت دارم؛ دادگاه ها و قـوه قضائیه عـراق همه 
فعالیـت هـای الزم را انجـام داده اسـت. عـالوه براین کارگروه و جنبشـی ایجاد شـده اسـت که افراد مـزدور فعال 
در ایـن تـرور را مـورد پیگیـری قـرار داده کـه با همکاری دولت سـوریه می باشـد. تا کنون گـزارش کامل و واضحی 
از عـراق در ایـن بـاره منتشـر نشـده اسـت؛ زیـرا کـه عـراق موانـع و مشـکالت زیـادی دارد و یـک حالـت تنش و 
سـختی ای را پشـت سـر مـی گـذارد؛ چه در اوضـاع داخلی و چه در اوضـاع منطقه ای که می توانـد اختالف میان 

آمریـکا و جمهـوری اسـالمی در منطقه را تشـدید کند.

ژنرال دکتر حسن احمد حسن

 تفکر خالق نظامی در اندیشـه فرمانده شـهید سـلیمانی: تفکر نظامی شـهید حاج قاسـم سـلیمانی به دو رکن 
اصلـی بـاز مـی گـردد کـه شـامل روحی و معنـوی می باشـد. اگـر بخواهیم منابـع روحی را برشـمریم مـی توانیم 

بـه مـوارد ذیل اشـاره کنیم:
 اوال آمـوزه هـای قـرآن و سـنت پیامبـر)ص( و خاندانـش در رابطـه بـا دفـاع مقـدس و جنـگ بـا ظالمـان و 

دادرسـی مظلومـان و حمایـت و کمـک کـردن بـه مسـتضعفان و گفتـن سـخن حـق در برابـر ظالمیـن.
 دومـا : صفـات و آمـوزه هـای پیامبـر)ص( و امـام حسـین، سـرور و سـاالر شـهیدان کـه باعـث شـده ایشـان 
شـهادت را آرزویـی بـرای ارتقـای سـخن حـق به شـمار بیاورد کـه افتخار شـهادت در پایان نصیبشـان شـد. ایمان 
کامـل بـه آرمـان هـای انقـالب اسـالمی که بواسـطه امـام خمینی)ره( پیـروز گشـت و وفـای کامل به ایـن آموزه 
هـا و آرمـان هـا و همچنیـن اعتمـاد و التـزام کامل به آمـوزه های حضرت امـام خامنه ای، رهبـر و فرمانده انقالب 

اسـالمی )حفظه هللا( می باشـد. 
 بـاور بـه توانایـی ملـت های مسـتضعف در ایجاد و افزایـش انگیزه و وحدت تـالش ها و توانمنـدی ها و ایمان 

کامـل بـه قطعـی بودن پیـروزی و آماده سـازی خود جهت رسـیدن به آن.
 تمرکـز کامـل بـر نیروهـا، نمونـه و الگـو بودن بـرای نیروهای زیر دسـت بـا حضور در خطـوط مقـدم، ایمان تام 

براینکـه مـا برحـق و دشـمنان باطـل و ناحـق هسـتند و ایمان کامـل مبنی بر پیـروزی حق.
 امـا آنچـه بـه امـور مـادی مربـوط اسـت را می تـوان در مواردی کـه سـاختارهای تفکر حاج قاسـم سـلیمانی را 
تشـکیل داده انـد، ذکـر کنیـم که شـامل: تجربه سـالیان دراز و طوالنی در جبهه های شـرافت آور جهاد با دشـمن، 
تمرکـز بـر طـرح ریـزی و برنامـه ریزی قبل از شـروع هر عملیات، بررسـی قدرت های دشـمن و قـدرت نیروهای 
خـودی بـدون جانبـداری و اظهـار برتری بر دشـمن، توانمندی بـاال در هماهنگـی و ارتباط با گروه هـا و فرماندهان 
دیگـر جهـت حضـور و آغـاز عملیـات های جنگی میباشـد. اهمیت بـه تامین پشـتیبانی و لجسـتیک، تالش های 
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فـراوان در جهـت از بیـن بـردن محدویت هـای جغرافیایی، داشـتن تاکتیک هـای جدید در هر عملیـات، از جمله 
ویژگـی های دیگر این شـهید میباشـد.

خانم دكتر الهام امین زاده 

 گره زدن شـهادت سـردار سـلیمانی و دكتر فخری زاده با مسـئله »ترور و شـخص آقای ترامپ« ظلمی اسـت 
بـه ایـن عزیـزان و ملـت ایـران و ملت هـای منطقـه. ایـن جـرم فراتـر از یـك تـرور اسـت و در حقیقـت اینجا یك 
»تجـاوز« اتفـاق افتـاده؛ یعنـی تـروری نیسـت كـه یـك گروه سیاسـی یـا حزبـی انجـام داده، بلکه یـك تجاوزی 
بـوده بـه محدوده هـا و مرزهـای كشـور مـا در داخـل كشـور ثالـث. اگـر هـم در قالـب تـرور تعریف شـود؛ تروری 
اسـت كـه دولتـی و سـازمان یافته اسـت و تروریسـم دولتـی یا دولت های تروریسـتی ایـن كار را مرتكب شـدند. 
 اگـر مـا شـهادت سـردار سـلیمانی را تـرور ندانیـم و جـرم تجـاوز بدانیـم؛ در مقابل جـرم تجاوز، دفاع مشـروع 
فعـال می شـود؛ یعنـی بـر اسـاس مـاده 51 منشـور، بـرای ایـران حـق دفـاع مشـروع محفـوظ اسـت و این یک 

دفاع مشـروع اسـت.
  از دیگـر راههـای جبـران بـرای عمـل متخلفانـه، توسـل بـه »اقدامـات كانترمـژر« اسـت. بـر اسـاس طـرح 
مسـئولیت 2001 كمیسـیون حقـوق بیـن الملـل گفته شـده: دولـت قربانی چون توسـل بـه هیچ سـازوكاری برای 
عدالـت بیـن المللـی نـدارد، در واكنـش به اقـدام غیردوسـتانه و خصمانة دولت متخلف، توسـل به اقـدام متقابل 

 . میكند
 واقعـا نیـاز بـه یـك اقدام اساسـی تقنینـی و قضائی داریـم، قانون مـا راجع به تعریـف تـرور و محكومیت ترور 
بایـد تكمیـل شـود. پیشـنهاد ما این اسـت که در سـازمان كنفرانـس اسـالمی و در پیمان های منطقـه ای خودمان 
سـند درسـت كنیـم؛ خصوصـًا مجمـع اسـاتید مسـلمان بانی شـود و یـك سـندی را راجع بـه تعریف تروریسـم و 

تفـاوت آن بـا فعالیـت نهضت هـای رهایی بخش تهیـه کنیم.

دكتر ابومحمد عسگرخانی

 حقـوق بیـن الملـل كیفـری حول دو محور شـكل می گیرد: محور مألانسـی و مـال پروهوبیتا؛ منظور از مالانسـی 
ایـن اسـت كـه قبـح ذاتی اسـت از جملـه »ترور« كـه در قوانیـن كلیه كشـورها به عنوان مالانسـی تلقی می شـود 

و جـرم فی نفسـه اسـت. تـرور فعلـی در چارچـوب مالپروهوبیتا هم قـرار می گیرد. 
 اعمالـی كـه شـخص آقـای ترامـپ مرتكب شـده، جـزء جرائم جنگـی در درجه اول حسـاب می شـود. در وهلة 

دوم بـه عنـوان یك state crimes  هسـت. 
 شـاخة سـومی كـه عـالوه بـر war crime و state crime ادبیاتـش تولید شـده و این كار را بـه عنوان جنایت 

تلقـی می كنـد، ادبیاتـی اسـت كـه كمیسـیون حقوق بیـن الملل تا كنـون وضع كرده اسـت. 
گذشـته از ادبیاتـی كـه سـایر نهادهـا و سـازمان های بیـن المللـی ماننـد صلیب سـرخ تاكنـون تولید كردنـد؛ این 

قبیـل كارهـا را  برخـالف human security )امنیـت بشـر (تلقـی میكنند. 
 پیشـنهاد میدهـم در كرمـان، تهـران، بغـداد، دمشـق، لبنـان و در یمـن چنـد »مـوزة صلـح« افتتـاح بشـود. 

موزه هـای صلـح بـه نـام ایـن شـهدا ثبـت شـود و ایـن موزه هـا مبـادرت بـه كارهـای حقوقـی كننـد. 
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دكتر جعفر کوشا

در قوانین کیفری »تروریسم« را تعریف نكرده ایم و خألیی داریم كه باید به آن بپردازیم. 
 در بحـث اقدامـات قضایـی، در پشـتوانه اش یـك دكترینـی بایـد وجـود داشـته باشـد، یعنـی باید اتـاق فكری 
باشـد. چـون ایـن مسـئله حیـات و حیثیت ایران اسـالمی اسـت. در مانحن فیـه موضوع از منظـر »حقوق كیفری 
بیـن المللـی« و  »حقـوق بیـن المللـی كیفری« باید بررسـی شـود؛ چون ترور و تروریسـم یك جرم بیـن المللی 
اسـت. پـس اگـر تروریسـم را تعریـف كنیـم، از منظر جرم بیـن المللی حقـوق، اینجا بیـن المللی کیفـری مطرح 
می شـود. و از منظـر اینكـه یـك ایرانـی در خـارج از ایرانـی مـورد بـزه قـرار گرفتـه و بـزه دیده شـده، پـس حقوق 

كیفـری بین المللی اسـت. 
 نكتـه اساسـی ایـن اسـت كـه مـا در مورد این مسـئله كه اتفاق افتـاد، عناصر جـرم را مرور كنیـم از منظر حقوق 

كیفـری اختصاصـی، ببینیم عنصر روانی چیسـت؟ عنصر مادی چیسـت؟ شـرایط تحقق جرم چیسـت؟ 
 پیشـنهاد اول ایـن اسـت كـه بـر اسـاس كنوانسـیون ها، بخصـوص كنوانسـیون مبـارزه با تروریسـم، تروریسـم 
را تعریـف كنیـم. تروریسـم صنعتـی، تروریسـم اقتصادی، تروریسـم سـایبری، تروریسـم نظامی. انواع و اقسـام 
مختلـف تروریسـم را داریـم كـه می توانـد در یك فراینـد تعریف بشـود. بنابراین در بحـث تقنین باید این مسـائل 

حل شـود. 
 مسـالة دوم ایـن اسـت كـه مـا بایسـتی از »دكتریـن« بهـره بـرده و از آنها اسـتفاده بكنیـم. در این تـروری که 
اتفـاق افتـاده؛ از بـاب اینكـه چـه ابعادی می تواند داشـته باشـد؛ به خصوص از ُبعـد كیفری  و بحث شـكلی  از نظر 

آئیـن دادرسـی ، مـا بـه عنـوان وكیـل میتوانیم در جهت دفـاع از حقـوق قربانیان مشـارکت کنیم.

دكتر عباس كریمی

 كشـورهای اسـالمی در مقابـل ایـن حـوادث، نسـبت بـه هـم تعهداتـی دارند، ولـی در كشـورهای اسـالمی كار 
بـه سـختی پیـش مـی رود. علتـش این اسـت كـه اواًل بعضـی از وابسـتگی ها وجـود دارد و بعضی  ناشـی از جهل 
اسـت، بعضی هـا هـم بـه ایـن دلیـل اسـت كـه در عصر غفلـت كشـورهای اسـالمی، ایـن اختالفات طراحی شـده 

است. 
 روش دیگر بهره جسـتن از میثاق مشـترك مسـلمانان اسـت. قرآن كریم به عنوان میثاق مشـترك مسـلمانان، 
متضمـن احكامـی اسـت كـه ایـن احـكام، وظایـف دولت هـای اسـالمی را در قبال یكدیگر مشـخص كرده اسـت. 
قـران بـه عنـوان منشـور حقـوق بین المللی اسـالمی كه بین كشـورهای اسـالمی حاكم اسـت؛ متضمـن احكامی 
اسـت کـه میبایسـت ایـن احـكام اسـتخراج شـود و در قالـب یـك كنوانسـیون منتشـر شـود و از آن بـرای تنظیم 

ایـن روابط اسـتفاده كرد. 
 از حیـث متـن، چـون كسـی نمی توانـد بیـن كشـورهای اسـالمی مخالفـت كنـد بـا متـن قـرآن، تنظیـم متـن 

كنوانسـیون خیلـی راحت تـر اسـت. 
 از حیـث مدلـول: احـكام قـرآن از حیث مدلول، حداكثر مانند كنوانسـیون های بین المللی اسـت و كنوانسـیون 
هـای بیـن المللـی گاهـی بدلیل تحصیـل اجماع امضـاء كننـدگان در دولت ها، متـون آن ظنی بـوده و دارای ابهام 
اسـت. از حیـث مصادیـق هـم ممكـن اسـت آیـات قـرآن كه مـا مورد اسـتناد قـرار می دهیم بـرای تنظیـم روابط 
اسـالمی؛ در مصداق هـای آن اختالفـات شـدید وجود داشـته باشـد. ممكن اسـت كشـورهای اسـالمی باشـند كه 
موضـع مخالفـی بـا مـا داشـته باشـند، ولـی یادمان نـرود در كنوانسـیون ها هـم همین امر مشـاهده می شـود و 

در بحـث مصادیق اختالفـات وجود دارد.
 در بحـث اسـالمی، مـا از تاریـخ اسـالم و سـیره پیامبـر)ص( و از اندیشـه های فقهـی قـوی برخورداریـم كـه 
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میتوانیـم ایـن خـأل را جبـران كنیـم. از حیـث ضمانـت اجرا، مشـكل بیشـتری وجـود دارد و علتش هم این اسـت كه 
مـا سـازمانی نداریـم برای اجرای احكام و سـازمان كنفرانس اسـالمی هم سـازوكاری بـرای اجرائی كـردن این احكام 

نـدارد. نقطـه قـوت این اسـت كه مطالبـه مردمـی را میتوان ایجـاد كرد.

دكتر احمد مومنی راد

 متأسـفانه آرایـش حقوقـی مناسـبی نداریـم و نیروهـای حقوقی مـان را بـه گونـه ای مناسـب چینـش نكردیـم. ما 
میتوانیـم مسـاله دعـوای »خسـارت معنـوی« در شـهادت شـهید سـلیمانی را مطرح و خسـارت معنوی طلـب كنیم.

 حقـوق بیـن الملـل، جبـران خسـارت  مادی و خسـارت معنـوی را در طرح مسـئولیت بیـن المللی دولت هـا 2001 و 
2006 پذیرفته اسـت. 

مـا از ایـن همـه ظرفیت هـای حقـوق بیـن الملـل و حقـوق بشـر غافـل هسـتیم. مـا میتوانیم طـرح دعوا كنیـم علیه 
فرانسـه بـه جهـت حمایـت سیاسـی، حمایت مالـی، حمایت تبلیغاتـی از منافقیـن؛ در حالیکـه اینها برنامـه ریزی بر 
علیـه منافـع مـا میكنند. معاهـدات حقوق پناهندگی می گویـد: اینها نباید مجرم امنیتی و تروریسـت باشـند. بعد هم 
وقتـی پناهندگـی گرفتنـد، نباید فعالیت خرابكارانه بكنند. چطور می شـود ما این همه خسـارت ببینیـم و اقدام خاصی 

انجـام ندهیم؟

دكتر خیرهللا پروین

 اقـدام »توسـل بـه زور« فاقـد كمتریـن وجاهـت حقوقی و قانونـی بوده و جنایتی آشـكار و لطمه بـه صلح و امنیت 
بیـن المللـی بـوده و مغایر با منشـور ملل متحد محسـوب می شـود. 

 دوم: ناقـض توافقـات دو جانبـه آمریـكا بـا عـراق، بویـژه موافقت نامـه امنیتی بـوده و مطابق مفـاد اعالمیه تعریف 
تجـاوز و اساسـنامه روم، مصـداق عمـل تجـاوز شـناخته می شـود و موجبات مسـئولیت بیـن المللی دولـت آمریكا و 
مسـئولیت كیفـری عوامـل دخیـل در آن و عامالن و امـران این اقدام نامشـروع را فراهم می نمایـد. توجیهات مقامات 
آمریكایی مبنی بر دفاع مشـروع و دفاع پیش دسـتانه و پیشـگیرانه، فاقد كمترین وجاهت حقوقی و قانونی اسـت. 
 یکـی از اسـتادان حقـوق بیـن الملـل و یكی از بنیان گـذاران دادگاه جنایی بیـن المللی نامه ای را به نشـریه نیویورك 
تایمز نوشـته و ترور شـهید سـردار سـلیمانی را به عنوان عملی خودسـرانه و غیرقانونی  محكوم كرده اسـت و عملیات 
مسـلحانه نیروهـای آمریكایـی در خـاك عـراق را بـه عنوان تجاوز محسـوب کـرده و می گوید: ایـران و عـراق می توانند 

مبـادرت به دفاع مشـروع علیـه آمریكا كنند. 
 در رابطـه بـا تـرور دانشـمند بـزرگ فخری زاده، از نظر حقوق بشـر بین المللی، در شـرایط جنگـی، حمالت عمدی به 
غیر نظامیان ممنوع اسـت، مگر آنكه این اشـخاص مسـتقیمًا در مخاصمه و جنگ مشـاركت داشـته باشـند. به همین 
دلیل دانشـمندان نظامی همواره جزء غیرنظامیان محسـوب شـدند. پروتكل  اول الحاقی 1977 و موافقیت نامه های 
1949 ژنـو بـه روشـنی گفتـه اسـت كـه هر كـس در عملیات جنگی حضور و مشـاركت نداشـته باشـد، رزمنده نیسـت؛ 
بلكـه غیرنظامـی اسـت. چگونـه میتوان كسـی كه در تهـران در شـرایط عادی و به صورت غافلگیرانه كشـته می شـود و 

شـهید می شـود را رزمنده نامید.

دكتر سید نصر هللا ابراهیمی

 در قضیـه شـهادت شـهید سـلیمانی، امـكان سـنجی ما در دعـوای حقوقی كیفـری ایران جـواب می دهـد. در مورد 
عـراق، مـا می توانیـم طـرح دعـاوی در محاكم جمهوری عراق را داشـته باشـیم. 
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طـرح دعـاوی بـر علیـه آمریكا در محاكم مشـترك ایـران و عراق یعنـی دولت ایـران و دولت عراق) بـه دلیل اینكه هر 
دو قربانـی مشـترك یـك جـرم واحـد بودند( نیـاز دارد به یـك مصوبه قانونـی و توافقنامه های فی مابین و میبایسـت 

در یـك فراینـد توافق طرفینی، یک دادگاه مشـترك برای پیگیری پرونده تشـکیل شـود.
 فضـای بیـن الملـل فضایـی اسـت كـه شـما بایـد از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده كنیـد. پیشـنهاد من، تشـكیل یك 
كارگـروه تخصصـی از حقـوق دانـان ایران، عـراق و بین المللی اسـت. در پرونده های بین المللی مشـاهده كردم برخی 
از موسسـات حقوقـی كـه مـردم نهاد هسـتند؛ بدون اینكه اینترسـت خاصی در پرونده شـما داشـته باشـند؛ ورود پیدا 

می كننـد و كمـك می كننـد؛ حتـی بـه عنـوان ثالـث، در پرونده ممكن اسـت در محاكـم بیایند اسـتدالل كنند.
ایـن یـك بحث تئوریك و امكان سـنجی احتمالی نیسـت و میتوانیـم كارگروه تخصصی از حقوقدانـان داخلی و عراقی 

و وكالی بین المللی تشـکیل دهیم. 
 در پیگیـری هـر یـك از گزینه هـای پیشـنهادی كه بنده مطـرح كـردم؛ برخـورداری از توانمندی حقوقدانـان و وكالی 

برجسـته داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی درصد موفقیت مـا را ارتقـا می دهد.
طـرح دعـاوی ایـن گونـه ای در مراجـع ذی صـالح داخلـی، منطقه ای، بیـن المللی، حتـی اگر منتج بـه نتیجه حقوقی 
نشـود؛ نبایـد بـه هیـچ وجـه متوقف شـود؛ زیرا طرح دعـاوی بر علیـه امریكا می تواند زیرسـاخت هـای حقوقی_ بین 

المللـی كشـور ایـران را در ورود بـه فضای بین المللـی تقویت كند.

دكتر سیامك عموزیدی 

 مـن در چارچـوب عملیاتـی كردن موضوع، كنوانسـیون های مربوط را بررسـی كـردم. در خصوص كنوانسـیون 1969، 
چـون كشـور ایـران عضـو اسـت؛ اما عـراق و آمریكا عضو نیسـتند؛ از ظرفیت ان نمیتوان اسـتفاده كرد. كنوانسـیونی كه 
می توانیـم از ظرفیـت ان اسـتفاده كنیم، كنوانسـیونی راجع بـه جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشـخاص مورد حمایت 
بیـن المللـی من جمله مأمورین سیاسـی اسـت کـه 1973 تصویب شـد و از 1977 اجرایی شـد. 180 كشـور عضو دارد 
و ایـران، عـراق، امریـكا، افغانسـتان، قطر عضو این كنوانسـیون هسـتند كه این ظرفیـت خوبی را برای مـا و تكالیفی را 

برای كشـورهای مختلـف ایجاد میکند. 
 اگـر محاكـم داخلـی مـا، چـه در بحـث كیفری و چـه در بحـث حقوقـی ورود كردند؛ مـا می توانیم در مقابـل امریکا 
اقدام متقابل داشـته باشـیم، هم در خصوص بحث مصونیت و هم در خصوص اینكه خیلی الزم نیسـت آراء مسـتند، 
مسـتدل و دقیـق و روشـن باشـد. همانطـور كه سیسـتم قضایی آمریـكا مبتنی بر این اسـت که وقتی یـك رای صادر 

می شـود، همـان مبنـا قـرار می گیـرد و ارای بعدی هم صادر میشـود.
 بعـد از اینكـه رای را محكمـه ما صـادر كرد، مهم بحث اجرای آن رأی اسـت، مخصوصا اگر رأی حقوقی باشـد. برای 
اجـرای رأی در محاكـم داخلـی یـا محاكـم عراق، یك سـری موافقت نامه دو جانبه نیـاز داریم و مجموعـه باید اینها را 

دنبـال كنـد و منعقد كند تا بتوانیـم آراء را اجرایی بكنیم.

دكتر سید حسین موسوی فر

 تمـام عناصـر و شـواهد نشـان می دهـد كه ایـن اقدام، اقدامی اسـت كه مشـمول و مصـداق عمل تجاوز اسـت. اما 
اینكـه طـرف مقابـل اسـتناد میكنـد به دفاع پیش دسـتانه و دفـاع پیش گیرانه كه ماده 51 منشـور ملل متحد اسـت؛ 
قطعـا چنیـن چیـزی نیسـت. صـدر مـاده 51 تصریـح دارد كـه در صـورت وقـوع حمله مسـلحانه علیه یـك عضو ملل 
متحـد، چنیـن اتفاقـی بیفتـد. لـذا وقوع حمله مسـلحانه ای نبـوده و ادعـای آمریكایی هـا در هر محكمـة ناعادلی هم 

بـرود، قطعًا محكوم اسـت. 
 اقـدام مـا در جـواب، دقیقـا منطبق بر ماده 51 اسـت؛ چون اقدام علیه مأمور رسـمی دولت جمهوری اسـالمی ایران، 
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در حـال مأموریـت رسـمی در كشـور عـراق و در حال انتقال به محـل مأموریت، قطعا یكی از مصادیـق قطعنامه 3314  
در تعریف تجاوز اسـت و اقدام ما در برابر او، قطعا دفاع مشـروع اسـت که مشـمول مادة 51 منشـور ملل متحد اسـت. 
 نكتـه ای كـه وجـود دارد این اسـت که در مادة 51» تناسـب« وجود دارد. در قضیه دفاع مشـروع، »تناسـب« یكی از 
اجزایـی اسـت كـه دفـاع را در مقـام دفـاع زیان دیـده، از حدود قانونی و مشـروع خـودش خارج نمی كنـد. به نظر من 

بهترین تناسـب را سـید حسـن نصرهللا فرمودند: كفش شـهید سـلیمانی به سـر ترامپ می ارزد. تناسـب این است.
 اما مسـئله ای كه مهم اسـت و مغفول واقع شـده، سـطح بین المللی است. اسـاتید فرمودند ما كنوانسیون 1973 را 
داریـم كـه متعهد شـدیم. وقتی متعهد شـدیم، چرا از حقوقش اسـتفاده نكنیـم؟ ما باید منازعه حقوقـی كنیم و اینجا 

جایی اسـت كه مـا هنوز به مرحلة اصلی نرسـیدیم.
تمـام كشـورها، اشـخاص حقیقـی و حقوقی كه به نحوی در قضیه شـهدای عزیزمـان درگیر ماجرا بودنـد؛ بدانند از تیغ 

مسـائل و پرونده هـای حقوقی ما نمی تواننـد جاخالی كنند.

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

 همانطـور كـه مسـتحضرید مسـئولیت مدنـی سـه تـا ركـن دارد كـه بـا تحقـق این سـه ركـن، می توانـد دادگاه 
حكـم بـه پرداخـت خسـارت نمایـد. ایـن سـه ركـن عبارتنـد از: تحقـق یا وقـوع ضرر، فعـل زیانبـار و احـراز رابطه 
سـببیت بیـن تحقـق ضـرر و فعـل زیانبـار و انجـام فعل زیانبار. در موضوع پرونده سـردار شـهید اسـالم، این سـه 

ركـن محقق شـده اسـت. 
ما پیشنهاد میكنیم مطالبه ضرر و زیان ناشی از دست رفتن سردار و ضرر و زیان معنوی پیگیری شود. 

 قانونـی داریـم در كشـور بـا عنـوان »قانـون صالحیـت دادگسـتری جمهـوری اسـالمی ایـران« بـرای رسـیدگی 
بـه دعـاوی مدنـی علیـه دولـت هـای خارجـی و قطعا دعـوای مسـئولیت مدنـی و مطالبه ضـرر و زیـان معنوی و 

مطالبـه خسـارت ناشـی از شـهادت سـردار، یكـی از مهمتریـن مصادیـق دعـاوی مدنی محسـوب می شـود. 
 بـا توجـه بـه اصـل اقـدام متقابـل كـه در نظـام حقـوق بیـن الملـل یك اصل شـناخته شـده  اسـت؛ آمریـكا در 
دادگاه هـای مـا مصونیـت قضایـی ندارد و طبـق همین آیین نامـه، وظیفه وزارت امور خارجه اسـت كه كشـورهایی 
كـه مصونیـت قضایـی جمهـوری اسـالمی ایران را نقـض كردند؛ توسـط وزارت محترم امـور خارجه به قـوه قضائیه 

معرفی بشـوند. 
 یكـی از دعـاوی از بیـن چندیـن نـوع دعـاوی كـه می توانـد در داخـل و خارج كشـور مطـرح شـود؛ همین طرح 
دعـوای مسـئولیت مدنـی اسـت و چـه بسـا ایـن دعـوا در خـود آمریـكا هـم قابل طـرح باشـد. چون عامـل فعل 

زیانبـار و بـه تعبیـری »خوانـدگان« انجـا هسـتند، بایـد بتـوان ایـن دعـوا را آنجا هم مطـرح كرد. 
وكالیـی كـه ایـن دعـاوی را مطـرح خواهنـد كـرد در محاكم حقوقـی و عمومی تهـران؛ در مرحله طـرح دعوا معاف 
هسـتند از هزینـه دادرسـی، مالیـات و ایـن هزینه هـا پـس از اجـرای حكـم اخذ خواهد شـد.NGO هـا می توانند 

ایـن دعـاوی را مطـرح كننـد و از پرداخـت هزینه دادرسـی و مالیات نگران نباشـند.
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بیانیــه حقوقدانــان 
بــه مناســبت اولين 
ــهادت  ــالگرد ش س
ســپهبد حـــــاج 
ــليماني،  ــم س قاس
ابومهــدي المهندس 

ــان و همراه
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 یکسـال از آسـمانی شـدن سـردار دلهـا حاج قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس و همراهانشـان می گـذرد. او 
پـاداش یـک عمـر مجاهـدت مخلصانه و شـجاعانه در میدان های مبارزه با شـیاطین و اشـرار عالم را با شـهادت در راه 

خـدا کـه آرزوی دیرینـه او بـود دریافت نمود.
 سـردار سـلیمانی یـک فرد نبـود، او یک مکتب بود. مکتبی که الگـوی مجاهدت و مقاومت بـوده و در جهان معاصر 
بـا دمیـدن روح مقاومـت در منطقـه و انعـکاس زیبای آن در سراسـر جهان که تشـییع بـی نظیر یا کم نظیـر او در ایران 
و عـراق کـه بحـق ایام هللا نام گرفت و تبلور احساسـات پاک جوانان در سراسـر دنیا در محکومیت تـرور ناجوانمردانه ی 

او بـود، گـواه صادقی بر این ادعاسـت.
 تـرور ناجوانمردانـه او توسـط دسـتان ناپـاک و خبیـث عوامل شـیطان بزرگ و اعالم بی شـرمانه و صریح آن توسـط 
رئیـس جمهـور شـقی، قسـی القلب و قماربـاز دولـت آمریـکا و افتخار بـه آن بر خالف کلیـه موازین حقوقی بـوده و بر 
جنایتـکار بـودن دولـت تروریسـت آمریـکا بعنوان شـیطان بزرگ و ام الفسـاد جهـان کـه روح خدا خمینی کبیـر از بدو 
پیـروزی انقـالب آن را فریـاد زد بار دیگر صحه گذاشـت. عمل تروریسـتی دولت آمریکا در به شـهادت رسـاندن سـردار 
بـزرگ جهـان اسـالم و یـاور محرومـان جهـان، نقـض اصـول بنیادیـن حقوقـی از جملـه حـق حیـات، حـق مصونیت 
نمایندگان و میهمانان رسـمی کشـورها در برابر هرگونه لطمه به شـخص، آزادی و حیثیت، عدم مداخله در امور داخلی 
سـایر کشـورها، نقـض میثـاق بین المللی حقـوق مدنی و سیاسـی، نقض اعالمیـه جهانی حقوق بشـر، نقض اعالمیه 
حقـوق بیـن الملـل راجـع به روابط دوسـتانه و همـکاری بین کشـورها و نقض توافقنامـه منعقده بین دولـت آمریکا و 

عراق می باشـد .
 قـوه قضائیـه جمهـوری اسـالمی ایـران، دادسـرای عمومـی و انقـالب تهـران، معاونت حقوق بشـر و امـور بین الملل 
وزارت دادگسـتری، ضابطین قضایی، نهادهای امنیتی، معاونت بین الملل قوه قضایه، سـتاد ملی حقوق بشـر، قضات 
ایـران، قـوه قضائیـه و قضـات عراق، نیروهای امنیتی و حشدالشـعبی بدون شـک تا بحال تالشـهای خـوب و موثری 
در شناسـایی، تعقیـب متهمیـن، جمع آوری ادله جرم و تحقیقات از شـهود بعمـل آورده اند. اما به نظر می رسـد هنوز در 
عرصـه بین الملـل اقدامـات حقوقی مؤثری از سـوی نهادهـای ذی ربط از جملـه وزارت امورخارجه بعمل نیامده اسـت. 
مـا حقوقدانـان ایرانـی،  اسـاتید حقوق دانشـگاه های کشـور، دانشـجویان حقـوق، وکال و مشـاوران حقوقی در آسـتانه 
سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی، ابومهـدی المهندس و شـهدای همـراه، بار دیگر ضمـن محکوم نمودن ایـن اقدام 
تروریسـتی، تجـاوز و تـرور و نقـض حاکمیـت ملـی عـراق و ایـران، از همـه ی عناصـر و دسـت انـدرکاران پیگیری های 
حقوقـی تشـکر نموده و خواسـتار اطالع رسـانی شـفاف به ملت بـزرگ ایران و عـراق تا جایی که به رونـد پرونده خللی 
وارد نشـود، بوده و همچنین تسـریع در شناسـایی، تعقیب، محکومیت و اجرای عادالنه حکم قاتالن اعم از مباشـرین 
و مسـببین می باشـیم. مـا حقوقدانـان ایـران در جهـت احقـاق حـق و دفـاع از خـون بـه ناحق ریخته سـردار اسـالم و 
همراهانشـان بـا تأسـی بـه آیـات نورانـی قـرآن »َفَمـن اعتـَدی َعَلیکم َفاعَتـُدوا علیـه بمثِل ما اعتـدی علیکـم« و » َو 
َلُكـْم ِفـی اْلِقصـاِص َحیـاٌة یا ُأولِـی اْلَْلبـاِب« از تمامی ظرفیت هـای حقوقی و تجربـه گرانبهای خود اسـتفاده نموده و 

خالصانـه ایـن ظرفیـت و تجربـه را در اختیـار نهادهای مسـئول و ذیربط قـرار می دهیم. 

بسمه تعالی
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 از دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و وزارت امورخارجـه انتظـار دارد بـا اسـتفاده همـه جانبـه از ظرفیت های سـخت 
افـزاری و نـرم افـزاری حقوقـی کشـور و از جمله قانـون راجع به كنوانسـیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشـخاص 
مـورد حمایـت بین المللـی نسـبت به پیگیـری موضـوع از طریـق سـازمان های بین المللی، کشـورهای عضـو، دبیرکل 

سـازمان ملـل و دیـوان بین المللـی دادگسـتری اقدامـات الزم را بعمـل آورده و آن را بـه اطالع عموم برسـانند.ورده و آن را بـه اطالع عموم برسـانند.
 در پایـان امیدواریـم بـا تـالش و پیگیری های مسـئوالن ذیربـط در جمهوری اسـالمی ایران و جمهوری عراق شـاهد 
تحـرک بیشـتر در جهـت شناسـایی، تعقیـب، محکومیت کلیـه عوامل دخیـل در شـهادت و همچنین اجـرای عدالت، 
تقـاص، خونخواهـی، مقابـل به مثل و انتقام از تمامی مباشـران و مسـببان پیـرو تقاضای وجدان های پـاک و بیدار در 

سراسـر جهـان و تأکیـدات رهبر حکیـم و فرزانه انقالب باشـیم.

 مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها : دکتر فؤاد ایزدی

 اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران : دکتر جعفر کوشا

 کانون وکالی دادگستری مرکز : دکتر جلیل مالکی

 مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه : دکتر علی بهادری جهرمی

 انجمن علمی دادرسی مدنی ایران : دکتر عباس کریمی

 جامعه وکالی ایثارگر دادگستری ایران : دكتر غالمرضا امینی

 پژوهشکده قوه قضائیه : دکتر سید حجت هللا علم الهدی 

 معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری : دکتر محمود عباسی

 معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه : دکتر سیدحسین موسوی فر
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  در ابتـدا بـه ایـن نكته اساسـی اشـاره كنیـم كه اگر مـا بخواهیم یك نگاه جامـع االطرافی 
بـه شـخصیت شـهید واالمقـام شـهید سـلیمانی عزیـز داشـته باشـیم، او را باید یـك مكتب 
تصـور كـرد؛ مكتبـی كـه بـه زعم مـن، به عنـوان دبیـر مرجع ملـی كنوانسـیون حقـوق كودك 
عـرض می كنـم كـه بایـد مكتـب او را مكتـب دفـاع از قربانیـان تـرور كـودك نامیـد، زیـرا 
مكتبـی كـه او ایجـاد كـرد و تالش هایـی كـه در مبـارزة بـا تروریسـم در سـطح منطقـه بـه 
كار بسـت، در حمایـت همـه جانبـه از كـودكان و زنـان و سـالمندان و بـی گناهانـی بـود كـه 

قربانیـان تروریسـم داعشـی بودنـد كـه دسـت پـروردة ایاالت متحـده آمریـكا بود. 
اگـر بخواهیـم در حادثه شـهادت شـهید سـلیمانی، اطـراف این قضیـه را بنگریم و متناسـب 
بـا آن، مباحـث حقوقـی خودمـان را مطـرح بكنیـم، می دانیـم كـه در این حادثه سـه کشـور 
جمهـور اسـالمی ایـران، عـراق و ایـاالت متحده آمریكا هسـتند. در مـورد حقوق قابـل اعمال 
در ایـن زمینـه هـا میتـوان بـه حقـوق بین الملل بشـر اشـاره كرد در وهلة نخسـت كه حـق حیات را بـه عنوان یك 
حـق اساسـی مـورد توجـه قـرار داده. میتـوان به مادة 6 میثـاق حقوق مدنی و سیاسـی و همچنین نظریه تفسـیر 
عمومـی شـماره 201836 ذیـل مادة 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسـی اشـاره کـرد. حقوق بین الملل بشردوسـتانه 
كـه موضـوع كشـتار هدفمنـد را مـورد توجـه قـرار داده، حقـوق بیـن الملـل كیفـری، حقوق توسـل بـه زور كه ذیل 
مـاده 51 منشـور ملـل متحـد مـورد توجه اسـت، حقـوق داخلی عـراق و موافقـت نامـه وضعیت نیروهـای نظامی 
ایـاالت متحـده آمریـكا در عـراق و همیـن طـور موافقـت نامه هـای مرتبط كـه قابل اعمال هسـتند بیـن جمهوری 

اسـالمی ایـران و ایـاالت متحـده آمریـكا و باالخره حقـوق داخلی ایران، قابل اسـتناد هسـتند.
 در خصـوص موضـوع »حـق حیـات« مـا مـی دانیم هـم در مـادة 3 اعالمیـه جهانی حقوق بشـر و مـادة یك و 
بنـد 2 مـاده 6 میثـاق بیـن المللـی حقـوق مدنی و سیاسـی و همین طور مـادة 2 و 15 كنوانسـیون اروپائی حقوق 
بشـر و مـادة 4 كنوانسـیون آمریكایـی حقـوق بشـر، ایـن مسـاله مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. حق بـر حیات به 
مثابـه مفهـوم راهبـردی، نقـش مهمی در تقسـیم هندسـة مفهومی اسـناد بیـن المللی حقوق بشـر نظیـر اعالمیه 
جهانـی حقـوق بشـر ایفـا می كنـد و نقـش بنیادیـن حـق حیـات در اسـناد بیـن المللـی مذكـور ایـن اسـت كه با 
ایفـا و صیانـت ایـن حـق در دایـره معـادالت ملی و بین المللی، دسترسـی به سـایر حقوق انسـانی میسـر خواهد 
شـد. از ایـن رو، حـق بـر حیـات از سـوی كمیته حقوق بشـر سـازمان ملـل متحد به عنـوان حق برتر خوانده شـده 
اسـت. همچنـان كـه گزارشـگر ویژه حقوق بشـر سـازمان ملل متحد در امـور اعدام هـای فراقضایی اشـاره می كند: 
دولت هـا حـق ندارنـد بـدون فراینـد قضایی حـق حیات را از یك انسـان سـلب كنند و چـون میان ایـران و آمریكا 
مخاصمـه مسـلحانه ای وجـود نـدارد، لـذا قواعد حقـوق مخاصمات مسـلحانه نیز به عنـوان حقوق خـاص، در این 
مـورد قابـل اعمـال نیسـت و همانطور كه دیوان بیـن المللی دادگسـتری در چندین پرونده از جمله رأی مشـورتی 
دیـوار حائـل، خاطرنشـان سـاخته اند؛ مقـررات حقوق بشـر به عنـوان حقوق عـام، قابلیت اعمـال در تمامی اوضاع 

و احـوال را دارد مگـر اینكـه در زمـان مخاصمـات مسـلحانه، قاعدة خاصـی اعمال گردد. 

دکتر محمود عباسی

عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و معــاون حقــوق بشــر و 
ــر  ــل  وزی ــور بین المل ام

دادگســتری



23

نكتـه دیگـری كـه در ایـن راسـتا میتـوان بـه آن اشـاره كـرد، »ممنوعیت توسـل بـه زور« اسـت كه بر اسـاس بند 
4 مـاده 2 منشـور ملـل متحـد كـه متضمـن قاعـدة آمـرة بین المللـی اسـت، هرگونـه توسـل بـه زور در روابط بین 
الملـل را ممنـوع اعـالم كـرده، مگر اینكه براسـاس ترتیبات مشـخص شـده در فصل هفتم منشـور باشـد كه از آن 
بـه عنـوان هنجـار و قاعـدة اصلـی حقـوق بین الملل در قرن بیسـتم میتـوان یاد كـرد. در نظام حقوق بیـن الملل، 

توسـل بـه زور اكیـدًا ممنوع اسـت مگـر در مقام دفاع مشـروع. 
 در فرهنـگ حقـوق بیـن الملـل و بـر اسـاس اصـل 51 منشـور ملـل متحـد، دفـاع از خود بـه معنای حـق ذاتی 
فـردی یـا جمعـی در صـورت وقـوع حملـه مسـلحانه به یك كشـور میباشـد تـا زمانیكـه شـورای امنیـت اقدامات 
ضـروری را بـرای اعـاده و حفـظ صلـح و امنیـت بیـن المللی اتخاذ نماید. بر این اسـاس، شـرط اساسـی دفاع از 
خـود، وقـوع فعـل حملـه یا تهاجم مسـلحانه توسـط دولـت دیگری اسـت. اما در دفـاع پیش دسـتانه از خود، كه 
ایاالت متحده به آن متوسـل شـده، با ارائه تفسـییر موسـع از اصل 51، كشـورها در صورت مشـاهدة شـكل گیری 
تهدیـد بـرای مرزهـای سـرزمینی خویـش، اجـازه دارنـد كـه از خود دفـاع كنند و بـه مركـز تهدید، تهاجـم نموده و 
منابـع تهدیـد را از بیـن ببرنـد كـه در موضـوع مـورد بحـث مـا، اساسـًا چنیـن وضعیتی رخ نـداده و بـه هیچ وجه 

مصـداق آن موضوع محسـوب نمی شـود. 
 در پاسـخ آنچـه كـه در بـاب »دفـاع پیـش دسـتانه« ایـاالت متحـده اعالم كـرده، باید گفـت: كه »دفـاع پیش 
دسـتانه« دارای مفهومـی جـدا از مفهـوم »تهاجـم پیش گیرانه« اسـت. دفاع پیش دسـتانه، پاسـخ مسـلحانه به 
حمـالت قریـب الوقـوع یـا حملـه ای كه وقـوع یافتـه و دولت قربانی دریافته اسـت كـه حمالت بیشـتری در حال 
وقـوع اسـت؛ مجـاز اسـت و لـذا بـر اسـاس این اصـل و این مفهـوم، كاربـرد زور در مقابـل متجـاوز، در دو صورت 
مجـاز خواهـد بـود: در پاسـخ به حمـالت قریب الوقوع و در شـرایطی كه یك دولـت، یكبار در گذشـته، مورد حملة 
مسـلحانه قـرار گرفتـه و در حـال حاضـر شـواهدی آشـكار و دالیلـی قانـع كننـده مبنـی بـر آمادگـی دشـمن برای 
حملـه مجـدد وجـود داشـته باشـد. بنابرایـن در دفـاع پیش دسـتانه، »فـوری بودن و قطعـی بودن اصـل تهدید« 
نقطـة محـوری اسـت كه بایسـتی مـورد توجه قرار بگیـرد. و در دفاع مشـروع ضرورت، تناسـب، آخریـن راه چاره، 
توسـل بـه زور بـودن و رعایـت قواعـد حقـوق بشردوسـتانه، از جمله شـروطی اسـت كه در ایـن زمینـه قابل توجه 

است. 
 روشـن اسـت كـه در ایـن قضیـه، نـه شـورای امنیت در ایـن زمینـه اجازه ای صـادر كـرده و نه هیچ یـك از این 
شـرایط، شـرایط دفـاع مشـروع بـوده اسـت. بنابرایـن در اینجـا بایـد گفـت: اقداماتـی كـه توسـط ایـاالت متحده 
انجـام شـده، اقداماتـی یـك جانبـه، قهـری و بدون مجوز سـازمان ملـل و برخالف همـه موازین بیـن المللی بوده 
اسـت. نكتـه دیگـری كـه در ایـن راسـتا بایـد بـه آن اشـاره بكنیـم این اسـت که خـود مقامـات آمریكایـی هم به 
ایـن نكتـه اشـاره كردند از جمله: آقـای بنیامین فرینـدز حقوقدان آمریكایی در یادداشـتی بـرای روزنامه نیویورك 
تایمـز نوشـت كـه مقامـات آمریكایـی اخیـرًا اعـالم كردنـد كه به دسـتور رئیـس جمهور، رهبـر نظامی كشـوری كه 
بـا آن در حـال جنـگ نبوده انـد را از بیـن بـرده اسـت. بـه عنـوان دانش آموختـه حقوق د انشـگاه  هـاروارد كه آثار 
بسـیار زیـادی در زمینـه حقـوق بین الملل نوشـته ام؛ از نظـر من چنین عملـی، غیر اخالقی و نقض آشـكار قوانین 
داخلـی و قوانیـن بیـن المللـی اسـت. منشـور سـازمان ملل متحـد، قوانیـن دادگاه كیفری بیـن المللـی و دادگاه 

بیـن المللـی كیفـری الحـه، در این مـورد از سـوی دولت آمریكا نقض شـده اسـت. 
 نكتـه پایانـی كـه مـن در اینجـا مـی خواهـم اشـاره بكنم: آنچـه كه شـاهد بودیم، یـك اتفاق نـادر در طـول تاریخ 
حقـوق بیـن الملـل اسـت كـه همـه موازیـن بیـن المللـی را نقـض می كنـد) مقـررات حقـوق بیـن الملل بشـر و 
قوانیـن و مقـررات عـراق(. شـركت هایی كـه در حاشـیه فـرودگاه بغـداد مشـغول بـه كار بودنـد و سـیگنال هایی 
بـرای آمریكایی هـا ارسـال كردنـد، قابـل تعقیـب هسـتند. در جمهوری اسـالمی ایـران با توجـه به اینكـه كمیته ای 
در وزارت امـور خارجـه شـکل گرفتـه و تالش هایـی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه اقداماتـی كـه 
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دسـتگاههای مختلـف در ایـن زمینـه انجـام دادنـد می تـوان گفـت: اقداماتـی كـه در سـطح داخلـی انجام شـده، 
اقدامـات قابـل ستایشـی اسـت، امـا در عرصـه بین الملل بایـد گام هـای بلندتری برداریم. شـورای حقوق بشـر و 
شـورای امنیـت و همكاری هـای بیـن المللـی فعال شـود و همکاری دو جانبـه ای باید بین ایـران و جمهوری عراق 
شـكل بگیـرد. سـال گذشـته كـه با پیشـنهاد مجمـع بیـن المللی اسـاتید مسـلمان، معاون دادسـتان كل عـراق را 
كـه مسـئول ایـن پرونده اسـت؛ به همـراه معاون دفتـر همكاری هـای بین الملل وزارت دادگسـتری عـراق دعوت 
کردیـم. در آنجـا بـر ایجـاد و تشـكیل كمیتـه مشـتركی تأكیـد شـد و برنامه هـا و نشسـت های مشـتركی بین دو 
كشـور در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه و امیدواریـم گام هـای اساسـی  و مهمتـری در پرتـو ایـن همكاری هـا صورت 
بگیـرد، امیدواریـم اهـداف بلنـدی كـه مدنظـر جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری عراق اسـت در پیگیـری این 

پرونـده اتفـاق بیفتد.

  سـعی مـی کنـم در ایـن وبینـار بـه بررسـی ایـن موضـوع از دیـد حقوق بشـری بپـردازم. 
ایـن جنایـت در سـرزمین عـراق رخ داد و خـون فرماندهـان پیروزی در آن زمین ریخته شـد 
کـه ایـن فرماندهـان شـهید ابو مهدی المهندس و شـهید سـلیمانی و دوستانشـان هسـتند. 
سـعی میکنیـم کـه ایـن موضـوع را بـه دور از عواطـف و احساسـات و براسـاس قانـون بیـن 
المللـی حقـوق بشـر بررسـی کنیـم. ابتـدا موضـوع حقوق کشـورهای عضـو سـازمان ملل در 
دفـاع از مرزهـای خـود را بررسـی میکنیـم کـه آمریـکا همیشـه ایـن را بهانه و دسـتاویز قرار 
داده اسـت و ایـن براسـاس مـاده 51 منشـور سـازمان ملـل می باشـد کـه این مـاده داللت 
بـر دفـاع در برابـر حمـالت و هجوم دارد نـه اقدامات پیشدسـتانه و همچنین بـه هیچ عنوان 
ایـن مـاده اجـازه انجـام کارهای پیشدسـتانه را نداده اسـت و اینکـه آیا میتـوان دالیل کافی 

مبنـی برایـن خطـر را ارائه داد؟
 کشـور آمریـکا هـدف قـراردادن شـهید سـلیمانی و شـهید مهنـدس را اینگونـه توجـه کـرد کـه ایـن کار دفاع از 
خـود بـوده اسـت زیـرا براسـاس دیـدگاه و نظر آنها شـهید سـلیمانی فرمانده سـپاه قدس بـوده و گـروه اطالعاتی 
نخبـگان ایرانـی تـالش میکننـد بـه مقرهـای آنهـا حملـه کننـد. ایـن را باید دانسـت کـه در عمـل، هیـچ اطالعاتی 
مبنـی براینکـه شـهید سـلیمانی عملیـات هایـی بـر علیه آمریـکا انجام داده اسـت، وجود نـدارد. همه مـا میدانیم 
کـه شـهید سـلیمانی، فرمانـده نظامـی و عملیاتی بوده اسـت، ولی اطالعاتی دال بـر انجام عملیـات برعلیه آمریکا 

وجـود نـدارد و فقـط برنامـه ریزی هایی وجود داشـته اسـت. 
 براسـاس قانـون بیـن المللـی تصمیـم ترامپ بایـد در واکنش بـه هجوم قریب الوقـوع انجام میگرفـت که این 
امـر براسـاس قانـون دفـاع از جان و ماده 51 منشـور سـازمان ملل می باشـد. آمریکایی ها براین باور هسـتند که 
ایـن کار را بـرای جلوگیـری از هجومـی قریـب الوقوع انجام داده اند، در حالیکه سـازمان ملل، اسـتفاده از قدرت را 
جـز در دو مـورد منـع کـرده اسـت . زمانیکه این اجازه را داده اسـت فقط در دو حالت می تـوان آن را به کار گرفت. 
یکـی از ایـن مـوارد اجـازه شـورای امنیت مبنـی بر اسـتفاده از نیروی نظامی و ایـن حالت زمانـی رخ داد که رژیم 
سـابق صـدام در عـراق بـه کویـت یورش بـرد. در آن هنـگام بیانیه ای صادر شـد وچند کشـور ائتالفی ایجـاد کردند 
تـا نیروهـای صـدام را از کویـت بیـرون برانند. مورد دوم زمانی اسـت که کشـوری بـرای دفاع از خود بـه پا خیزد. 
االن موضـوع دفـاع ازجـان و تمامیـت ارضـی را شـرح مـی دهیـم: براسـاس مـاده 51 منشـور فقـط در صورتی که 
هجومـی صـورت گرفتـه یـا در حـال صـورت گرفتن اسـت می تـوان از خود دفـاع نمود و ایـن نیز بیانگر آن اسـت 
کـه دفـاع از جـان شـامل مقابلـه بـا حمالتـی کـه وقـوع آنهـا نزدیـک اسـت نیـز شـامل می شـود. قانـون صلیب 
سـرخ جهانـی دربـاره دفـاع از جـان نیـز به این گونه اسـت: حق قانونی کشـورها در اسـتفاده از قـدرت در مقابله با 
هجـوم مسـلحانه . امـا در صورتـی کـه قبـل از وقـوع هجومی، شـروع به دفـاع از جان کنیـم؛ این به معنـای دفاع 
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بشر عراق
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  پیشدسـتانه مـی باشـد و اسـرائیل از آن اسـتفاده نمـود و ایـن رژیـم بعنـوان اولیـن طرفـی بـود که نظریـه دفاع 
پیشدسـتانه را بنیـان نهـاد کـه متاسـفانه بسـیاری از فرمانـده هان فلسـطینی بـا این بهانه اسـرائیلی هـا مبنی بر 

دفـاع از جان به شـهادت رسـیدند.
 در اینجـا مـا بایـد میـان دفـاع قطعـی از جـان و دفـاع غیـر قطعی از جـان فـرق بگذاریم. مـا نمـی توانیم این 
توجیـه آمریکایـی هـا را مبنی براینکه شـهید سـلیمانی و یارانـش عملیاتـی را میخواهند انجام دهنـد، قبول کنیم؛ 
ولـی اگـر بگوینـد دفـاع از جـان انجـام داده انـد؛ بـه هیـچ عنـوان اسـناد و مدارکـی در دسـت ندارند و ایـن را در 

گـزارش سـازمان ملل مـورد بررسـی قرار مـی دهیم.
ایـن امـر معمـوال بـرای متوقـف کردن تهدیـد احتمالی اسـتفاده می شـود و غالبـا اطالعـات دقیقی وجـود ندارد. 
آمریـکا بـه هیـچ عنـوان اطالعاتـی نـدارد دال براینکه شـهید سـلیمانی و یارانش قصـد هجوم به نیروهـا و اهداف 
آمریکایـی در منطقـه را داشـتند تـا بتوانـد پیشـگیری کننـد. براسـاس قانـون بین المللـی دفاع از جـان در حالت 
تغییـرات مسـتمر مـی باشـد. قانـون بیـن المللـی حقوق بشـر دفـاع پیشدسـتانه را بعنوان یـک قانـون نپذیرفته 

است.
نکتـه دوم بررسـی قوانیـن حقـوق بیـن المللـی از لحـاظ تناسـب میان هـدف و دلیل حملـه و هجوم اسـت. این 
شـکل از عکـس العمـل و بهـره گیـری از ایـن پهبادهـا و موشـک هـا و ایـن تکنولـوژی نویـن و نابـود کننـده کـه 
در هجـوم آتشـین بسـیار قدرتمنـد اسـت، بـا اصـل هـدف همخوانـی نـدارد؛ زیرا کـه هدف مـورد اصابـت تانک یا 
نیروهـای زرهـی یـا پـادگان نظامـی آمریکایـی در عـراق یـا سـفارت عـراق و یـا مـوارد دیگـری نبـود تـا بخواهند 
ماشـین شـهید را بـه ایـن شـکل مـورد اصابـت قـرار دهنـد و افـرادی که بی سـالح بـوده اند را بـا این اسـلحه ها 
بـه قتـل برسـانند و اینکـه در جایـی کـه ایـن اتفـاق رخ داده اسـت؛ کار و فعالیـت دشـمنانه ای برعلیه آنهـا انجام 
نشـده اسـت. عـالوه برایـن قانون بین المللی حقوق بشـر اجـازه انتقام گرفتن را مجـاز نمی دانـد. اینگونه کارهای 

زشـت یـک عملیـات انتقـام گیری بوده اسـت
سـومین مـورد داشـتن صالحیـت حمل و اسـتفاده از اسـلحه توسـط نیروهای ائتـالف بین المللی در کشـور عراق 
اسـت. براسـاس مـاده 12 پیمـان میـان عـراق و آمریـکا، آمریکایـی هـا حق اسـتفاده از سـالح و یا حرکـت دادن 
نیروهـا را بـدون اجـازه عـراق ندارنـد. سـازمان ملـل متحد گزارشـی شـامل 44 صفحـه و در ماه تیر)ژوئیه( سـال 
2020 منتشـر کـرد کـه توسـط خانـم ایگنـز کالمـارا کـه قانـون گـذار اعـدام خـارج از چارچـوب قانونـی می باشـد، 
ارائـه گردیـد. بـه همیـن دلیـل میتـوان گفـت: بـه شـهادت رسـاندن این شـخصیت هـا، عملیـات اعدام خـارج از 
چارچـوب محاکمـه و قانـون بـوده اسـت. در این گزارش، ایـن کار آمریکا یـک کار خودسـرانه و غیرقانونی توصیف 
شـده اسـت. گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل در این گـزارش اعالم کـرده که ترور فرمانده شـهید قاسـم سـلیمانی و 
مهنـدس بـه مثابـه زیـر پـاک گذاشـتن قانـون بیـن الملل مـی باشـد. همچنیـن در این گـزارش ذکر شـد که این 
اولیـن بـار اسـت کـه یـک مسـئول بلند پایـه در یک کشـور ثالث مورد هـدف قرار می گیـرد که این یـک امر خطیر 
و تنـش زا مـی باشـد. شـهید سـلیمانی میهمـان عراقـی هـا بـوده و بـا دعوت رسـمی در این کشـور حضـور یافته 
اسـت و یـک ماموریـت مهـم داشـته کـه کاهـش تنـش در منطقـه بـوده اسـت که ایـن تنش هـا، صلـح را تهدید 
میکـرد و در روز بعـد قـرار بـود دیـداری بـا نخسـت وزیـر عـراق داشـته باشـد. ایـن مـوردی اسـت کـه در گزارش 

سـازمان ملل ذکر شـده اسـت.
همچنیـن در ایـن گـزارش ذکـر شـده اسـت کـه هدف قـرار دادن شـهید سـلیمانی و یارانـش یک عملیـات و قتل 
خودسـرانه اسـت کـه براسـاس قانـون بیـن الملـل حقـوق بشـر مسـئولیت ایـن کار برعهـده آمریـکا مـی باشـد. 
براسـاس ایـن گـزارش بـه همیـن دلیـل عملیـات هجـوم علیـه شـهید سـلیمانی بعنـوان نقطـه عطفـی در سـیر 
عملیـات تـرور و حمـالت خودسـرانه در جهـان بـه شـمار می رود؛ زیـرا اولین بار اسـت که رخ می دهـد. به همین 
سـبب بسـیار سـخت اسـت کـه شـاهد چنیـن هجومـی علیـه یـک مسـئول نظامـی در کشـورهای غربی باشـیم؛ 
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بعنـوان مثـال اگـر یـک کشـوری مثال جمهـوری اسـالمی ایران یـک شـخصیت نظامی برجسـته را در کشـورهای 
غربـی مـورد هـدف قـرار دهـد، ایـن اقـدام بعنـوان فعالیت جنـگ افروزانه به شـمار نمـی رود و منجر بـه فعالیت 
و جنـگ احتمالـی یـا فعالیـت هـای نظامـی محتمـل برعلیه کشـوری کـه هجومی انجام مـی دهد، نخواهد شـد. 
بنابرآنچـه گفتـه شـد؛ هیـچ دلیـل قاطعی وجود ندارد که شـهید سـلیمانی آماده حملـه به منافع و اهـداف آمریکا 
بخصـوص در کشـور عـراق بـوده اسـت تا بخواهنـد این عملیات فـوری را برای پیشدسـتی انجام دهنـد؛ کما اینکه 
ایـن مـوارد در گـزارش ذکـر شـده که هـدف قـراردادن ژنرال شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، اولین حادثه برجسـته 

ای اسـت کـه آمریکایـی هـا بهانـه حملـه بـه یک هدف در کشـور دیگـری که عـراق اسـت را انجـام داده اند.

بررسی ترور شهید سلیمانی در این گزارش همراه با چندین نتیجه مهم بوده است که شامل:
اسـتفاده از اسـلحه توسـط آمریـکا در ایـن تـرور فقط مربوط به ایران نیسـت؛ بلکـه مربوط به عراق نیز بوده اسـت 

و یـک شـخصیت بلنـد پایـه آنها مورد هدف قـرار گرفته که فرمانده شـهید مهندس می باشـد.
ایـن تـرور در خـاک عـراق و بـدون اجـازه ایـن کشـور رخ داده کـه آمریکایـی ها بـا ایـن کار، تمامیت ارضـی عراق 

را زیـر پا گذاشـتند.
 ایـن تـرور نتیجـه 20 سـال زیـر پـا گذاشـتن قانـون بیـن المللـی توسـط آمریکاسـت و بـه مثابـه یـک لغزش 
نیسـت، بلکـه یـک شـکاف و انحـراف عمیـق اسـت کـه در بلنـد مـدت نتایج وخیمـی در پـی خواهد داشـت؛ زیرا 
ایـن کار صلـح موجـود در کل منطقـه را تهدیـد مـی کنـد، ولـی بدلیـل فشـارهای زیاد فعـال این موضوع مسـکوت 
اسـت. بـه همیـن خاطـر مـی بایسـت در پایـان بـه نتیجـه واضـح و مشـخصی برسـیم زیـرا این سیسـتم حقوق 
بیـن الملـل و حتـی منشـور سـازمان ملـل که بعـد از پایان جنگ جهانی دوم تدوین شـد؛ توسـط آمریکا و سـران 
غربـی تنظیـم شـده اسـت و آنهـا قانون و سیسـتمی را ایجـاد کرده اند که خودشـان را مـورد بازخواسـت قرار نمی 

دهـد بلکـه کشـورهای دیگـر را مجازات مـی کند.
 امـا در رابطـه بـا عـراق بایـد بگویـم کـه براسـاس اطالعاتـی کـه در دسـت دارم؛ دادگاه هـا و قوه قضائیـه عراق 
همـه فعالیـت هـای الزم را انجـام داده اسـت کـه شـامل فیلـم بـرداری و عکـس بـرداری از محل وقـوع حادثه و 
بررسـی دالیـل و انجـام مصاحبـه هـا مـی باشـد و عـالوه برایـن کارگـروه و جنبشـی ایجاد شـده اسـت کـه افراد 
مـزدور فعـال در ایـن تـرور را مـورد پیگیـری قـرار داده کـه بـا همـکاری دولت سـوریه می باشـد. تا کنـون گزارش 
کامـل و واضحـی از عـراق در ایـن بـاره منتشـر نشـده اسـت؛ زیرا کـه عـراق موانع و مشـکالت زیـادی دارد و یک 
حالـت تنـش و سـختی ای را پشـت سـر مـی گـذارد؛ چـه در اوضـاع داخلـی و چـه در اوضـاع منطقـه ای که می 

توانـد اختـالف میـان آمریـکا و جمهـوری اسـالمی در منطقـه را تشـدید کند.
 ایـن موضـوع جوانـب سیاسـی بـه خـود گرفتـه اسـت کـه تاثیر خـود را در همه سـطوح در عراق داشـته اسـت. 
سـعی کردیم که این موضوع را برایتان شـرح و بسـط دهیم و از توجه شـما بسـیار متشـکر هسـتیم و برای این 
جلسـه و همایـش موفقیـت را آرزومندیـم و انتظـار میـرود که به نتایجی دسـت یابد که به افـراد ذی نفوذ و داری 
قـدرت برسـد تـا برعلیـه آمریـکا و رئیـس جمهـور آن در همه کانال هـا فعالیت کنیم و در سـازمان حقوق بشـر در 
ژنـو و حتـی در خـود دادگاه هـای آمریـکا نیـز اقامـه دعـوی کنیم. افـراد ذیربط می تواننـد برعلیه ترامپ شـکایت 

کـرده؛ زیـرا کـه او مسـئول ایـن تصمیـم بـوده و خودش اعـالم کرد کـه تصمیم ایـن جنایت را گرفته اسـت.
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   ای سـروران و دوسـتان حاضـر در ایـن همایـش و کنگـره! در هـر کجای این سـرزمین 
پهنـاور حضـور داریـد و بـرای حضـور در ایـن جلسـه که بمناسـبت سـالگرد شـهادت سـاالر 
شـهیدان ایـن قـرن حضـور یافتـه اید، اعـالم میدارم که این شـخص بـا وجود غایـب بودن 
از جمـع مـان، ولـی در حقیقت در میان ما وجود دارد. کسـی که در آسـمان هـا مانند هاللی 
اسـت که نور خود را در میان عشـاق راه مقاومت توزیع میکند. این شـخص شـهید سـپهبد 
قاسـم سـلیمانی رحمـه هللا علیـه اسـت کـه از خداونـد برای ایشـان علـو درجات و بهشـت 
بریـن را آرزومندیـم و از خدوانـد منـان میخواهـم کـه شـهادت ایشـان را مقدمه و سـرآغار 
یـک پیـروزی اسـتراتژیک و نزدیک بـرای محور مقاومت برعلیه دشـمنان انسـانیت گرداند. 
ای دوسـتان و عزیـزان در محـراب شـهادت، قلب ها زنگ میزنند و زبـان قاصر میماند و در 
حضـور شـهیدان، روزنامـه هـا خاموش و قلـم ها خشـک میگردند، پس حالـت و وضعیت 
چگونـه خواهـد بـود اگـر شـهیدمان یـک فرمانده، آنهـم فرمانـده ای در اندازه شـهید حاج قاسـم سـلیمانی رحمه 

باشد. هللا 
 ای سـرور و فرمانـده شـهید هنـگام سـخن درباره ات زبـان قاصر میمانـد و کلمات و زبان ها سـاکت می مانند 
و از آسـمان کمـک میخواهنـد کـه کلمـات دیگـری را بـه آنهـا ارزانـی دهند تا بـه پاییـن ترین سـطح از حصارهای 
بـاغ زیبایـت برسـند کـه ایـن بـاغ سرشـار از تصاویـر زیبـای مقاومـت و انسـانیت و شـجاعت و دالوری اسـت. 
انسـانیت همـراه بـا خـوش رفتـاری کـه همیشـه سـعی بر کمک رسـانی بـه مظلومیـن در هرجـای جهـان دارد و 
سـعی بـر جنـگ بـا نظـام هـای طاغوتـی در هرجای این جهـان دارد و قـدرت آنهـا را در هم میشـکند و پرچم حق 
و پیـروزی را بـاال بـرده و اعـالم سـپیده دم جدیـدی را بیان میدارد که در آن شـک و تردید و ترسـی از سـتمکاران 
و یـاس و ناامیـدی وجـود نـدارد. پـر واضـح اسـت کـه بسـیار سـخت اسـت مـا بتوانیـم بخـش اندکـی از حقوق 
فرمانـده بـزرگ حـاج قاسـم سـلیمانی را جبـران کنیـم و هر سـخنی هر چقـدر پر بار هم باشـد، باز هـم نمی تواند 
بزرگواریـش را بازگـو کنـد. سـخنران و گوینـد هنـگام سـخن گفتـن در رابطـه بـا هر بخشـی از بخش هـای زندگی 
شـهید سـلیمانی در مییابـد کـه ایشـان از همه مرزهای یـک فرمانده پیروز و دالور که همیشـه همسـفر با پیروزی 
بـوده اسـت، گـذر نمـوده و ایـن بـه گونـه ای اسـت کـه در شـخصیت ایشـان مجموعـه ای از ارزش هـای فکـری، 
نظامـی و اخالقـی و انسـانی وجـود دارد. پـس ایشـان اثـری مانـدگار در هـر جایـی کـه گام نهـاد، از خـود برجای 
گذاشـت کـه بـه هیـچ عنـوان پـاک نخواهـد شـد؛ گام هایی کـه به مانند کـوه ها پایـدار و اسـتوار بوده اسـت. اگر 
بنـده بخواهـم در رابطـه بـا بخشـی از محورهای سـخنرانی سـخن بگویـم در رابطه بـا بخش اندکـی از ویژگی های 

شـخصیتی ایشـان سـخن خواهـم نمـود که شـامل ایـن موارد می باشـد:
 اوال تفکـر خـالق نظامـی در اندیشـه فرمانـده شـهید سـلیمانی: صفـات بیشـماری وجـود دارد کـه مـی توانیـم 
در رابطـه بـا تفکـر سرشـار و غنـی شـهید سـلیمانی بیـان داریـم و شـاید نزدیـک تریـن توصیـف در ایـن رابطه که 
بیانگـر تمامـی صفـات اسـت، همـان وصـف ایشـان بـه فرمانـده و ژنـرال پیـروزی اسـت. هر کجـا ایـن فرمانده 
قصـد میکـرد؛ ایـن بـدان معنـا بـود کـه پرچم هـای پیروزی نیـز به همان سـو و جهت خواهـد رفـت و منتظر آغاز 
عملیـات مـی باشـد. در هـر عملیاتـی و بخصـوص عملیـات هایـی کـه بـا گروه هـای تکفیـری و تروریسـتی بوده 
اسـت؛ بمحـض شـنیدن ایـن خبـر کـه حاج قاسـم حضور یافتـه، این خود به معنای سـرآغاز شکسـت دشـمن و 
پیـروزی مـا بـود. در اینجـا قصیـده ای که پارسـال در اربعین حاج قاسـم و در مرکز االسـد در سـوریه برگزارشـد را 
نوشـته ام کـه در آن گفتـم: وارد هیـچ عملیاتـی نشـد مگـر اینکه یک لشـکری را به جهنم فرسـتاد، عشـق خدا در 
درونـش ریشـه دوانیـده و ایمـان دارد کـه پیـروزی با هـدف و خون ایجـاد میشـود و در خاک بغداد جان ایشـان 

تسـلیم پـروردگار شـد کـه بـه ماننـد نوری اسـت که بـا نردبـان به آسـمان ها رفته اسـت. 
بطـور خالصـه مـی توانـم بگوییـم که تفکر نظامی شـهید حاج قاسـم سـلیمانی به دو رکـن اصلی باز مـی گردد که 
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شـامل روحـی و معنـوی مـی باشـد. اگـر بخواهیم منابـع روحی را برشـمریم مـی توانیم مـواردی کـه باعث غنی 
شـدن روح شـهید سـلیمانی شـده اسـت را به شـرح زیر بیان داریم: اوال آموزه های قرآن و سـنت پیامبر)ص( 
و خاندانـش در رابطـه بـا دفـاع مقـدس و جنـگ بـا ظالمـان و دادرسـی مظلومـان و حمایـت و کمـک کـردن بـه 

مسـتضعفان و گفتن سـخن حـق در برابـر ظالمین.
 دومـا : صفـات و آمـوزه هـای پیامبـر)ص( و امـام حسـین، سـرور و سـاالر شـهیدان کـه باعـث شـده ایشـان 
شـهادت را آرزویـی بـرای ارتقـای سـخن حـق به شـمار بیاورد کـه افتخار شـهادت در پایان نصیبشـان شـد. ایمان 
کامـل بـه آرمـان هـای انقـالب اسـالمی که بواسـطه امـام خمینی)ره( پیـروز گشـت و وفـای کامل به ایـن آموزه 
هـا و آرمـان هـا و همچنیـن اعتمـاد و التـزام کامل به آمـوزه های حضرت امـام خامنه ای، رهبـر و فرمانده انقالب 

اسـالمی )حفظه هللا( می باشـد.
 بـاور بـه توانایـی ملـت های مسـتضعف در ایجاد و افزایـش انگیزه و وحدت تـالش ها و توانمنـدی ها و ایمان 
کامـل بـه قطعـی بـودن پیـروزی و آمـاده سـازی خـود جهت رسـیدن بـه آن، زیرا کـه پیـروزی با آرزوها بدسـت 
نمـی آیـد بلکـه نشـانه هـای آن مهندسـی مـی شـوند کـه ایـن خـود شـامل برنامـه ریـزی دقیـق و تـالش های 

هدفـدار مـی باشـد و شـهید قاسـم سـلیمانی فرمانـده پیـروزی در تمامی جزئیـات آن بود.
تمرکـز کامـل بـر نیروهـا، بعـد از تقدیم آموزش های الزم که او را آماده می سـازد که شـامل کیفیـت باالی نظامی 
و روحیـه بخشـی و تحـرک الزم جهـت اینکـه او را بـه دیوارهـای پیـروزی نزدیـک سـازد. زمانـی که بـرای رزمنده 
ارزش قائـل باشـیم، ایـن امـر تاثیـر خـود بـر روحیـه نظامـی اش را باقی خواهد گذاشـت کـه در عملیـات نمایان 
میگـردد. از ویژگـی هایـی که شـهید قاسـم سـلیمانی بدانها مشـهور بوده اسـت می توان بـه توانایی بسـیار باال در 

بهبـود و بـاال بـردن روحیـه معنـوی نیروهای خـود و توانایی بـاال در تضعیف روحیه دشـمن اشـاره نمود.
نمونـه و الگـو بـودن بـرای نیروهـای زیـر دسـت با حضـور در خطـوط مقدم و ایـن امر یکـی از صفات بارز ایشـان 
اسـت زیـرا کـه ایشـان بـه ژنرال خط هـای مقدم در عملیـات ها معروف بوده اسـت. ایمـان تام براینکـه ما برحق 
و دشـمنان باطـل و ناحـق هسـتند و ایمـان کامـل مبنـی بـر پیـروزی حـق، زیرا کـه از صفـات خداوند حـق بودن 

اسـت و اهـل حـق را یاری می بخشـد.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه شـهید اعتقـاد کامـل بـه قضـا و قـدر دارد و اینکـه حضـور در عملیـات ها و جبهـه های 
جنگـی باعـث مـرگ نمی شـود زیرا که مرگ انسـان ها بدسـت خداوند اسـت و این امـور مربوط به مـوارد روحی 

و روانـی بوده اسـت.
 امـا آنچـه بـه امـور مـادی مربوط اسـت را می توانـد در مـواردی که سـاختارهای تفکر حاج قاسـم سـلیمانی را 
تشـکیل داده انـد ذکـر کنیـم کـه شـامل: تجربه سـالیان دراز و طوالنـی در جبهه های شـرافت آور جهاد با دشـمن 

کـه بـا دسـتاوردهای عملیاتی بـاال همراه بوده اسـت.
تمرکـز بـر طـرح ریـزی و برنامـه ریـزی قبـل از شـروع هر عملیات که شـامل بررسـی همه مـواردی می باشـد که 

می بایسـت قبـل از عملیـات آنها را مالحظـه نمود.
بررسـی قـدرت هـای دشـمن و قـدرت نیروهـای خودی بـدون جانبـداری و اظهـار برتری بـر دشـمن: در مواردی 
کـه توانمنـدی هـای نیروهـای خودی و دشـمن را بررسـی کنیم، در تصمیم گیری کمک شـایانی خواهـد کرد و در 

صـورت اشـتباه، نتیجـه برعکـس خواهد بود.
توانمنـدی بـاال در هماهنگـی و ارتبـاط بـا گـروه هـا و فرماندهـان دیگـر جهـت حضور و آغـاز عملیات هـای جنگی 

نیـز از ویژگـی های شـهید بوده اسـت
اهمیـت بـه تامیـن پشـتیبانی و لجسـتیک کـه شـامل غـذا، آب، مسـکن، درمـان، دسـتگاه هـا و سـوخت و همه 
مـواردی کـه شـامل بخـش پشـتیبانی در عملیـات هـا مـی باشـد و شـامل تامین کـردن اسـلحه و گلولـه و دیگر 

مهمـات جنگـی نیـز می باشـد. 
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از ویژگـی هـای بارز شـهید حاج قاسـم سـلیمانی مـی توان به تالش های فـراوان در جهت از بیـن بردن محدویت 
هـای جغرافیایـی اشـاره نمـود که شـامل از بین بردن موانـع جغرافیایی، نگهبانـان، مرزها و دیگر موارد می باشـد. 
عبـور کـردن از مرزهـا و رسـیدن بـه غـزه، ماجراجویـی یا یـک اقدام و تالش نیسـت بلکـه فعالیت معجزه آسـا با 
قـدرت و کمـک الهـی اسـت زیـرا همـه ما هنگامی که سـخن از رسـیدن اسـلحه و مهمات بـه غزه و دیگـر مناطق 

بـه میـان مـی آید، تصویـری از تالش های شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در ذهنمان نقـش می بندد.
 داشـتن تاکتیـک هـای جدیـد در هـر عملیـات کـه برگرفتـه شـده از ویژگـی هـای خـاص منطقه عملیـات می 
باشـد. بعنـوان مثـال آنچـه از تاکتیـک هـا در عملیـات های الغوطـه مورد اسـتفاده قـرار گرفـت؛ در عملیات های 
حلـب دوبـاره اسـتفاده نشـد و آنچه در حلب مورد اسـتفاده قـرار گرفت در عملیـات های آزادسـازی دیرالزور مورد 
کاربـری قـرار نگرفـت. بـرای هـر عملیـات، تاکتیک های خـاص و ویژه ای بود کـه مربوط به آن عملیـات و منطقه 
بـود. در اینجـا توانمنـدی باالی فرمانده شـهید سـلیمانی نمـود پیدا می کند کـه باعث گمراهی فرماندهان دشـمن 
مـی شـود و بسـیار کـم پیـش آمده اسـت که از همـان جهتی کـه نیروها انتظار داشـته انـد حمله صـورت بپذیرد. 
بعنـوان مثـال دشـمن انتظـار دارد که هجـوم و عملیات از سـمت و جهت معینی صـورت بپذیرد ولـی غافلگیر می 
شـوند و عملیـات از سـمت و جهتـی دیگـر آغـاز میگـردد. بـه همین خاطـر در هر عملیات، حاج قاسـم سـلیمانی 

موفـق میشـد که دشـمن را فریـب دهد و شـگفتی خود را رقـم بزند. 
 ایـن مـوارد بسـیار انـدک و تیتـر وار بـود کـه مـی تـوان کل آنها را بـا عنوان تفکـر نظامی حاج قاسـم سـلیمانی 
بیـان نمـود و عناویـن فرعـی دیگـری نیز هسـتند کـه می توان هـر کـدام از آنها را بعنوان یک پژوهشـی مسـتقل 
و کامـل در نظـر گرفـت. مـی خواهـم بـه دو ویژگـی خـاص کـه حـاج قاسـم سـلیمانی عـالوه بـر تفکـر نظامی در 
خـود داشـته اسـت اشـاره کنـم کـه اینهـا شـامل شـجاعت و دالوری و جنـگاوری اسـت. بعنـوان مثـال زمانی که 
مشـکالت و نگرانـی هـا بـاال مـی گیـرد و ترس رخنـه می کنـد و برخی ممکـن اسـت از وضعیت موجود بترسـند، 
در اینجاسـت که شـجاعت شـهید سـلیمانی نمود پیدا میکند و وارد صحنه میشـود و داسـتان های زیادی درباره 
ایـن شـجاعت و دالوری هـا وجـود دارد. آنچـه ایـن دالوری و شـجاعت را متمایـز مـی کنـد، تصمیم گیـری دقیق 
و مناسـب اسـت. بعنـوان مثـال مـن گفتگـو و سـخن یـک ژنـرال روسـی را بـه یاد مـی آورم کـه گفـت: زمانی که 
نیروهـای ترکیـه، جنگنـده روسـی را مـورد هـدف قـرار دادنـد، روسـها به کمک ژنـرال سـلیمانی و نیروهـای دالور 
ارتـش عربـی سـوریه کـه خـدا آنهـا را مصـون دارد؛ توانسـتند طـی چنـد سـاعت جسـد خلبـان و شـخص کمـک 
خلبـان را زنـده بـاز گرداندنـد. بـه همیـن خاطـر ما در برابر شـخصیتی قـرار داریم که بـه هیچ عنوان ترسـی به دل 

راه نمیدهـد و دالورانـه میجنگـد تـا پیـروزی را بدسـت آورد و ثابـت قدم و پایدار و اسـتوار اسـت.
 نکتـه دیگـری کـه دوسـت دارم بـه آن اشـاره کنیـم ایـن اسـت کـه ایمـان کامل و راسـخ بـه همـکاری و تعاون 
و تکامـل دارد کـه شـامل همـکاری نظامـی و تکامـل میـان فرمانـده هـای نظامـی محـور مقاومـت می باشـد. به 
همیـن خاطـر زمانـی کـه رهبـران جبهـه  مقاومت صحبت مـی کننـد، در واقع همه آنها یکی شـده اسـت از یمن و 
فلسـطین و لبنـان گرفتـه تـا سـوریه و عـراق و تهـران و بقیـه مناطق. در واقـع ما دربـاره ایمان و اعتقـاد حقیقی و 
راسـخ سـخن میگوییـم کـه شـهید در اجرایی نمـودن آن تالش نمود و بـر اهمیت تکامل و تعـاون نظامی در محور 
مقاومـت تاکیـد داشـته انـد و ایـن خـود از دو مـورد اساسـی نشـات مـی گیـرد که شـامل این اسـت که دشـمن 

یکـی اسـت و اینکه اهداف مشـترک اسـت.
 نکتـه دوم اینکـه هرگونـه خسـارتی کـه بتواننـد بـه دشـمن وارد سـازند، می توانـد تاثیـر مثبت خـود را بر دیگر 
قطـب هـا و بخـش هـای محـور مقاومـت برجـای بگـذارد. در پایـان اعـالم مـی دارم عالوه بـر تمامی مـواردی که 
ذکر شـد، روح ایمانی و انسـانی آباد و تاثیرگذار در درون شـهید قاسـم سـلیمانی وجود دارد و همچنین تواضع و 
اصـرار ایشـان بـرای شـنیدن همـه نظـرات و انتقـادات و نفوذ کردن بـه روح و کالبد همـه فرماندهان و زیردسـتان 
و سـعی در برطـرف کـردن مشـکالت موجـود در نـزد آنهـا بـه بهتریـن نحـو ممکن، بـی نظیر بـود. ایشـان فرمانده 
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دالور و پـدر مهربـان و بـرادر بزرگتـری بـود کـه بـرای زندگـی و حیـات هـر جنگنـده و نیرویـی اهمیت قائـل بود و 
بـرای هـر پیـروزی ای مصمـم بـود؛ هـر چند خسـارت ها باال باشـد.

 فرماندهـان محـور مقاومـت همیشـه از بزرگوارهـا و مناقب ایشـان سـخن خواهنـد گفت و تالش های ایشـان 
در جنـگ بـا ترویسـت تکفیـری و رانـدن و نابـود سـاختن آن را بـه یـاد خواهنـد داشـت. در حالی کـه فرماندهان 
نظامـی آمریـکا پیشـبینی میکردنـد و اعتقـاد داشـتند کـه نابـود سـازی داعـش نیازمنـد حداقل 20 سـال اسـت، 
شـهید سـلیمانی بـه آنهـا نشـان داد کـه طـی کمتـر از انگشـتان یـک دسـت، قـدرت تروریسـتی داعـش نابـود و 

منهـدم گردید.
 در اینجـا بایـد اشـاره کنـم کـه آمریکایـی ها تـالش میکردند که سـوریه را بـه چند بخش تقسـیم کننـد زیرا که 
ایـن کشـور مرکـز حقیقـی و خـط وسـط محور مقاومـت بوده اسـت ولی نـاکام ماندنـد و همگی االن بطـور واضح 
مـی بیننـد کـه سـوریه بشـار االسـد هم اکنـون در محور مقاومت اسـت و قـوی تر شـده و برنامه ریزی خـود را در 

دسـت گرفتـه و ایـن امیـد را دارند که با ریاسـت بشـار اسـد مـی توانند بـه این هدف برسـند.
 در پایـان مـی گویـم اگـر ترامـپ کـه فرعون قـرن و ابرهه زمانه اسـت، گمـان کند که بـا جنایت زشـت خود می 
توانـد شـعله مقاومـت را خامـوش کنـد و تـرس را در دل فرماندهـان مقاومت بینـدازد، کورخوانده اسـت زیرا که او 
و سرکشـان تابعـش بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد که بـدی و زشـتی کاری که کردنـد، نمود پیـدا کرده اسـت و بطور 
قطـع باعـث بیـرون رانـدن آنهـا از منطقـه خواهـد شـد و ایـن مـوردی اسـت که فرمانـده و رهبـر انقـالب، ایت هللا 

سـید علـی خامنـه ای بـه آن اشـاره نمود و آن را معین سـاخته اسـت.

  در رابطـه بـا شـهادت سـردار سـلیمانی و دكتر فخری زاده، یك ترور سـاده اتفـاق نیفتاد. 
معمـوال تعریفـی كـه از تـرور در ادبیـات حقوقی می شـود؛ این اسـت که صرفـًا ایجاد ترس 
اسـت. ولـی در یـك سـال اخیـر كـه دو تـرور مهـم در كشـور اتفـاق افتـاد، مقابلـه بـا علم، 
حـذف فیزیكـی عالمـان و دانشـمندان، جلوگیـری از پیشـرفت یـك ملـت، مقابلـه بـا حق 
توسـعه مـردم یـك كشـور، جلوگیـری از اسـتقرار صلـح، مانـع رفـاه حـال ملت هـا و حـق 
سـالمت ملت هـا اتفـاق افتـاد و همـة اینها در واقـع اهداف بزرگی هسـتند كه صرفـًا  ایجاد 
تـرس نبـود. لـذا گـره زدن شـهادت سـردار سـلیمانی و دكتـر فخـری زاده با مسـئله ترور و 
شـخص آقـای ترامـپ، بـه نظر من ظلمی اسـت بـه این عزیـزان و ملت ایـران و ملت های 

 . منطقه
مـن توضیـح می دهـم كـه چقـدر ایـن جـرم فراتر از یـك ترور اسـت كـه می تـوان راجع به 
آن صحبـت كـرد. زمانـی كـه یك مقام ارشـد ایرانی در یك كشـور ثالث، توسـط فرمـان رئیس جمهور كشـور دیگر 
بـه شـهادت می رسـد؛ اینجـا یـك تجـاوز اتفـاق افتـاده )یعنـی تـروری نیسـت كـه یـك گروه سیاسـی یـا حزبی 
انجـام داده( یـك تجـاوزی بـوده بـه محدوده ها و مرزهای كشـور مـا در داخل كشـور ثالث. معمواًل هیچ كشـوری 
بـه خـود ایـن اجـازه را نـداده بـود كه داخل كشـور ثالـث، فرمانده ارشـد نظامی كشـور دیگـری را به قتل برسـاند. 
كشـور میزبانـی كـه آنجـا بـوده و خارجیانـی كـه در جریان صنعت هوایـی آنها حضور داشـتند، عـدم امنیت فضای 
هوایـی كشـور عـراق و سـپردن اطالعـات مسـافران بـه شـركت های بیگانـه به نوعی سـهل انـگاری و بـی مباالتی 

اسـت كـه منجر بـه این فاجعه شـده اسـت. 
 امـروز تـرور سـردار سـلیمانی را گـره می زننـد بـه یـك فـرد طـرد شـده ای كـه در جامعـه خـود و در عرصـه بین 
الملـل طـرد شـده، بنـام آقـای ترامـپ و ایـن اصـال صحیـح نیسـت. ایـن یـك تـروری اسـت كـه دولتـی اسـت، 

سـازمان یافتـه اسـت و تروریسـم دولتـی یـا دولت هـای تروریسـتی ایـن كار را مرتكـب شـدند. 
گاهـی اوقـات یـك گـروه سـازمان یافتـه تروریسـتی بـا تشـكیالت و فرماندهـی و سلسـله مراتـب، یـك اقـدام 

خانم دکتر الهام 
امین زاده 

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران
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تروریسـتی را انجـام می دهـد، ولـی یـك دولتـی می آیـد آمـوزش می دهـد و تأمیـن مالـی می كنـد؛ ایـن را 
می گوینـد: »كنتـرل كلـی« ایجـاد مسـئولیت مـی كنـد بـرای آن دولتی كـه این گـروه تروریسـتی سـازمان یافته 

را حمایـت می كنـد. 
 گاهـی اوقـات یـك گروه تروریسـتی مبتدی اسـت، تشـكیالت خاصـی ندارد و همـة برنامه و كنتـرل و آموزش 
را از یـك دولـت می گیـرد؛ اینجـا می گوینـد: »كنتـرل موثـر« كـه كامال مشـخص اسـت و دولتـی كه اینجـا كنترل 
و هدایـت كـرده و برنامـه داده كامـاًل  مسـئول اسـت. گاهـی اوقـات یك گروه تروریسـتی سـازمان یافته هسـتند 
ولـی فقـط تأمیـن مالی می شـود، بر اسـاس كنوانسـیون های ضدمالی تروریسـت )اكثر كشـورها عضو هسـتند( 
بـاز تخلـف عیانـی كردنـد.  همیـن طور كشـورهایی كه پایـگاه در اختیـار این تروریسـت هایی كه هـم دكتر فخری 
زاده هـم سـردار سـلیمانی را شـهید كردنـد، كامـال شـریك جرم ایـن افراد هسـتند. امـا چهارمین حالتـی كه ترور 
اتفـاق می افتـد، ایـن اسـت کـه شـخص اول یـك دولـت، دسـتور مسـتقیم تـرور را صـادر میكنـد و اعتـراف هـم 
می كنـد كـه مـن دسـتور دادم. در هـر چهـار مـورد بـاال، دولت هـا مسـئولیت بیـن المللـی دارنـد، جبران خسـارت 

هـم باید انجام شـود. 
 مـا در وزارت امـور خارجه مـان و در بخش هـای اجرایـی خودمـان باید چـه كار كنیم؟ می خواهـم توضیح بدهم 
كـه انـواع برخـورد سـازمان ملـل متحد با وضعیت های تروریسـتی چه بوده اسـت. مـورد اول، شـورای امنیت بعد 
از سـوء قصـد بـه رئیـس جمهـور مصـر در فصـل 7 منشـور در قالـب فصـل 7: یـك قطعنامـه تنبیهی علیـه دولت 
سـودان صـادر می كنـد كـه دولـت سـودان صلـح را به خطـر انداختـه اسـت. در قطعنامه دوم بـرای تنبیـه طالبان 
در افغانسـتان كـه بـه بـن الدن پنـاه داده، همگـی نشـان از ایـن دارد كـه تـرور ادبیاتـی شـده در ادبیـات شـورای 
امنیـت. ولـی در رابطـه بـا سـردار سـلیمانی و دكتـر فخـری زاده، شـورای امنیـت هیـچ واكنشـی نشـان نمی دهد 
و هیـچ قطعنامـه ای صـادر نمی شـود. مـورد سـوم: بعـد از واقعـه 11 سـپتامبر سـال 2001، شـورای امنیـت اهمـال 
دولت هـا در تعقیـب تروریسـت ها را عیـان می دانـد و می گوید كه مسـتقیمًا آن كشـوری كه اهمال كنـد در تعقیب 
تروریسـت های حادثـه 11 سـپتامبر، در قالـب فصـل 7 منشـور بویژه مـاده 39 ، نقض صلح انجام داده اسـت. در 
كیس چهارم در قطعنامه 1386 سـال 2001، بعد از عملیات تروریسـتی نیویورك، واشـنگتن و پنسـیلوانیا. شـورای 
امنیـت صریحـا هـر نـوع عملیـات تروریسـتی را تهدیـد علیه صلح اعـالم میكند. راجع بـه ایران هیچ كـدام از اینها 
اتفـاق نمی افتـد؛ حتـی تـروری كـه مـا در 7 تیـر 1360 داشـتیم. شـورای امنیـت از ترور بـه عنـوان خطرناك ترین 

عامـل تهدیـد كننـده صلـح و امنیت نـام می برد. 
 اگـر مـا شـهادت سـردار سـلیمانی را تـرور ندانیـم و جـرم تجـاوز بدانیـم؛ در مقابل جـرم تجاوز، دفاع مشـروع 
فعـال می شـود. یعنـی بـر اسـاس ماده 51 منشـور، بـرای ایران حـق دفاع مشـروع محفوظ اسـت؛ انهـم در برابر 

دولتـی کـه صراحتـًا اعـالم كـرده كـه من گفتـم بزننـد، این یک دفاع مشـروع اسـت.
 از دیگـر راههـای جبـران بـرای عمـل متخلفانـه، توسـل بـه اقدامـات كانترمـژر اسـت. مـا كانترمـژر را در طـرح 
مسـئولیت بیـن المللی دولت ها سـال 2001 داریم. بر اسـاس طرح مسـئولیت 2001 كمیسـیون حقـوق بین الملل 
گفتـه شـده: دولـت قربانی چون توسـل به هیچ سـازوكاری بـرای عدالت بین المللـی ندارد، در واكنـش به اقدام 
غیردوسـتانه و خصمانـة دولـت متخلـف، توسـل به اقـدام متقابل میكند. اقـدام متقابل، عمل یك جانبه ای اسـت 
كـه دولـت متخلـف را بـه توقـف نقـض تعهـدات بیـن المللـی وادار می كند. اقـدام متقابل، فـی نفسـه غیرقانونی 
اسـت؛ یعنـی اگـر ابتـدا بـه سـاكن بـرود خودش جرم اسـت، ولی چـون در پاسـخ به یك عمـل متخلفانـه انجام 
می شـود، جـواز آن صـادر می شـود. مطالعـه بفرماییـد مـواد 49 تـا 54 طـرح مسـئولیت بیـن المللـی دولت هـا، 

.2001 مصوب 
 اینجـا یـك حـق جمعـی هـم بـرای ملت هـا و كشـورهای منطقـه ایجـاد مـی شـود كـه چهـره ای مانند سـردار 
سـلیمانی بـرای صلـح امنیـت و رفـاه مـردم كار میكـرده اسـت. اینجـا یـك حـق جمعـی هـم بوجـود می آیـد. 
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اقداماتـی كـه از دسـتگاه دیپلماسـی انتظـار می رود این اسـت. چنـد نمونه خدمتتـان می گویم: در حادثه سـقوط 
هواپیمـای آمریكایـی در دهكـدة الكربـی اسـكاتلند، بعـد از اینكـه دولـت لیبـی در معـرض اتهـام قـرار گرفت؛ در 
آمریـكا یـك هیئـت منصفـه، كیفرخواسـتی علیـه دو تبعـة لیبیایی صـادر كـرد. در همین روز دادسـتان اسـكاتلند 
هـم صـدور قـرار توقیـف دو تبعـة مظنـون )هنـوز هیـچ اتهامی و هیـچ عالمتی نیسـت، ولـی مظنون انـد( را صادر 
میکنـد و محاكـم داخلـی آمریـكا و انگلیـس ورود پیـدا كردنـد. چقـدر محاكـم داخلی مـان تـا بـه حـال در زمینه 
شـهادت سـردار سـلیمانی ورود پیـدا كردنـد؟ دولت های انگلیـس و آمریكا به پلیـس اینترپل ابـالغ می كنند این 
احكامشـان را و قـرار شـد دولـت لیبـی كـه عضـو اینترپـل هسـت؛ دو متهم را تحـت بازداشـت قرار بدهـد. دولت 
لیبـی اعـالم می كنـد كـه قـوة قضائیه لیبـی، آمادة همـكاری با مقامات قضایی سـایر كشورهاسـت که بر اسـاس 
حقـوق جـزای بیـن الملـل عمل بشـود، امـا مقامات قضائـی آمریكائی و انگلیسـی هیچ پاسـخی بـه دولت لیبی 
نمی دهنـد و فقـط بیانیـه مشـتركی صـادر می كننـد كـه دولـت لیبـی بایـد ایـن دو متهـم را بـه آنهـا تسـلیم كنـد؛ 
اطالعـات مربـوط را افشـاء كنـد و دولـت لیبـی مسـئولیت عمـل ایـن افـراد را بپذیـرد و غرامـت هم بپـردازد. هم 
زمـان اصـال منتظـر جـواب لیبـی نمی شـوند. اگر چه قبـال لیبـی آمادگی خـود را برای مجـازات این ها اعـالم كرده 

است. 
 همزمـان آمریـكا و انگلیـس قطعنامـه ای را در شـورای امنیـت بـه تصویب می رسـانند و نهایتًا اعـالم میكنند كه 
بایـد دولـت لیبـی تحریـم شـود. همه اینهـا هنوز مظنـون اسـت و هیچ اتفاقـی نیفتاده اسـت. ایـن حادثه خیلی 
جالـب اسـت. چنـد مـاه بعـد از سـقوط هواپیمـای ایرانـی در خلیـج فـارس ببینیـد اینها بـا هواپیمایشـان چگونه 
رفتـار میكننـد؟ مـا بـا هواپیمای خود چجـوری رفتار كردیم؟ شـورای امنیـت در قطعنامه ای از لیبـی می خواهد كه 
تروریسـم را محكـوم بكنـد. دولـت لیبـی اظهـار میكنـد من قبـال همكاری خـود را اعالم كـردم و آمادگـی مجازات 
و بررسـی اینهـا را دارم. مجـددًا شـورای امنیـت یـك قطعنامـه ای را تصویب می كنـد، تحریم اقتصادی و سیاسـی 
علیـه لیبـی در صـورت عـدم اسـترداد مظنونین به خـاك آمریكا یـا انگلیس، تحریم هـای هوایی، مصـادرة اموال 
لیبـی و قطـع روابـط دیپلماتیـك علیـه لیبـی انجـام می شـود. دولـت لیبـی مسـئولیت و نـه مجرمیـت حادثـه را 

می پذیـرد؛ دو میلیـارد و هفتصـد میلیـون دالر بـه خانواده هـای قربانـی ایـن هواپیمـا می پردازد. 
دومیـن مـورد، رئیـس جمهـور سـابق سـودان، عمر البشـیر، علیرغـم اینكه عضـو دیوان بیـن الملل كیفـری نبود؛ 
شـورای امنیـت علیـه ایـن فرد شـكایت میكند؛ یعنی در سـال 2005 شـورای امنیت در قالب فصـل 7 علیه رئیس 
جمهـور سـودان قطعنامـه ای را صـادر میکنـد و دولت هـای مخاطب قطعنامـه، ملزم به دسـتگیری عوامل جنایت 
دارفـور بـوده و علیرغـم اینکـه عمـر البشـیر مصونیت داشـته، ولی مـاده 27 اساسـنامه دیوان بیـن المللی كیفری 
بـا توجـه بـه الـزام همـكاری دولت هـا ایـن مصونیـت را رفـع میکنـد. ایـن كار را ما مـی توانسـتیم در مـورد آقای 

ترامپ انجـام دهیم. 
مـورد سـوم تـرور آقـای رفیـق حریـری نخسـت وزیر لبنان اسـت که بـر اثر انفجـار بـر سـر راه كاروان موتوری اش 
بـه قتـل می رسـد. به دنبال كشـته شـدن آقـای رفیق حریـری به موجـب قطعنامه 1757 شـورای امنیـت، دادگاه 
ویـژه ای بـر اسـاس فصـل 7 ایجـاد می شـود و شـورای امنیت كه یك نهاد سیاسـی اسـت، یك كار قضایـی انجام 
می دهـد بـه ایـن صـورت کـه دادگاه ویـژه لبنـان بنـام اس. تـی. ال بـرای محاكمه كسـانیكه مسـئول تـرور رفیق 
حریـری بودنـد؛ پیگـرد بدهـد و پیدایشـان كنـد درحالیکـه هنـوز معلـوم نیسـت آقـای رفیـق حریـری ترور شـده 

اسـت ولـی تشـكیل می دهند.  
 واقعـا نیـاز بـه یـك اقدام اساسـی تقنینـی و قضائی داریـم، قانون مـا راجع به تعریـف تـرور و محكومیت ترور 
بایـد تكمیـل شـود. پیشـنهاد مـا ایـن اسـت در سـازمان كنفرانـس اسـالمی و در پیمان هـای منطقـه ای خودمان 
سـند درسـت كنیـم؛ خصوصـًا مجمـع اسـاتید مسـلمان بانـی شـود و یـك سـندی را بنویسـیم راجـع بـه تعریـف 

تروریسـم و تفـاوت آن بـا فعالیـت نهضت هـای رهایـی بخش.
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   تـرور شـهید سـلیمانی ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، نظامـی و حقوقـی دارد. 
حقـوق بیـن الملـل كیفـری حـول دو محـور دارد شـكل می گیـرد: یكـی محـور مألانسـی و 
مـال پروهوبیتـا؛ منظـور از مالانسـی ایـن اسـت كـه قبـح ذاتـی اسـت. یعنـی جرائمـی كـه 
ذاتـًا  در مجمـوع قوانیـن كلیـه كشـورهای دنیـا جـرم محسـوب میشـود از جملـه »تـرور« 
كـه اگـر در نظـام حقـوق داخلـی كشـورها بـه آن نـگاه كنیـم، تـرور در قوانیـن كلیه كشـورها 
بـه عنـوان مالانسـی تلقـی می شـود و جـرم فـی نفسـه اسـت. امـا مضـاف بـر ایـن، تـرور 
فعلـی در چارچـوب مالپروهوبیتـا هـم قـرار می گیـرد. مالپروهوبیتـا یعنـی قبحی كـه قانون 
گزارهـای بیـن المللـی، رژیم هـای بیـن المللـی وضـع میكننـد و در نتیجـه بـا گذر زمـان، با 
پیوسـتن كشـورها و ملت هـا، جزء قوانین مالانسـی قرار می گیـرد. از جمله مسـائل مربوطه 

می توانیـم یـاد بكنیـم از نسـل كشـی یـا ترور. 
ایـن ادبیـات مالپروهوبیتـا را اگـر دقـت بكنیـم می بینیم كـه یكی در رابطـه با دیوان هـای كیفری بوده کـه از توکیو 
و روانـدا و نورنبـرگ آغـاز شـده كـه بـه آن گفتـه می شـد war crimes . در نتیجـه اعمالـی را كـه شـخص آقـای 
 state ترامـپ مرتكـب شـده، جـزء جرائـم جنگـی در درجـه اول حسـاب می شـود. در وهلـة دوم بـه عنوان یـك
crimes  هسـت یعنـی جرائمـی كـه دولـت ایـاالت متحـده مرتكـب شـده و تحـت پیگـرد قانونـی می توانـد قرار 
بگیـرد. امـا وقتـی صحبـت از state crimes می كنیـم؛ صحبت از این اسـت كه كشـورها مطابق منشـور سـازمان 
ملـل نمی تواننـد تهدیـد یـا توسـل بـه زور بکننـد. اتفاقـًا در رابطـه بـا جمهـوری اسـالمی ایـران، روسـای جمهوری 
ایـاالت متحـده آمریـكا، كامـال مرتكب تهدید و توسـل به زور شـدند كه به موجب منشـور سـازمان ملل منع شـده 

است. 
 شـاخة سـومی كـه عـالوه بـر war crime و state crime ادبیاتـش تولید شـده و این كار را بـه عنوان جنایت 
تلقـی می كنـد، ادبیاتـی اسـت كـه كمیسـیون حقـوق بیـن الملـل تـا كنـون وضـع كـرده اسـت. بدیهـی اسـت كه 
كمیسـیون حقـوق بیـن الملـل اصـول، هنجارهـا و قواعدی را تاكنـون به نظـم درآورده كه این ادبیـات كامال واضح 
اسـت تـرور شـهید سـلیمانی را بـه عنـوان یـك جـرم مرتكـب شـده توسـط یـك دولـت بیگانه تلقـی می كنـد. از 
جملـه گزارشـگر خـاص آی. ال. سـی كمیسـیون حقـوق بیـن الملـل کـه مـن از او نقـل قـول می كنـم كه عینـًا به 
زبـان انگلیسـی در رابطـه بـا تـرور شـهید سـلیمانی نوشـته اسـت.« اعمالـی كـه چنانچـه مرتكب بشـود یـا اینكه 
یـك دولـت باصطـالح متحمـل شـود كـه موجـب نقـض حقـوق بیـن الملـل بشـود و مسـئولیت بیـن المللـی را 
شـامل خواهـد شـد«. بنابرایـن مسـئولیت بیـن المللـی دولت ایاالت متحـده در این جـا مطرح اسـت. بعد ادامه 
می  دهـد:« سـجایا و ویژگی هـای اصلـی جرائـم مـورد نظـر، كامـال دارای ماهیـت سیاسـی بـوده كـه در واقـع بـه 
شـیوه ای خطرنـاك، حفـظ صلـح و امنیـت بیـن المللـی را بـه خطـر می انـدازد. یعنـی چی؟ یعنـی واقعـا مطابق 
منشـور سـازمان ملـل، آقـای ترامـپ و دولـت ایـاالت متحـده آمریكا مرتكـب نقض ماهوی منشـور سـازمان ملل 
شـده اسـت؛ چـرا كـه صلـح و امنیـت بیـن المللـی را بـه خطـر انداختـه و بعـد از آن مـا ادبیاتـی را می بینیـم كـه 
حقـوق بیـن المللـی كیفـری تدویـن كـرده تا حـاال. تعریفی كه كامال مشـخص اسـت و این تـرور كامال بـه عنوان 

یـك جنایـت علیـه بشـریت و جنایـت علیـه صلـح و امنیـت بین المللـی تلقی می شـود. 
 گذشـته از ادبیاتـی كـه سـایر نهادها و سـازمان های بیـن المللی ماننـد صلیب سـرخ تاكنون تولیـد كردند؛ این 
قبیـل كارهـا را  برخـالف human security )امنیـت بشـر (تلقـی میكنند. با تمـام این اوضاع و احـوال می بینیم 
كـه مـا عضـو دیـوان بیـن المللـی كیفـری نیسـتیم، آمریـكا هـم نیسـت. در آنجا عمـال مـا نمی توانیـم هیچگونه 
اقامـه دعـوی بكنیـم، ولـی می توانیـم از ادبیات تولید شـده اساسـنامه روم اسـتفاده بكنیـم و می توانیـم از طریق 

اقـدام بكنیم.  اینترپل 
 امـا بحـث دیگـری كـه در این زمینـه وجود دارد، بحث اسـتفاده از محاكـم داخلی ایران و محاكـم داخلی عراق 

دکتر ابومحمد 
عسگرخانی

دانشیار روابط بین الملل 
دانشگاه تهران 
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علیـه ترامـپ و دولـت ایـاالت متحـده آمریـكا اسـت. ایـن بـرای ما كامـال جایز اسـت كه بتوانیـم از ایـن موضوع 
اسـتفاده كنیـم. چـرا؟ نـه تنهـا اصل منع توسـل بـه زور را خدشـه دار كـرده، بلکه اصـل برابری مطلـق حاكمیت ها 
را در نظـر نگرفتـه و بنابرایـن اصـول حقوقـی حاكـم بـر روابـط بیـن الملل و حقـوق بین الملـل را زیر پا گذاشـته. 
بدیـن ترتیـب كافـی اسـت كه نگاهـی بیندازیم به ادبیات تولیـد شـده در مالپروهوبیتا و سـازمان های بین المللی 

و محاكـم داخلـی را بتوانیم بـرای این كار بسـیج كنیم. 
 چون سـالگرد شـهادت شـهید سـلیمانی هسـت و همچنین شـهادت دانشـمند محترم آقای فخری زاده است، 
فكـر میكنـم كـه در همینجـا پیشـنهاد بدهـم در كرمـان، تهران، بغداد، دمشـق، لبنـان و در یمن چند تـا موزة صلح 
افتتـاح بشـود. موزه هـای صلـح بـه نـام ایـن شـهدا ثبت بشـود و ایـن موزه ها مبـادرت بـه كارهای حقوقـی كنند. 
ضمـن اینكـه چنیـن مـوزة صلحـی می توانـد بسـیار نیـروی بازدارنـده در مقابـل سیاسـت های خشـونت آمیـز و 
جنگـی ایـاالت متحـده آمریـكا و غربی هـا و رژیـم صهیونیسـتی باشـد. بنابرایـن مـن معتقـدم منابعی كـه بتواند 
دسـت قانونگزارهـای بیـن المللـی را در صحنه نظـام بین الملل باز كند و این مالپروهوبیتا بتواند مالانسـی بشـود 
و ایـن قضیـه توسـط اینترپـل پیگیـری شـود و اینكـه ایـن نقـض ماهـوی منشـور سـازمان ملـل اسـت، پیگیری 
بشـود. ایـن فقـط در چهارچـوب شـهید سـلیمانی و شـهید فخـری زاده نمی توانـد باشـد و ایـن را می توانیـم بـه 
عنـوان نقـض ماهـوی منشـور سـازمان ملـل بـا افتتـاح دعـاوی در مراكـز نهادهـای مختلف بـه عنوان یـك اقدام 

حقوقی بسـیجی انجـام بدهیم.

  یـك جنایـت بیـن المللـی در موضـوع تـرور ناجوانمردانـه شـهید سـلیمانی اتفـاق افتـاد 
و یـك سـال می گـذرد یعنـی 13 دی مـاه 98. انتظـار مـا از دسـتگاه قضایـی ایـن اسـت كه 
ببینیـم در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع چـه اقداماتـی را انجـام داده اند؟ بحـث ترور و تروریسـم 
و مفهـوم تـرور، بـه ایـن معنـا كـه ایـن عمـل مجرمانـه ای كه اتفـاق مـی افتد چـه عناصری 
دارد از نظـر عنصـر مـادی و عنصـر روانـی و شـرایطی كـه بـرای آن محقـق شـود. متأسـفانه 
مـا خودمـان در قوانیـن کیفـری »تروریسـم« را تعریـف نكردیـم و خألیـی داریم كـه باید به 
آن بپردازیـم. مـا امـروز در بحـث كنوانسـیون ها و در بحـث مبـارزه بـا تروریسـم، بـه اعمـال 
تروریسـم می پردازیـم. اینكـه یـك فراینـد اسـت و می توانـد از قانـون تأمیـن منابـع مالـی 

تروریسـم گرفتـه باشـد تـا آن مرحلـه ای كـه این تـرور اتفـاق افتاد. 
سـوال ایـن اسـت: آیـا ایـن اقدامـی كـه نسـبت بـه ایـن شـهید و سـایر دوسـتان و همراهانشـان رخ داد، تـرور 
اسـت یـا نـه؟ از نظـر ماهیـت قضایـی، بایـد ببینیـم این عمـل چه وصـف مجرمانـه ای دارد؟پـس از آنكـه وصف 
را مشـخص كردیـم و منطبـق كردیـم بـا مـاده قانونـی، آنگاه نسـبت به تعقیـب و مجـازات آن اقـدام می كنیم. در 
حقـوق بیـن المللـی كیفـری و در حقـوق كیفـری بین المللـی، ما دو مفهـوم مجزا داریـم، گاهـی می گوییم بحث 
بیـن المللـی كیفـری اسـت، گاهـی كیفـری بیـن المللی اسـت. كشـورها امـروزه در جهت توسـعة حقـوق كیفری 
خودشـان می خواهنـد »عنصـر بیـن المللـی« را دخالـت بدهنـد و اصـل »صالحیـت سـرزمینی بـودن« را در آنجا 
توسـعه بدهنـد. یعنـی اگـر یـك ایرانـی در خارج از كشـور مـورد جرم واقع می شـود؛ ما بر اسـاس اینكه بـزه دیده 
ایرانـی اسـت؛ بـر اسـاس حقـوق كیفری بیـن المللی قرار اسـت قوانین خـود را توسـعه بدهیم. این نـگاه، نگاهی 
اسـت كـه در حقیقـت می خواهـد بحـث اصل صالحیت سـرزمینی بـودن قوانیـن كیفـری را ساختارشـكنی كند. 

شـهید سـلیمانی یـك بـزه دیـدة ایرانـی اسـت كـه در خـاك عـراق، مـورد تهاجم قـرار می گیرد و شـهید می شـود. 
حقـوق كیفـری بیـن المللـی ایـن اسـت كـه می خواهـد بگویـد كـه قانـون مـا صالح اسـت. مـن در جلسـه ای كه 
خدمـت آقـای ظریـف بودیم، پیشـنهاد دادم كه دادسـتان تهران با دادسـتان بغـداد در بحث پیگیـری این پرونده 
بایـد فعـال اقـدام كننـد. نـه اینكـه در اواخـر سـالگردش همـه گـزارش كار بدهنـد. بـا توجـه بـه قانـون مجـازات 

دکتر جعفر کوشا

عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی و 

رئیس اسکودا
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اسـالمی كـه اصـالح شـد در سـال 92، مـا ایـن حركـت را قبـول كردیم كه بـزه دیـده ایرانی اگـر در خـارج از ایران 
مـورد جـرم واقـع  شـود، قانـون ایـران حاكـم باشـد. همانطوری كـه اگر بزهـكار ایرانـی باشـد، قانون ایـران حاكم 

اسـت؛ بـزه دیـده هم اگـر ایرانـی باشـد، قانون ایـران حاكم باشـد. 
 در بحـث اقدامـات قضایـی، در پشـتوانه اش یـك دكترینـی بایـد وجـود داشـته باشـد، یعنـی باید اتـاق فكری 
باشـد. چـون ایـن مسـئله حیـات و حیثیـت ایران اسـالمی اسـت. یعنی دفـاع از خون شـهید سـلیمانی، دفاع از 
حیثیـت و هویـت ایـران اسـالمی اسـت. این پرونـده، پرونده خاصی اسـت. اگـر اعتقـاد داریم به دفاع، بایسـتی 
از وكالی خـوب در ایـن زمینـه اسـتفاده كنیـم. در حقـوق بین الملل كیفری، بحـث ما در بحث جرائـم بین المللی 
اسـت كـه در »مانحـن فیـه« هـم موضـوع از منظـر حقـوق كیفری بیـن المللـی  باید مطرح شـود و هـم از منظر 
حقـوق بیـن المللـی كیفـری، چـرا؟ چـون تـرور و تروریسـم یـك جرم بیـن المللی اسـت. پـس اگر تروریسـم را 
تعریـف كنیـم، از منظـر جـرم بیـن المللـی حقـوق، اینجـا بیـن المللـی کیفری مطـرح می شـود. و از منظـر اینكه 
یـك ایرانـی در خـارج از ایرانـی مـورد بـزه قـرار گرفتـه و بـزه دیده شـده، پـس حقوق كیفـری بین المللی اسـت. 
نكتـه اساسـی ایـن اسـت كـه مـا در مـورد این مسـئله كه اتفـاق افتـاد، عناصر جـرم را مـرور كنیم از منظـر حقوق 
كیفـری اختصاصـی، ببینیـم عنصـر روانـی چیسـت؟ عنصر مادی چیسـت؟ شـرایط تحقق جرم چیسـت؟ قاضی 
در وصـف مجرمانـه وقتـی می خواهـد ایـن را توصیـف كنـد بایـد بگـردد عنصـر روانـی مـادی و شـرایط را در نظـر 
بگیـرد و بعـد منطبـق كنـد بـا یـك مـاده قانونـی و آن را تفهیـم اتهام كند. مـا در این قضیـه كه شـهید در صبح 13 
دی مـاه سـال 1398 مـورد اصابـت آن پهبادهـا قـرار مـی گیـرد، جنایـت در قلمـرو خـاك عـراق اتفـاق مـی افتد؛ 
پـس قانـون حاكـم، قانـون عـراق اسـت. از طرفـی چـون بـزه دیـده ایرانـی اسـت، پـس قانـون ایران هـم حاكم 
اسـت. تعـارض اینجـا اتفـاق افتاد. سـوال اینكـه كدام قانون حاكم اسـت؟ محل وقـوع جرم. با توسـعه صالحیت 
سـرزمینی بـودن، قانـون ایـران حاكـم اسـت. در اینجـا ایـن مسـئله اسـت كه وقتـی عنصـر مـادی را می خواهیم 
در نظـر بگیـرم) عنصـر مـادی فعـل اسـت یعنـی عملـی كـه اتفـاق افتـاده( بحث این اسـت كـه در ایـن فرایندی 
كـه اتفـاق افتـاده، یعنـی از مرحلـه كسـانیكه معاونت كردنـد و سـركردگی كردند طبق قانـون ایران، اگـر بخواهیم 
حركـت بكنیـم) 125 و 130 (سـركردگی و مشـاركت اسـت. و در عیـن حال مـاده 126 که بحث معاونت اسـت كه 
از ایـن منظـر، عنصـر مـادی  را بر این اسـاس در نظـر بگیریم که شـركاء و معاونین و سـركردگان را در نظر بگیریم 

بـه عنـوان امـران و مامورینـی كـه در حقیقـت بـا علم انجـام می دهند. 
 در عنصـر روانـی مصونیـت عـام وجـود دارد و قصـد در آن فعـل وجود داشـته اسـت؛ یعنی عالمانه میدانسـتند 
چـه كسـی را می خواهنـد تـرور كننـد. و مصونیت خاصشـان این اسـت كـه در حقیقت میخواسـتند كسـی را ترور 
كنند که شـخص مشـخص و معینی بوده اسـت )از نظر شـخصیتی، از بعد نظامی، از بعد سیاسـی، از بعد ایرانی 

بودن و امثـال این(. 
 شـرایط تحقـق تروریسـت این اسـت كه ما در ترور بـه دنبال انگیزه هایی هم هسـتیم. یعنی فرق »تروریسـم« 
را بـا »محاربـه و بغـی« وقتـی میخواهیـم در نظـر بگیریم؛ در اسـالم وقتی می گوییم باغی چه كسـی اسـت؟ من 
هـو باغـی؟ مـن هـو محارب؟  در بحـث تروریسـم، میگوییم كه ترور بـا یك انگیزه ای اسـت كـه در حقیقت ایجاد 
رعـب و وحشـتی می خواهـد بكنـد كه نوع تسـلط خود را نشـان بدهد. اگرچه انگیـزه، در ارتكاب جـرم نقش ندارد 

بـه دلیـل اینکه یك عنصـر روانی كفایـت می كند. 
 امـا مـن اینجـا چنـد پیشـنهاد و راهـكار مطـرح میکنـم. براسـاس كنوانسـیون های بیـن المللـی و بخصـوص 
كنوانسـیون مبـارزه بـا تروریسـم، بایـد ایـن بحـث مطـرح بشـود كـه ببینیـم بازپـرس بغـداد بـا بازپـرس تهـران 
كـه هـر دو در اینجـا صالـح هسـتند) از منظـر رسـیدگی در شـكل( تفهیـم اتهـام كـه كردند بر اسـاس كـدام ماده 
بـوده؟ چـون مـا اینجـا خـأل داریم. یعنی شـهید فخـری زاده االن ترور شـده و مـا می گوییم این یک قتل اسـت. 
بنـد الـف مـاده 290. در حالـی كـه اگـر مـا تروریسـت را در ایـن یكسـال، تعریـف قانونـی میکردیم، میتوانسـتیم 
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یـك مـاده واحـده حداقـل بگذرانیـم تحـت عنـوان مفهـوم تروریسـم و ماهیـت تروریسـم و تعریـف تروریسـم، 
شـرایط تروریسـم. در بحـث خـود تروریسـم كـه در حقیقـت فعـل اصلـی انجـام می شـود، آنـرا مـا جـرم انگاری 
نكردیـم. پیشـنهاد و راهـكار اول ایـن اسـت كه مـا بیاییم بر اسـاس كنوانسـیون ها، بخصـوص كنوانسـیون مبارزه 
بـا تروریسـم كشـورها، تروریسـم را تعریـف كنیـم. تروریسـم صنعتـی، تروریسـم اقتصادی، تروریسـم سـایبری، 
تروریسـم نظامـی. انـواع و اقسـام مختلـف تروریسـم را داریـم كـه می توانـد در یـك فراینـد تعریـف بشـود، مثال 

تروریسـم صنعتـی بسـیار مسـئله مهمـی اسـت. بنابرایـن در بحـث تقنیـن بایـد این مسـائل حل شـود. 
مسـالة دوم این اسـت كه ما بایسـتی از دكترین )یعنی اسـتفاده از دانشـمندانی كه در این موضوع كار كرده اند( 
بهـره ببریـم و از آنهـا اسـتفاده بكنیـم. در ایـن تـروری کـه اتفـاق افتـاده در آن شـب، از بـاب اینكـه چـه ابعـادی 
می توانـد داشـته باشـد؛ بـه خصـوص از ُبعـد كیفـری  و بحـث شـكلی  از نظـر آئیـن دادرسـی ، مـا به عنـوان وكیل 
میتوانیـم مشـاركت كنیـم در جهـت دفـاع از حقـوق قربانیـان. مـا داوطلـب بودیـم و اعـالم كردیـم، ولـی هیـچ 
مشـاركتی از مـا خواسـته نشـد. ایـن نشـان می دهـد كـه یـك فاصلـه و گسـلی وجـود دارد بیـن سیسـتم های 

اجرایـی و حكومتـی و سیسـتم های مردمـی و نهادهـای مردمـی كـه بایـد ایـن حتمـًا حـل بشـود. 
 بنابرایـن جرمـی كـه اتفـاق افتـاده، عمـل تروریسـتی بـود از منظر عنصر مـادی و عنصـر روانـی. از منظر حقوق 
كیفـری بیـن المللـی گفتیـم كـه مـا توسـعه می دهیـم »اصـل صالحیـت سـرزمینی بـودن« را، اگرچـه بـزه دیده 

ایرانـی بـود؛ بـاز قانـون ایـران حاكـم اسـت؛ بخاطر مـاده 7 كـه مـا در قانون مجـازات اسـالمی داریم. 
از منظـر حقـوق بیـن المللـی كیفـری، چـون كنوانسـیون های بیـن المللـی در اینجـا حاكمنـد؛ میتوانیم بـه عنوان 

یـك جرم بیـن المللـی در نظـر بگیریم. 
 بایـد ایـن پرونـده شـفاف سـازی بشـود. در بحـث تقنیـن، بایـد در مجلـس كار بكنیـم و ابعـاد مختلفـش را 
در قانـون بیاوریـم كـه ایـن كار بایـد صـورت گیـرد. در بحـث قضـا، تسـلطی كـه بایـد بازپـرس بـه قانـون عـراق و 
كنوانسـیون های بیـن المللـی داشـته باشـد، رفـت و آمدهایـی كـه بایـد به محـل وقوع جـرم بكند و محـل وقوع 
جـرم را ببینـد، بایـد صـورت گیرد و نهایتـًا این پرونده در دسـترس همگان قرار گیرد و مشـخص شـود این فرایند 

تـا كجـا جلـو رفتـه و مـا انتظـار داریم كـه دوسـتان در این زمینـه همـكاری  بكنند.

  مـن سـعی می كنـم بحـث را از حقـوق بین الملـل به معنای عـام كلمه بیـاورم. در حقوق 
بیـن الملـل اسـالمی، آیا كشـورهای اسـالمی در مقابل این حوادث، نسـبت به هـم تعهداتی 
دارنـد یـا ندارنـد؟ مقدمتـًا وقتـی مـا می گوییم حقـوق بیـن المللی اسـالمی دو معنـا از آن 
اراده مـی كنیـم: یـك معنـا حقـوق بیـن الملل اسـت از دیـدگاه قواعد اسـالمی یعنـی همان 
حقـوق بیـن الملـل مصطلـح. یك معنـا حقوق بیـن المللی كه بین كشـورهای اسـالم حاكم 

است. 
 بـا توجـه بـه وضعیـت فعلی دنیـا، برگشـتن به یك امت اسـالمی واحـد و یكپارچه، دسـت 
نیافتنـی اسـت. مـا بـه هیـچ وجـه نبایـد روی ایـن حسـاب كنیـم مگـر در صـورت دولـت 
كریمـه حضـرت صاحـب الزمـان )عـج(. در عصـر غیبت بایـد مـا كارهایمان را بـا دولت های 
اسـالمی بـا رعایـت مؤلفـه ای بنـام دولت هـای مسـتقل ترتیب بدهیـم. بخاطر همین اسـت 
حقـوق بیـن الملـل منطقـه ای در جاهـای مختلـف دنیـا ایجـاد شـده و در اروپـا بـه صـورت ویـژه وجـود دارد. در 
بیـن كشـورهای اسـالمی هـم توقـع اسـت این حقوق وجود داشـته باشـد، ولـی در كشـورهای اسـالمی خیلی به 
سـختی كار پیـش مـی رود. علتـش ایـن اسـت كـه اواًل بعضـی از وابسـتگی ها وجـود دارد در بعضـی دولت هـای 
نظـام سـلطه کـه در زمـان غفلـت جهـان اسـالم برای جهان اسـالم طراحی شـده بـود. االن هم  اختالفـات زیادی 
وجـود دارد؛ بعضی هـا ناشـی از جهـل اسـت، بعضی هـا هـم بـه دلیـل اینكـه در عصـر غفلت كشـورهای اسـالمی، 

دکتر عباس کریمی

عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران و رییس 
انجمن آیین دادرسی 

مدنی ایران



37

ایـن اختالفـات طراحی شـده بوده اسـت. 
 روش دیگـری كـه مـن می خواهـم پیشـنهاد كنـم، بهـره جسـتن از میثـاق مشـترك مسـلمانان اسـت. قـرآن 
كریـم بـه عنـوان میثاق مشـترك مسـلمانان، متضمن احكامی اسـت كه این احـكام، وظایف دولت های اسـالمی 
را در قبـال یكدیگـر مشـخص كـرده اسـت. ایـن بـه عنوان منشـور حقوق بیـن المللی اسـالمی كه بین كشـورهای 
اسـالمی حاكـم اسـت؛ متضمـن احكامـی اسـت كـه خـوب اسـت ایـن احـكام اسـتخراج بشـود و در قالـب یك 

كنوانسـیون منتشـر بشـود و از قـرآن بـرای تنظیـم ایـن روابط اسـتفاده كرد. 
 در قـرآن كریـم احكامـی وجـود دارد و می خواهـم انـرا مقایسـه كنـم با وجـود یك كنوانسـیون زنـده ای كه االن 
در دنیـا اجـرا می شـود. از حیـث متـن، مدلـول، مصادیق و از حیـث ضمانت اجرا مقایسـه كنیم بیـن احكام قرآن 
كریـم بـا احكامـی كه در یک كنوانسـیون بیـن المللی اسـت. از حیث متن، چون كسـی نمی تواند بین كشـورهای 

اسـالمی مخالفـت كنـد بـا متن قـرآن، متن كنوانسـیون تنظیم كـردن خیلی راحت تر اسـت. 
 از حیـث مدلـول، احـكام قـرآن مسـتحضر هسـتید ظنی الدالله اسـت ولـی احكامی كـه مدنظر ماسـت؛ دچار 
اجمـال كمتـری اسـت .  از جهـت دیگـر از حیـث مدلـول، حداكثـر مثـل كنوانسـیون های بیـن المللـی اسـت و 
كنوانسـیون هـای بیـن المللـی گاهـی بدلیل تحصیـل اجمـاع امضاء كننـدگان در دولت هـا، متونش ظنـی بوده و 
دارای ابهـام اسـت. از حیـث مصادیـق هـم ممكـن اسـت آیـات قـرآن كـه ما مـورد اسـتناد قـرار می دهیـم برای 
تنظیـم روابـط اسـالمی، در مصداق هـای آن اختالفات شـدید وجود داشـته باشـد مثل بحث اینكه ترور چیسـت؟ 
در بحث حاضر ممكن اسـت كشـورهای اسـالمی وجود داشـته باشـد كه موضع مخالفی با ما داشـته باشـد، ولی 

یادمـان نـرود در كنوانسـیون هـا هـم همین امـر مشـاهده می شـود و در بحث مصادیـق اختالفات وجـود دارد.
 بـه عـالوه اینكـه در بحـث اسـالمی مـا از تاریـخ اسـالم و سـیره پیامبـر)ص( و از اندیشـه های فقهـی قـوی 
برخورداریـم كـه میتوانیـم ایـن خـأل را جبران كنیـم. از حیث ضمانت اجرا، مشـكل بیشـتری وجـود دارد و علتش 
هـم ایـن اسـت كـه ما سـازمانی نداریـم بـرای اجـرای احكامی كه عـرض می كنـم و سـازمان كنفرانس اسـالمی 
هـم سـازوكاری بـرای اجرائـی كـردن این احكام نـدارد. نقطه قوت این اسـت كه مطالبـه مردمی را میتـوان ایجاد 
كـرد. اگـر احـكام قرآن اسـتخراج بشـود و تكالیف دولت های اسـالمی در قالب متن روشـنی بیان شـود، میتوان 

ایـن را ترویـج داد و بـا آگاه شـدن توده هـای مسـلمانان در كشـورهای مختلـف، نقطـه قوت ایجـاد كرد. 
ایـن بحـث را عـرض كـردم بـرای اینكـه احكامـی كه از قـرآن در رابطـه با مسـأله اخیر اسـتخراج كـردم، رئوس را 
عـرض بكنـم. فرصـت نمی شـود در ایـن فرصـت كوتـاه بـه تفصیـل صحبـت كنیم. نقـض عهد بـا خـدا از آیات 21 
تـا 25 سـوره رعـد، حـرام اعـالم شـده و وفـای به عهـد با خـدا در آیات 91 و 95 سـوره نحل واجب شـمرده شـده 

است.
امـا آیاتـی كـه در رابطـه بـا ایـن موضـوع می تـوان بـه آن اسـتناد كـرد و در قالـب یك سـند بیـن المللی اسـالمی 
منتشـر كنیـم؛ یكـی وجـوب حمایـت از قصـاص و انتقـام از خـون سـرداران شـهید اسـت كـه در آیـه 178 سـوره 
بقـره آمـده اسـت. وجـوب حمایـت در عقوبـت عامـالن جنایـت، آیـه 126 سـوره نحل. وجـوب همـكاری در تلقی 
قتـل غیرقانونـی سـرداران بـه قتـل همـة مـردم جهـان. یعنـی اگـر با ایـن قصـد مقابله نشـود، انـگار همـه مردم 
جهـان قربانـی قتـل بوده انـد. باید همكاری در جامعه اسـالمی وجود داشـته باشـد، آیه 32 سـوره مائـده. وجوب 
همـكاری در پاسـخ بـه تجـاوز و تعـدی نسـبت بـه حریـم دو كشـور اسـالمی ایـران و عـراق، آیـه 190 سـوره بقره.  
لـزوم همـكاری در دفـع فتنـه از كشـورهای اسـالمی، آیه 191 سـورة بقـره. لزوم تـداوم مقابله با دشـمن و حرمت 
تـرک جبهـه مخاصمـه و مقاومـت، آیـه 16 سـوره انفـال. 7ـ همـكاری در دفع بغی نسـبت به كشـورهای اسـالمی 
در عرصـه جهانـی آیـات 32 و 33 سـوره اعـراف. 8ـ تـدارك نیـروی انسـانی و لـوازم دفـاع از كیان اسـالم تا حد 
اسـتطاعت و تـا حـد ارعـاب دشـمنان آیـه 60 سـوره انفـال. آیـه 90 سـوره نحـل هـم عرض شـد. 9ـ همـكاری در 
پاسـخ بـه خیانت هـای داخلـی و خارجی نسـبت به كشـورهای اسـالمی در قضیة حاضر آیـه 58 سـورة انفال. 10ـ 
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وجـوب نصـر و همـكاری نسـبت بـه كشـورهایی كـه در رابطـه با دیـن و مطالبـات دینی اسـتنصار كردنـد و در امر 
حاضـر اینطـور اسـت. آیـه 72 سـوره انفـال. 11ـ وجـوب تبری همة كشـورهای اسـالمی از دشـمنان خـدا آیه 113 
سـوره توبـه. 12ـ همـكاری در مقاتلـة بـا دشـمنان آیه 123 سـوره توبـه. 13ـ حرمت همـكاری و اعتماد بـه آنان كه 
بعضـی از كشـورهای اسـالمی متأسـفانه دچار آن هسـتند، آیه 113 سـوره هـود. 14ـ همكاری در اجبار كشـورهای 
متعهـد بـه رعایـت الزامـات و تعهـدات ناشـی از كنوانسـیون های بیـن المللـی )هـر كشـور اسـالمی كـه عضو هر 
كنوانسـیونی اسـت بایـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده كنـد( بـه منظـور حفـظ صلـح جهانـی در ایـه 61 سـوره انفال . 
ترویـج اصـول اخالقـی و انسـانی در عرصـه جهانـی آیـه 199 سـوره اعـراف. رعایـت بـّر  و قسـط در روابـط جهانی 
سـوره ممتحنـه آیـه 8 و 9.  15ـ تـالش بـرای اجـرای معاهـده هـا و عقـود بیـن المللی آیـات متعددی اسـت كه 
مـن موضوعاتـش را عـرض نمـی كنـم. آیـه 90ـ  92 سـوره نسـاء، آیـه 1 سـورة مائده ، ایه 4 سـوره توبـه، آیات 20 
و 21 سـوره رعـد، آیـه 34 سـورة اسـراء، آیـة 8 سـورة مومنـون، 16ـ اجـازه  نقـض عهـد در جایی كه كشـورهایی كه 
بـا مـا عهـد دارنـد، نقـض عهـد كننـد، آیـه 7 سـوره توبه مقـرر كـرده در جاییكـه كشـورهایی که بـا ما عهد بسـتند، 
اگـر غلبـه پیـدا كننـد رعایـت عهـد نمـی كننـد آیه 10 سـوره توبه و نسـبت بـه كشـورهایی كه اصـوال به عهـد وفادار 
نیسـتند. اصـوال از پیمان هـای بیـن المللی خارج می شـوند و وفادار نیسـتند، آیه 12 سـوره توبه. 17ـ مشـاركت در 
مقاتلـه بـا پیمـان  شـكنان در صـورت وقـوع جنگ، اگـر بخاطر پیمـان شـكنی گروهی در مبـارزات بیـن المللی به 

جنـگ وارد شـدیم، در مقاتلـه بایـد دولت هـای اسـالمی بـا مـا همـكاری كنند، آیـه 13 سـوره توبه. 
ایـن 17 مـورد دسـتوراتی بـود كـه مسـتقیم می شـود اسـتفاده كـرد. چنـد مورد اسـت كـه در حاشـیه و بـه عنوان 
وظایـف تكمیلـی دولت هـای اسـالمی اسـت. 18ـ حفـظ وحـدت و اتحـاد كلمـه در منافـع عمومـی كشـورهای 
اسـالمی و امـر جامـع اسـالم آیـه 62 سـوره نـوح. حرمـت تفـرق و چنـد دسـتگی و اختـالف در امـر اقامـة دین، 
آنهایـی كـه چنددسـتگی ایجاد می کنند كارشـان حرام اسـت، آیات 13 تا 15 سـوره شـورا. رفع اختالفـات از طریق 
سـازوكارهای داخلـی جامعـه اسـالمی و بـا تبعیـت از دسـتورات دینی، آیه 59 سـورة نسـاء. تالش بـرای برقراری 
قسـط در جامعـه جهانـی آیـه 8 و 93 سـوره مائـده، آیـه 90 سـوره نحـل  و آیه 60 سـوره الرحمن  همه مـواردی را 
كـه عـرض كـردم، می توانیـم به عنـوان احكامی در قالب یك سـند بین المللی اسـالمی برای كشـورهای اسـالمی 
بیاوریـم و از طریـق دانشـگاهها و مجامـع علمـی، مسـلمانان را بـه ایـن طرف سـوق بدهیـم كه به دولت هایشـان 
فشـار بیاورنـد و در قالـب قوانیـن داخلـی یـا در قالـب پذیـرش معاهـدات بیـن المللـی دولت هـای اسـالمی را 

متقاعـد كننـد كـه در ایـن مـوارد و موارد مشـابه همكاری داشـته باشـند.

  مـا در وضعیتـی  قـرار داریـم كـه در تاریـخ نظیـر نـدارد. یك كشـور در مواجه اش بـا دنیا، 
ایـن همـه پرونـده برایـش تشـكیل شـده و ایـن همـه مواجهـه حقوقـی دارد و متأسـفانه 
آرایـش حقوقـی مناسـبی نداریـم و نیروهـای حقوقی مـان را بـه گونـه ای مناسـب چینـش 
نكردیـم. یـك مقـدار آن برمی گـردد بـه اینكـه دولـت های مـا توجهی بـه حقوق بیـن الملل 
ندارنـد كه اشـاره شـد بـه وكالی بیـن المللی. یـک مقدارش برمی گـردد به خـود حقوقدانان 

كـه بهرحـال اشـتغاالتی دارند. 
مسـاله دعـوای خسـارت معنـوی در شـهادت شـهید سـلیمانی را مطـرح مینمایـم . شـما 
می دانیـد كـه چه تعداد انسـان در شـهادت ایشـان متأثر شـدند. احساسـات و عواطف شـان 
جریحـه دار شـد، گریـه كردنـد، عـزداری كردنـد و آمدنـد در خیابـان و محكوم كردنـد؛ نه تنها 

در ایـران، كـه دههـا میلیـون در منطقـه و در جهـان امدند. 
مـن چنـد تـا پرونـده را خیلـی كوتـاه اشـاره كنـم. چند تـا هلندی در ونزوئال دسـتگیر شـدند و سرشـان تراشـیده 
شـد، مـورد اهانـت قـرار گرفتنـد. هلند ادعای »خسـارت معنوی« كرد و خسـارت معنـوی گرفـت. در پرونده دیگر 
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چنـد نفـر مالزیایـی در سـنگاپور دسـتگیر شـدند و بـه آنهـا بـی احترامی شـد، مـورد اهانت قـرار گرفتند. نخسـت 
وزیـر مالـزی، سـفرش را بـه سـنگاپور لغـو كـرد. اعتـراض شـدید کـرد و تقاضـای خسـارت معنـوی نمـود. یـك 
امریكایـی در مكزیـك كشـته شـد و آمریكایی هـا جـدا از اینكـه دادخواسـت كیفری دادند؛ دادخواسـت خسـارت 

معنـوی در كنـار خسـار ت  مـادی و كیفـری ارائـه كردنـد و خسـارت گرفتند.
 شـما اینهـا را مقایسـه كنیـد بـا آنچـه در منطقـه اتفـاق افتـاد. شـهید سـلیمانی كـه در حقیقـت محبـوب قلوب 
مـردم ایـران، مـردم منطقـه، مـردم جهـان بـود. شـما مالحظـه فرمودیـد كـه در چنـد نقطـه جهـان مـردم آمدنـد 
خیابـان، بـدون اینكـه سـامان دهی  و سـازمان دهی قبلی داشـته باشـند. آمدنـد اعتراض كردنـد و محكوم كردند 
و متأثـر شـدند. آیـا نمی توانیم طرح دادخواسـتی را داشـته باشـیم و خسـارت معنوی را طلب كنیـم؟ االن پروندة 
كیفـری تشـكیل شـده، پرونـده مدنـی و حقوقـی هم تشـكیل شـده. ما منفعـل برخـورد كردیم در طول سـالهایی 

كـه بعـد از انقـالب، مواجـه بـا ایـن همـه مشـكالت بوده ایم. پـس این یك مسـأله مهم اسـت.
 حقـوق بیـن الملـل هـم جبران خسـارت  مادی و هـم جبران خسـارت معنوی را در طرح مسـئولیت بیـن المللی 
دولت هـا 2001 و 2006 پذیرفتـه اسـت. دولـت امریـكا كسـی كـه بیشـترین مبـارزه و مواجهـه بـا داعش را داشـته 
و قهرمـان صلـح و امنیـت بیـن المللـی و منطقـه ای اسـت، تروریسـت می نامنـد. نیـروی قـدس مـا را می برد در 

لیسـت تروریسـت ها. مـا بایـد مواجهـه درسـت حقوقـی، فنی بكنیـم با این مسـائل. 
 راجـع بـه شـهید فخـری زاده، چه كسـانی این اقدام را كردند؟ دو نخسـت وزیـر رژیم صهیونیسـتی، نام مبارك 
ایشـان را بردنـد و  تهدیـد بـه تـرور كردنـد، ولـی در داخل چه كسـی ایـن را اجرا كرد؟ قطعـا و یقینا عـده ای بودند 
از عوامـل ضـد انقـالب در داخـل کـه كمـك كردنـد. چه كسـی هدایت كـرد؟ ردپای منافقیـن و سـایر گروهك های 
ضـد انقـالب پیداسـت. آیـا مـا نمی توانیـم طـرح دعـوا بكنیـم؟ دكتـر ابراهیمـی فرمودنـد مـا بایـد به این سـمت 
برویـم، شـجاعانه حركـت بكنیـم و لـو موفق نشـویم. یك دیـدگاه غلطی وجود دارد كـه آقا نمی شـود، در یك كالم 
نمی شـود. االن پرونـده شـهید سـلیمانی، پرونـده كیفـری و حقوقـی اش، انقدر طوالنی شـد و مـا كاری نكردیم.ما 
بایـد پرونـده را فعـال کنیـم؛ فوقـش در پرونـده رای نمی آوریم، ولی بـرای اینكه بتوانیـم تولید ادبیـات كنیم، باید 

حقوقدانـان را درگیر كنیم. 
 شـما فرانسـه، دانمـارك، سـوئد، نـروژ، آلبانـی را ببینیـد. اینهـا كسـانیكه اینجـا جنایـت كردنـد و جنایت شـان 
محـرز اسـت و تروریسـت هسـتند، پنـاه دادنـد. فقط یـك رای برای ما كافـی اسـت. رای دیوان دادگسـتری بین 
المللـی در پرونـدة پـرو علیـه كلمبیا. یـك آقایی از پرو خارج شـد رفت كلمبیـا و پناهندگی گرفت. پـرو طرح دعوا 
كـرد کـه ایـن مـرد ایـن ویژگی هـا را دارد و این كشـور كه بـه او پناهندگـی داده، نقض كـرده معاهـدات پناهندگی 
را و بایـد تفكیـك كنـد مجـرم سیاسـی و فعـال سیاسـی را بـا مجرم امنیتی و كسـی كه تـرور كرده، كشـتار كرده، 
آشـوب كـرده و كشـور را بهـم ریختـه. دیوان بررسـی كرد و بعـد رای او صادر شـد. تایید كرد دیدگاه پـرو را و كلمبیا 

را محكـوم كرد.
 مـا غافـل شـدیم از ایـن همـه ظرفیت هـای حقـوق بیـن الملـل و حقـوق بشـر. مـا میتوانیـم طرح دعـوا كنیم 
علیـه فرانسـه كـه شـما به اینهـا میـدان دادید، فـرض قرمـز انداختید، حمایـت سیاسـی، حمایت مالـی، حمایت 
تبلیغاتـی می كنیـد و اینهـا برنامـه ریـزی بـر علیـه منافع مـا میكنند. معاهـدات حقـوق پناهندگی می گویـد: اینها 
نبایـد مجرم امنیتی باشـند و تروریسـت باشـند. بعـد هم وقتی پناهندگـی گرفتند؛ از آن به بعد هـم نباید فعالیت 
خرابكارانـه بكننـد. چطـور می شـود مـا این همه خسـارت ببینیـم؟ بهتریـن نیروهایمان را شـهید كنند و بنشـینیم 

نـگاه كنیم.
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  بامـداد 13 دی مـاه 1398 رسـانه های جهـان خبـر غیرمترقبـه ای را مخابـره كردنـد كـه 
قاطبـه مـردم ایـران و جمعیـت كثیـری از مـردم منطقـه و جهـان را در بهـت و اندوهـی 
غمنـاك فـرو بـرد و نگرانـی عمیـق مقامـات سیاسـی و امنیتی كشـورهای مختلـف جهان و 
حتـی ایـاالت متحـده آمریـكا را هـم برانگیخـت. خبر آنقـدر مهـم و غیرمترقبه بـود كه كامال 
جهـان را در یـك وضعیـت و شـرایط جدیـدی قـرار داد. تـرور چـه كسـی؟ تـرور مؤثرتریـن 
فرمانـده جبهـه مبـارزه بـا تروریسـم تكفیـری در منطقـه. بـه دسـت چـه كسـی؟ به دسـت 
نیروهـای آمریكایـی و بـه فرمـان مسـتقیم رئیـس جمهـور آمریـكا و اساسـًا در كجـا؟ در 

حاشـیة فـرودگاه بغـداد و در كشـور دیگـر. 
همراهـان ایشـان، تابعـان و شـهروندان كشـوری بودنـد كـه ایـن تـرور در آنجـا اتفـاق افتاد. 
ابومهـدی المهنـدس، از فرماندهـان حشـد الشـعبی عراق و همراهان ایشـان) براسـاس قوانیـن و مقرراتی كه در 
عـراق وجـود دارد و هـم بـر اسـاس تایید نخسـت وزیـر وقت عراق که ایـن قوانین و مقـررات را تأیید كـرده( جزء 
نیروهـای رسـمی عـراق بودنـد. ایـن مسـئله بسـیار مهـم و خطیـر كـه جهـان را تـا لبه جنـگ جهانی دیگـر پیش 
بـرد؛ سـبب بحث هـای مهمـی در میـان حقـوق دانـان و صاحـب نظـران و سیاسـت مـداران و همة كسـانی كه به 

هـر ترتیـب انسـان های مسـتقل و خرداندیشـی هسـتند، گردید. 
 كامـاًل روشـن اسـت پـس از دو جنگـی كه در جهـان اتفـاق افتاده بود، یكسـری نهادهـا و سـازمان هایی ایجاد 
شـدند. هـدف اصلـی اینهـا دو مسـاله بـود: 1ـ صلـح و امنیـت جهانـی؛ 2ـ حقـوق بشـر. اتفاقـًا بحـث مـا مربوط 
بـه ایـن دو تـا اسـت. صلـح و امنیـت بیـن المللـی و حقـوق بشـر، دو هـدف عمـده ای بـود كـه پـس از دو جنگ 
جهانـی مـورد توجـه ملـل متحـد قـرار گرفت. از نـگاه حقوق بیـن الملل، توسـل به زور بـرای ترور یك مقـام عالی 
رتبـة نظامـی، آن هـم نـه در میـدان نبـرد، بلكـه در سـفری رسـمی و نـه بـرای مأموریت نظامـی، بلكـه مأموریتی 
سیاسـی و بـه منظـور گفتگـو بـا مقامـات رسـمی كشـور میزبـان، در راسـتای كاهـش تنش هـای منطقـه ای، چـه 
بحـث و ماهیـت حقوقـی می توانـد داشـته باشـد؟ توجیهـات ادعایـی مقامـات آمریـكا تـا چـه انـدازه می تواند از 
قابلیـت شـنیدن و اعتبـار برخـوردار باشـد؟ پیامدهـای حقوقـی بیـن المللـی حملـه آمریـكا چـه می تواند باشـد؟ 
صحبـت كوتـاه اینجانـب بـا توصیـف و تحلیل وقایـع مرتبط با این رخـداد و ارزیابـی توجیهات مقامـات آمریكایی 
كـه عمدتـًا حـول مفهـوم دفـاع مشـروع مطرح شـده براسـاس وضعیت های حقـوق بیـن الملل بیان میشـود كه 

از آن چنـد نتیجـه حاصـل می شـود.
 اول اینكـه  اقـدام »توسـل بـه زور« فاقـد كمتریـن و كوچكتریـن وجاهـت حقوقـی و قانونـی بـوده و جنایتـی 
آشـكار و لطمـه بـه صلـح  و امنیـت بیـن المللـی و جهانی بوده و مصداق مسـلم توسـل به زور محسـوب میشـود 
و غیرقانونـی بـوده و مغایـر بـا منشـور ملـل متحد محسـوب می شـود. دوم: ناقـض توافقـات دو جانبـه آمریكا با 
عـراق، بویـژه موافقـت نامـه امنیتـی بـوده و مطابـق مفاد اعالمیـه تعریف تجـاوز و اساسـنامة روم، مصـداق عمل 
تجـاوز شـناخته می شـود و موجبـات مسـئولیت بیـن المللی دولـت آمریكا و مسـئولیت كیفری عوامـل دخیل در 

آن و عامـالن و امـران ایـن اقـدام نامشـروع را فراهـم می نمایند. 
 توجیهـات مقامـات آمریكایـی مبنـی بـر دفـاع مشـروع و دفـاع پیـش دسـتانه و پیشـگیرانه، فاقـد كمتریـن 
وجاهـت حقوقـی و قانونـی اسـت. یكـی از چالش هـای مهـم حقـوق بین الملـل حاكم بر توسـل بـه زور، مربوط 
بـه چگونگـی تفسـیر و اجـرای موارد اسـتثنائی اسـت كـه در كنـار اصل منع اسـتفاده یا تهدیـد به اسـتفاده از زور 
پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن چالـش بویژه در خصوص دفاع مشـروع كه ابتـكار و صالحدید آن به دولت ها سـپرده 
شـده، بیشـتر بـروز و ظهـور پیـدا می كنـد. آمریكا تالش داشـته با تفسـیری موثق حتـی در فرض وجـود احتمال 
یـا پیـش بینـی حملـه نظامـی در آینـده، ایـن اقـدام جنایـت كارانه را موجـه جلوه دهـد. توجیهـات ارائه شـده از 
طـرف مقامـات ایـاالت متحـده آمریـكا در فاجعـة تـرور سـردار سـلیمانی یكـی از مصادیـق ایـن رویكـرد افراطی 
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آمریـكا در تعمیـم دامنـة اسـتثناء توسـل بـه زور در مقـام دفـاع از خـود یـا باصطالح دفاع مشـروع بوده اسـت. 
عملیات نظامی آمریكا در سـوم ژانویة 2020 كه در حاشـیه فرودگاه بغداد رخ داد و ترور سـردار سـلیمانی فرمانده 
عالـی جمهـوری اسـالمی ایـران و ابومهدی المهندس از فرماندهان حشـد الشـعبی عراق و جزء نیروهای رسـمی 
ارتـش عـراق و همراهـان ایشـان، از جهـات مختلف فاقد عنصر مشـروعیت بـوده و موجب مسـئولیت بین المللی 
دولـت ایالـت متحـده آمریـكا و مسـئولیت كیفـری عوامـل دخیـل در ایـن عملیات گردیده اسـت. تهاجـم نظامی 
یـاد شـده در تاریخـی كـه بیـان شـد، مسـتند بـه هیچ تصمیمـی از جانـب مقامـات شـورای امنیت ملـل متحد و 
سـازمان ملـل متحـد نبـوده و چنیـن ادعایی هم از سـوی هیچكس از مقامـات آمریكایی هم حتی مطرح نشـده 
اسـت. حملـة نظامـی آمریكا فاقد مشـروعیت الزم برای توصیف در قالب دفاع مشـروع اسـت. زیـرا آمریكایی ها 
بایـد اثبـات می كردنـد كـه قربانـی یـك حملـة سـابق منتسـب بـه ایـران بودند یا دسـت كم بـا یك حملـة قطعی 
قریـب الوقـوع از سـوی ایـران مواجـه هسـتند؛ در حالیكـه بـر اسـاس كلیـة قرائـن و امـارات اثبات شـده، حمله 
آمریـكا  نـه مسـبوق بـه حملـة نظامـی قابـل انتسـاب بـه ایران بـوده و نـه ادعـای حمله قطعـی و قریـب الوقوع 

ایـران علیـه آمریـكا بـه اثبات رسـیده اسـت كـه بتواند مشـروعیت دفاع پیش دسـتانه را اثبـات كند.
 امـا ادعـای وجـود طـرح و برنامـه دشـمن و پیش بینـی حمله نظامـی در آینده بـرای توجیه دفاع پیشـگیرانه، 
نـه نسـبتی بـا قواعـد و موازیـن حقوقـی ناظـر بـه توسـل بـه زور دارد، نـه مـورد تأییـد رویـة قضایی بیـن المللی 
بـوده و نـه از هیـچ گونـه حمایـت دكتریـن حقوقـی برخـوردار اسـت. مـن اشـاره خواهم كرد كه دادسـتان سـابق 
دادگاههـای جنایـات جنگـی كـه خودش یـك شـهروند آمریكایی بـوده و یك تحصیل كـردة حقوق اسـت؛ چگونه 

ایـن مسـئله را محكـوم می كنـد و آن را فاقـد وجاهـت قانونـی می داند.
 امـا ماهیـت حقوقـی ایـن گونـه توسـل به زور نامشـروع این اسـت كه نبایـد آنرا صرفـًا در حد قتل فـرا قضائی 
و نقـض حیـات فـرد یـا افـرادی فـرو كاسـت، یـا او را مغایـر بـا برخی تعهـدات قـراردادی دانسـت؛ بلكه بـا توجه 
بـه اسـتنادات و اسـتدالل های حقوقـی كـه بـه عمـل آمـده، حملة نظامـی آمریـكا كاماًل مصـداق جرم »تجـاوز بر 
علیـه عـراق« هـم بـوده اسـت. زیـرا اسـتفاده  از نیروهای مسـلح مغایر با شـروط مقـرر در توافقنامـة امنیتی، به 
تصریـح اعالمیـة تعریـف تجـاوز و اساسـنامة روم، از مصادیـق تجاوز به شـمار رفتـه و این موضوع، مورد اسـتناد و 
تأییـد مقامـات رسـمی عـراق هـم قرار گرفته اسـت. عـالوه بر ایـن، توصیف حملـة نظامـی آمریكا در ترور سـردار 
سـلیمانی بـه عنـوان تجـاوز علیـه ایـران هـم نیز محسـوب می شـود؛ یعنـی صرفا تجـاوز بـر علیه حاكمیـت عراق 
كـه ایـن عملیـات در آنجـا اتفـاق افتـاده، نیسـت. همـان گونه كـه از ادبیـات مقامـات آمریكایـی برمی آیـد، اقدام 
نیروهـای آمریكایـی، حملـه علیـه ایـران هـم بـوده، یعنی یـك عملیات نظامـی بر علیـه جمهوری اسـالمی ایران. 
طبـق مفـاد اعالمیـه تعریـف تجـاوز و مـاده 8 مكـرر اساسـنامه روم، حملـه بـه نیروهـای نظامـی یک كشـور، در 
صـورت برخـورداری از شـدت كافـی، مصـداق تجـاوز خواهـد بـود و از آنجـا كـه معیار شـدت، صرفـا ناظر بـه ابعاد 
مكانـی و زمانـی حملـه نبـوده و می توانـد بـه لحـاظ آثار پیامـدی نیز واجد »شـدت كافی« باشـد، مصـداق تجاوز 
علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـوده اسـت. اگر نگاهی به منشـور داشـته باشـیم، می بینیم در هیچ جای منشـور 
هیـچ مجـوزی بـرای توسـل به زور نیسـت. بنـد چهار مادة 2 منشـور ملـل متحد، دولت هـا را از تهدید بـه زور منع 
مـی كنـد و كامـال صریـح اسـت. بـا ایـن حال ممكن اسـت مفهـوم نگـرش دولت ها بـه ممنوعیـت تهدیـد به زور 

متفـاوت از نگـرش آنهـا بـه ممنوعیت توسـل به زور باشـد. 
 پرسـش اولیـه كـه در ایـن بـاب مطـرح می شـود ایـن اسـت كـه چگونـه تهدیـد بـه زور تحـت شـرایط خـاص 
می توانـد بـه هـدف اولیـه حقـوق بیـن الملـل یعنی حفـظ حداقلـی از نظام جهانـی و صلـح و امنیت بیـن المللی 
كمـك كنـد؟ و دوم: در چنیـن حالتـی، تهدیـد از زاویـه دیـد جامعـه بین المللـی چگونـه اسـت؟ غیرقانونی بودن 
تهدیـد بـه زور از كنفرانـس سـال 1907 صلـح الحـه و بـه ویژه پس از الزم االجراء شـدن منشـور ملـل متحد كامال 
روشـن اسـت. در واقـع امـروز هیـچ تهدیـد بـه زوری )حتی اتمام حجـت با تهدید بـه زور( با كنوانسـیون الحه در 
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مغایـرت اسـت و نمـی توانـد اتفـاق بیفتـد. بنـد چهار ماده 2 منشـور ملـل متحد، به صراحـت دولت هـا را از تهدید 
بـه زور منـع مـی كنـد، و آنهـا را از اینكـه دیگـران را مـورد تهدیـد قـرار بدهنـد و حتـی تهدیـد كنند، منع مـی كند و 

هیـچ  دولتـی چنین اختیـاری ندارد. 
 پـس در منشـور ملـل متحـد، ممنوعیـت كلی و عام توسـل بـه زور مدنظر قرار گرفته شـده اسـت. هیـچ قاعده 
منـع توسـل بـه زور در ایـن منشـور وجـود نـدارد كه آنـرا مجاز بدانـد چـه در روابط بیـن الملل نظیر جنـگ، چه در 
تهدیـد بـه جنـگ، چـه در اقدامـات مقابله به مثل مسـلحانه، چه در محاصـره دریایی و چـه در وضعیت های دیگر 

و اسـتفاده از تسـلیحات را كامـال دربرمی گیـرد و آن را ممنـوع می داند. 
یکـی از اسـتادان حقـوق بیـن الملـل و یكـی از بنیان گـذاران دادگاه جنایـی بیـن المللـی  نامـه ای را بـه نشـریه 
نیویـورك تایمـز مـی نویسـد. ایشـان تـرور شـهید سـردار سـلیمانی را بـه عنـوان عملـی خودسـرانه و غیرقانونـی  
محكـوم كـرده اسـت و عملیات مسـلحانه نیروهـای آمریكایی در خاك عـراق را به عنوان تجاوز محسـوب می كند 

و می گویـد: ایـران و عـراق می تواننـد مبـادرت بـه دفـاع مشـروع علیـه آمریـكا كنند. 
 اشـاره ای هـم بـه تـرور شـهید فخـری زاده كنـم. بحـث در رابطه بـا ترور دانشـمند بـزرگ فخری زاده اسـت كه 
فقـط از جهـت اینكه ادای دینی نسـبت به این شـهید بزرگوار داشـته باشـیم، نکاتی را عرض میکنـم. از نظر حقوق 
بشـر بیـن المللـی كامـال در شـرایط جنگـی هـم، حمـالت عمـدی بـه غیـر نظامیـان ممنـوع اسـت مگر آنكـه این 
اشـخاص مسـتقیمًا در مخاصمـه و جنـگ مشـاركت داشـته باشـند. به همیـن دلیل، دانشـمندان نظامـی همواره 
جـزء غیرنظامیـان محسـوب شـدند. پروتكل  اول الحاقـی 1977 و موافقیـت نامه های 1949 ژنو به روشـنی گفته 
اسـت كـه هـر كـس در عملیـات جنگی حضور و مشـاركت نداشـته باشـد، رزمنده نیسـت، بلكه غیرنظامی اسـت. 
چگونـه میتـوان كسـی كـه در تهـران در شـرایط عادی و به صورت غافلگیرانه كشـته می شـود و شـهید می شـود را 
رزمنـده نامیـد؟ لـذا افـرادی كـه بـا تغییـر نـام ترور بـه قتـل هدفمند، از آدم كشـی دفـاع می كننـد را بایـد مدافع 
جنایـت یـا تئوریسـین جنایـت و آدم كشـی نامیـد و لـذا ایـن مسـئله توجیه پذیـر نیسـت از هیچ جهتـی. كاركرد 
دولـت اسـرائیل در طـی عمـر 70 سـاله اش همیـن بـوده که دسـت بـه تـرور دانشـمندان و متخصصان هسـته ای 
بزنـد و صرفـًا فقـط در مـورد ایـران نبوده اسـت؛ یعنی اسـرائیل در سـایر دولت ها هم دسـت به چنیـن ترورهایی 

زده؛ حتـی در خـود آمریـكا هـم بعضی دانشـمندان را ترور كرده اسـت.

  اینجانـب بـه دنبـال امكان سـنجی طرح دعاوی حقوقـی بر علیه امریـكا در پرونده ترور 
شـهید سـلیمانی هسـتم؛ یعنـی مـا بررسـی كنیـم كـه چه نـوع دعـاوی و در چـه مراجعی 
اعـم از داخلـی منطقـه ای و بیـن المللـی، می توانیـم طرح دعـوی بكنیم و با چـه ضریب و 
ریسـك موفقیـت حاصـل شـود. كار یـك وكیـل در ورود بـه یك پرونده، شناسـایی ریسـك 
پرونـده اسـت. همـه دوسـتانی كـه وكیل انـد، می دانند هیـچ وكیلـی در پرونـده ای كه ورود 
پیـدا می كنـد، نمی توانـد صـد در صـد مطمئن باشـد كـه رأی قضائی را خواهـد گرفت حتی 
در پرونده هـای بسـیار متعـارف؛ تـا چـه برسـد بـه پرونده هـای این گونـه ای كه مسـبوق به 
سـوابق هـم شـاید نباشـد. ممكـن اسـت مـا مـوارد مشـابهی را پیـدا كنیـم در فضـای بین 
الملـل، امـا مـوارد دقیـق حتمی كه بـه صورت پرونـده قضائی وجود داشـته باشـد، نداریم. 
در پرونـده ای مثـل شـهید سـلیمانی، ایـن پرونـده منحصـر بـه فـرد اسـت و در فضـای 
بیـن المللـی طبیعتـا بایـد برایـش طراحـی كـرد. وكیـل حـاذق در پرونده هـای داخلـی و 
در پرونده هـای بیـن المللـی بـه وكیلـی گفتـه می شـود كـه بـرای پیـروز شـدن می آیـد و پرونـده اش را طراحی و 
مهندسـی مـی كنـد، ریسـك ها را می بینـد، فرصت هـا را می بینـد تـا آنجایـی كـه شـده متمرکـز می شـود بـه كل 

اسـباب حقوقـی. گاهـی از فكـت می بـرد، گاهـی از law می بـرد. )گاهـی بـا هـر دو(.

دکتر سید نصرهللا 
ابراهیمی

عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران  و رییس هیأت مدیره 

مرکز وکالی قوه قضائیه 
استان تهران
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 وقتـی كـه پرونـده شـهید سـلیمانی مطـرح شـد، از سـال گذشـته دنبـال این بودم كـه آیا می شـود پرونـده را در 
محاكـم بیـن المللـی، محاكـم داخلـی و منطقـه مطـرح كـرد. از همـان زمـان مـن اولین بررسـی را انجـام دادم. 
امـكان سـنجی پرونـده یعنـی مطالعـه امـكان سـنجی حقوقی پرونـده در ایـران، عراق و سـوریه و هـم در مراجع 
و محاكـم بیـن المللـی اسـت. مراجـع بیـن المللی جهت طـرح اقدامـات غیرقضایـی، محاكم بیـن المللی جهت 
طـرح اقـدام قضایـی. وكیـل وقتـی پرونـده ای را جلـو میبـرد، حتمـا نبایـد از درب دادگاه وارد محكمـه بشـود و 
بخواهـد پرونـده را ببـرد. گاهـی وقت هـا از یـك اقـدام اداری، از یـك پیگیـری اجرایـی در یـك مرجـع ذی صالح 

می توانـد پرونـده را مطـرح كنـد و بـه آن اهداف برسـد.
 مـا هدفمـان از پیگیـری پرونده شـهید سـلیمانی چیسـت؟ رسـاندن نـدای مـردم 80 میلیونی ایـران و چند ده 
میلیونـی عـراق بـه جامعـه بیـن الملـل كـه اتفاقـی كـه افتـاد، جنایت بیـن المللی اسـت؛ ناقـض صلـح و امنیت 
بیـن المللـی اسـت؛ خـالف حقوق بشـر اسـت و مداخلـه در حاكمیت هـای مسـتقل دولت ها اسـت و ناقض همة 

قواعـد آمـرة بین المللی اسـت .
 در اینجـا امـكان سـنجی مـا در دعـوای حقوقـی كیفـری ایـران جـواب مـی دهـد. حتی الزم نیسـت كـه وكیل 
خیلـی قـوی باشـد بـرای اینكـه رأی بگیـرد. در ایران بـا ادبیـات و قوانین و مقرراتی كـه داریـم؛ در همین مقررات 
مـا می توانیـم ایـن پرونـده را پیگیـری كنیـم. در مـورد عراق، امكان سـنجی من جـواب داده و مـا می توانیم طرح 
دعـاوی در محاكـم جمهـوری عـراق را داشـته باشـیم. طـرح دعـاوی بر علیـه آمریـكا در محاكم مشـترك ایران و 
عـراق یعنـی دولـت ایـران و دولـت عراق) به دلیـل اینكه هر دو قربانی مشـترك یك جـرم واحد بودنـد( نیاز دارد 
بـه یـك مصوبـه قانونـی و توافقنامه هـای فـی مابین و در یـك فرایند توافـق طرفینـی بیایند یک دادگاه مشـترك 

تشـكیل بدهنـد برای پیگیـری پرونده.
 مـن از همـان ابتـدا تصـورم ایـن بـود كه مقامـات قضایی دو كشـور یـا مقامات سیاسـی دو كشـور، اراده شـان 
را در اینجـا مشـترك می كننـد بـرای ایـن كار كـه تـا االن اتفـاق نیفتـاد. حتی من بررسـی كـردم كه آیـا می توانیم 
ایـن دعـوا را در خـود امریـكا مطـرح كنیم بر اسـاس قوانیـن و مقـررات امریكا از قانون اساسـی و قانـون كیفری 
امریـكا. بـاز اینجـا جـواب مثبـت اسـت و مـا در امریـكا هـم می توانیـم طـرح دعـوا بكنیـم؛ البته ضریب ریسـك 

دعـوا در هـر صالحیـت سـرزمینی نسـبت به صالحیـت دیگر سـرزمینی متفاوت اسـت. 
 فضـای بیـن الملـل فضایـی اسـت كـه شـما بایـد از همـه ظرفیت ها اسـتفاده كنیـد. پیشـنهاد من این اسـت: 
تشـكیل یـك كارگـروه تخصصـی از حقـوق دانـان ایـران، عـراق و بیـن المللـی. مـن در پرونده هـای بیـن المللـی 
مشـاهده كـردم برخـی از موسسـات حقوقـی كه مردم نهاد هسـتند، اینها بدون اینكه اینترسـت خاصـی در پرونده 
شـما داشـته باشـند، اگـر بتوانیـم متقاعـد كنیـم كه ایـن پرونده هـا جنبه حقـوق بشـری دارد و می توانـد پروفایل 
حقـوق بشـری ان جیـو را ببـرد بـاال، اینهـا می آینـد ورود پیدا می كننـد و كمك می كننـد؛ حتی به عنـوان ثالث، در 
پرونـده ممكـن اسـت در محاكـم بیایند اسـتدالل كننـد. در برخـی از پرونده های اروپا و انگلسـتان، بنـده از برخی

NGO  هـا اسـتفاده كـردم و توانسـتم رأی بگیرم. 
 ایـن فقـط یـك بحـث تئوریـك و امكان سـنجی احتمالی نیسـت و میتوانیـم كارگـروه تخصصـی از حقوقدانان 
داخلـی و عراقـی و وكالی بیـن المللـی تشـکیل دهیـم. طبیعتـا در اینجـا اسـتفاده از ظرفیت هـایNGO  هـا 
بسـیار مهـم اسـت. در نهایـت در بررسـی هایی كـه بنـده داشـتم، در مورد اقـدام تروریسـتی دولت امریـكا، امكان 
سـنجی كلیـه گزینه هایـی كـه بررسـی شـده وجـود دارد؛ اگرچه وزن هر یـك از گزینه های پیشـنهادی در سـهولت 
و صعوبـت دعـوا و در احتمـال موفقیـت متفـاوت اسـت، ولـی توجـه بـه كلیـه گزینه هـا می توانـد یـك حقـوق دان 
و وكیـل حـاذق بیـن المللـی را در خصـوص طـرح دعـاوی بین المللـی با اقدامـات تلفیقـی یا تجمیعـی رهنمون 

سـاخته و از ظرفیـت گزینـه هـای روی میـز بـرای تقویـت مبانـی حقوقی و مسـتندات اسـتفاده كند. 
2ـ نتیجـه دوم: در پیگیـری هـر یـك از گزینه هـای پیشـنهادی كـه بنـده مطـرح كـردم؛ برخـورداری از توانمنـدی 



44

حقـوق دانـان و وكالی برجسـته داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی درصـد موفقیت مـا را در وصول بـه نتیجه ارتقا 
می دهـد.

3ـ ایـن اعتقـاد جـازم را دارم كـه طـرح دعاوی این گونـه ای در مراجع ذی صـالح داخلی، منطقـه ای، بین المللی، 
حتـی اگـر منتـج بـه نتیجـه حقوقـی نشـود؛ نبایـد بـه هیچ وجـه متوقف شـود. چـرا؟ زیرا طـرح دعاوی بـر علیه 
امریـكا می توانـد زیرسـاخت هـای حقوقـی بین المللی كشـور عزیز ایـران را در ورود به فضای بیـن المللی تقویت 
كنـد. دسترسـی نظـام حقوقـی و حقـوق دانـان مـا و منطقـه را در مراجعـه بـه محاكـم بیـن المللی ارتقـا بدهد و 

گسـترش بدهد.

  سـالها پیـش شـاید قریـب بـه 15 سـال پیش در مركـز امـور حقوقی ریاسـت جمهوری، 
پرونـدة چهـار دیپلمات ایرانی به من ارجاع شـد. سـردار احمد متوسـلیان، شـهید موسـوی. 
هنـوز نمی توانیـم بگوییـم شـهید چـون مشـخص نشـده كه اینها شـهید شـدند یا نـه؟ وقتی 
كـه مـن پرونـده را بـاز كـردم دیـدم 3ـ4 كاغـذ زرد پوسـیده داخـل پرونـده اسـت. سـوال 
كـردم نكنـد ایـن یك پرونـدة محرمانه ای دارد كـه به من ندادند. وقتی سـوال كـردم گفتند: 
پرونـده محرمانـه نـدارد؛ یعنـی بعـد از چنـد دهـه فقـط چند تـا بریـده جرایـد در آن پرونده 
بـود و هیـچ كاری انجـام نشـده بـود كه من درخواسـت جلسـه كـردم و وقتی كـه بعضی از 
دوسـتان دیدنـد مـن یـك مقـدار فعـال شـدم، پرونـده را سـریع از مـن گرفتند. سرنوشـت 
امـام موسـی صـدر چـی شـد؟ كسـی خبـر دارد؟ سـایر شـهدای هسـته ای چـه شـد؟ مـا 
می توانیـم عكـس سـردار سـلیمانی را روی پروفایلمـان بگذاریـم. میخواهـم بگویـم یـك 
مقـدار هـم عـالوه بـر بحث هـای تئوریـك و برگزاری جسـات، در بحث هـای عملیاتی وارد شـویم. چرا هنوز سـردار 
متوسـلیان پرونـده اش فعـال نشـده؟ سـردار عزیزمـان ایـن پیـام را بـه مـا دادنـد كـه سرنوشـت هر ایرانـی مهم 

اسـت. سرنوشـت هـر یـك از كسـانی كـه در مجموعه هسـتی وجـود دارند، اهمیـت دارد. 
 مـن آمـدم در چارچـوب عملیاتـی كردن موضوع، كنوانسـیون های مربوط را بررسـی كردم. دو كنوانسـیون اصلی 
داریـم در ایـن خصـوص. كنوانسـیون 1969 چـون كشـور ایران عضو اسـت، اما عـراق و آمریكا عضو نیسـتند و 29 
كشـور عضـو هسـتند؛ از ظرفیـت ان نمی شـود اسـتفاده كـرد. كنوانسـیونی كـه می توانیـم از ظرفیـت ان اسـتفاده 
كنیـم مخصوصـا در اینكـه مـا پیگیـری كیفری داشـته باشـیم؛ كنوانسـیون راجـع به جلوگیـری و مجـازات جرائم 
علیـه اشـخاص مـورد حمایـت بیـن المللی من جمله مأمورین سیاسـی اسـت کـه 1973 تصویب شـد و از 1977 
اجرایـی شـد. 180 كشـور عضـو دارد و ایـران، عراق، امریكا، افغانسـتان، قطر عضو این كنوانسـیون هسـتند كه این 

ظرفیـت خوبـی را بـرای مـا و تكالیفـی را برای كشـورهای مختلف ایجـاد میکند. 
 در مـاده یـك بنـد ب : سـردار سـلیمانی می تواننـد مشـمول ایـن بنـد قـرار بگیرنـد و می توانیـم از ظرفیت این 
كنوانسـیون اسـتفاده كنیـم. فكـر كنـم در مـاده 3 كنوانسـیون اسـت كـه پیش بینی شـده: كشـور عراق كه كشـور 
محـل وقـوع جـرم اسـت، محاكمـش در صالحیـت رسـیدگی هسـتند. طبق بنـد ب مـاده 3، محاکم كشـور ایران 
هـم می توانـد رسـیدگی كنـد. طبـق بنـد ج، كشـوری كـه آن اقـدام را انجـام داده، خـود كشـور آمریـكا می توانـد 
رسـیدگی بكنـد و طبـق بنـد 2 ، سـایر كشـورهای جهان، هرجا كـه عاملین و قاتلین پیدا شـوند؛ محكمة آن كشـور 

می توانـد آنهـا را بازداشـت كنـد و رسـیدگی كند. 
 كشـور عـراق طبـق مـادة 4 وظیفه داشـت كه جلوگیـری كند؛ اگر اطالع داشـت از ایـن اتفاق و مبادلـة اطالعات 
داشـته باشـد و هـر تدبیـری كـه الزم بـوده را اتخـاذ كنـد و بـه ایـران اطـالع بدهـد كـه ایـن اقـدام انجـام نشـد. 
متأسـفانه كشـور عـراق در خصـوص صالحیـت دیـوان بیـن الملـل دادگسـتری آی . سـی. جـی ایـن صالحیت را 
رزرو زده و نپذیرفتـه وگـر نـه مـا كوتاهـی اگر از كشـور عراق مشـاهده می كردیم، می توانسـتیم به عنـوان اختالف 

دکتر سیامک عموزیدی

عضو کارگروه حقوق 
عمومی مجمع 

بین المللی اساتید 
مسلمان دانشگاه ها
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ببریـم و اول در قالـب مذاكـره بعـدا داوری بعـد در قالب آی سـی جی پیگیـری كنیم. اما االن می توانیم رسـمًا از 
دولـت عـراق درخواسـت بكنیـم كه پرونـده به صورت كیفری آنجا رسـیدگی بشـود؛ یعنی این ظرفیـت وجود دارد. 
مـن شـاید نزدیـك بـه 20 مـورد را در خصـوص كیس هایـی كه علیـه ایـران در محاكم آمریكایی رسـیدگی شـده) 
امـا بـه صـورت حقوقـی( تـك تـك  آراءاش را خوانـدم. ایـن را بـرای ایـن قسـمت عـرض میکنـم كـه بخشـی از 
دوسـتان در خصـوص پرونـده شـهادت و تـرور شـهدای هسـته ای می فرماینـد: ما هنـوز از جهت قابلیت انتسـاب 
بـه دولـت اسـرائیل مشـکل داریـم. مـن توصیـه میكنـم حقوقدان ها متـن اراء را مشـاهده كننـد. تقریـب در اكثر 
قریـب بـه اتفـاق ایـن آراء ، هیـچ مسـتندی وجـود نـدارد، مثـال اسـتناد كـرده بـه گـزارش وزارت خارجـه آمریكا، 
اسـتناد كـرده قاضـی به شـهادت شـهود مثال سـفیر آمریكا در لبنان یـا گزارش كارشـناس اف. بـی. آی و امثالهم؛ 

یعنـی هیـچ مسـتند دقیقی وجـود ندارد. 
 اگـر محاكـم داخلـی مـا، چـه در بحـث كیفـری و چـه در بحـث حقوقـی ورود كردنـد؛ مـا می توانیـم در مقابـل 
امریـکا اقـدام متقابل داشـته باشـیم، هـم در خصوص بحث مصونیـت و هم در خصوص اینكه خیلی الزم نیسـت 
آراء مسـتند، مسـتدل و دقیـق و روشـن باشـد. همانطـور كـه سیسـتم قضایـی آمریـكا مبتنـی بـر ایـن اسـت که 
وقتـی یـك رای صـادر می شـود، همـان مبنـا قـرار می گیـرد و ارای بعدی هم صـادر میشـود؛ ما هم مـی توانیم از 

آن روش اسـتفاده كنیم.
 بعضـی از دوسـتان ایـن شـبهه را اخیـرا مطـرح كردنـد كـه اگـر مـا بخواهیم علیه كشـور اسـرائیل طـرح دعوی 
بكنیـم؛ ایـن بـه معنی شناسـایی دولت اسـرائیل اسـت. به هیـچ وجه اینطور نیسـت. مـا پروندة داوری داشـتیم 
بـا اجـازه مقـام معظـم رهبـری و علیـه اسـرائیل طرح دعـوی كردیم و طبـق اصول حقـوق بین الملل، ایـن نتیجه 
حقوقـی، شناسـایی آن كشـور را بـه همـراه نخواهـد داشـت. ایـران قوانین متعـددی را تصویب كرد سـال 1368ـ  
89ـ 91ـ 92ـ 95ـ 96 و 98 در خصـوص برخـورد بـا تروریسـت و تـرور و بـه نظـر مـن ایـن قوانیـن بایـد تكمیل و 
تنقیـح بشـود و دوسـتان اشـاره داشـتند بـه جـرم انـگاری بعضـی از موضوعـات خـاص كـه به نظـر مـن، آنها هم 
بایـد انجـام بشـود و اضافـه شـود بـه ایـن قوانیـن و مـا یـك قانون بـه صورت پكیج مشـخصی داشـته باشـیم و 

همـان را مبنـا قـرار بدهیم. 
 بعـد از اینكـه رای را محكمـه مـا صـادر كرد، مهـم بحث اجرای آن رأی اسـت مخصوصا اگر رأی حقوقی باشـد. 
بـرای اجـرای رأی در محاكـم داخلـی یـا محاكـم عـراق، یـك سـری موافقـت نامـه دو جانبـه دیگـر نیـاز داریم و 
مجموعـه بایـد اینهـا را دنبـال كنـد و منعقـد كند تـا بتوانیـم آراء را اجرایی بكنیم. خـود آمریكا برای اجـرای احكام 
داخلـی اش در سـایر كشـورها، در برخـی از كشـورها  موفـق شـد و در بعضـی از كشـورها موفـق نشـد. مـا چطـور 
در مهندسـی می آییـم مهندسـی معكـوس می كنیـم، در علـوم انسـانی هـم می شـود مهندسـی معكـوس كـرد. 
روش هایـی كـه خـود آمریـكا و كانادا و برخی كشـورهای دیگر علیه كشـور خودمان یا سـایر كشـورها دنبال كردند 
را مطالعـه كنیـم و از همـان روش هـا، آن مـواردی كـه موفـق بوده اسـتفاده كنیم علیه خود كشـور آمریكا و كشـور 

اسـرائیل كـه در واقـع باید بگوئیـم دولت اشـغالگر قدس.
 یكـی از دوسـتان از قـول وزیـر خارجـه نقـل كردنـد كـه از سـال قبـل تـا االن، هیـچ نامـه ای وزارت خارجـه 
بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل نفرسـتاده؛ چـون فكـر می كردنـد هیـچ نتیجـه ای نـدارد. چـرا؟ یعنـی مسـائل 
دیپلماتیـك و سیاسـی را مبنـا قـرار می دهند و مسـائل حقوقـی را كال کنار می گذارند. اینها می تواند مسـتند باشـد 
و بعـدا همیـن نامه هـا مبنـا قـرار بگیرد بـرای اقدامات بعـدی. انشـاهللا اقدامات حقوقـی در رابطه بـا ترورها باعث 
شـود هزینـة تـرور در سراسـر جهان باال بـرود مخصوصًا علیه اتبـاع ایرانی، مخصوصا علیه دانشـمندان هسـته ای، 

مخصوصـا علیـه مقامـات عالی رتبـة ایرانی.
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  دو بخـش كلـی ارائـه می دهـم. یـك بخـش نظـرات كارشناسـی خـودم، یـك بخش هم 
اقداماتـی كـه انجـام شـده و باید انجام شـود. در قضیة حملـه و اقدام تجاوز كارانـه از طریق 
تروریسـم علیه شـهید سـلیمانی تردیدی وجود ندارد. تمام عناصر و شـواهد نشـان می دهد 
كـه ایـن اقـدام، اقدامـی اسـت كـه مشـمول و مصـداق عمل تجـاوز اسـت. اما اینكـه طرف 
مقابـل اسـتناد مـی كنـد بـه دفاع پیـش دسـتانه و دفاع پیـش گیرانه یـا هر عنـوان دیگری 
غیـر از آن چیـزی كـه دفـاع مشـروع ماده 51 منشـور ملل متحد اسـت. قطعـا چنین چیزی 
نیسـت؛ صـدر مـاده 51 تصریـح دارد كـه در صـورت وقـوع حملـه مسـلحانه علیـه یـك عضو 
ملـل متحـد چنیـن اتفاقـی بیفتـد. لـذا وقوع حملـه مسـلحانه ای نبـوده و منطـوق و مفهوم 
و همـه تشـكیالت و عناصـر مـاده 51 منشـور ملـل متحـد گـواه این اسـت كه دفاع مشـروع 
در همیـن حالـت وجـود دارد و حـق ذاتـی اسـت و تـا جائیكه شـورای امنیت دخالـت نكند. 
بنابرایـن ادعـای آمریكایی هـا در هـر محكمـة ناعادلـی هـم بـرود، قطعـًا محكوم اسـت. اما 
در مقابـل، اقـدام مـا چیسـت؟  نكتـه ای كـه وجـود دارد و نظر کارشناسـی من این اسـت كـه اقدام مـا در جواب، 
دقیقـا منطبـق بـر مـاده 51 اسـت؛ چـون اقـدام علیـه مأمـور رسـمی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران، در حـال 
مأموریـت رسـمی در كشـور عـراق )نـه در صحنه جنـگ( در حال انتقال به محـل مأموریت، قطعا یكـی از مصادیق 
قطعنامـه 3314 اسـت در تعریـف تجـاوز و اقـدام مـا در برابـر او، قطعا دفاع مشـروع اسـت که مشـمول مادة 51 

منشـور ملل متحد اسـت. 
نكتـه ای كـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه در مادة 51 ، تناسـب وجـود دارد. در قضیه دفاع مشـروع، تناسـب یكی از 
اجزایـی اسـت كـه دفـاع را در مقـام دفاع زیان دیـده از حدود قانونی و مشـروع خـودش خارج نمی كنـد. به نظر 
من بهترین تناسـب را سـید حسـن نصرهللا فرمودند: كفش شـهید سـلیمانی به سـر ترامپ می ارزد. تناسـب این 

اسـت، آن اقدامـی كـه انجام شـد بـه قول حضـرت آقا یك سـیلی بود در عین االسـد.
 در همـان روزهـای اول در قـوه قضائیـه، بـه لحـاظ حقوقـی در بعـد داخلـی، یـك دادخواسـت داشـتیم، بحـث 
حقوقـی داشـتیم كـه بـه نحـو احسـن همه كمـك كردنـد. یك بعـد كیفری داشـتیم كـه روال خود را طـی می كند 
در سـطح داخلـی. امـا مسـئله ای كه مهم اسـت و مغفول واقع شـده، سـطح بین المللی اسـت. اسـاتید فرمودند 
مـا كنوانسـیون 1973 را داریـم كـه متعهـد شـدیم. وقتـی متعهـد شـدیم، چـرا از حقوقش اسـتفاده نكنیـم؟ چرا 
منفعالنـه برخـورد كنیـم؟ ایـن برمی گـردد بـه خوانـش برخـی از دوسـتان. مـا منازعـه نظامـی داشـتیم؛ منازعـه 
اقتصـادی داریـم؛ امـا جنـگ حقوقـی در كار نیسـت. چـرا در ایـن حـوزه اعتمـاد نیسـت؟ چـرا مـا نبایـد منازعـه 
حقوقـی كنیـم؟ اینجـا جایـی اسـت كـه مـا هنـوز بـه مرحلـة اصلـی نرسـیدیم، اما بـی انصافی اسـت اگـر بگویم 

كاری نشـده است. 
 اینکـه در چـه بخـش هایـی میتوانیـم فعالیـت کنیـم؛ یـك بخش بیـن الدولی اسـت، یكی كنوانسـیون اسـت 
یعنـی بخـش بـرون مـرزی بیـن المللـی، ی بخـش، بخش هـای حقـوق بشـری اسـت و مـا در آن حـوزه خیلی 
كارهـا می توانیـم انجـام دهیـم. تنهـا مسـئله ایـن اسـت كـه اواًل همـه اسـاتید همچنـان ناامیـد نباشـند و بـه مـا 
كمـك بكننـد. نكتـه بعـدی ایـن اسـت: تمـام كشـورها، تمام اشـخاص حقیقـی و حقوقی كـه به نحـوی در قضیه 
شـهید عزیزمـان خصوصـا شـهید سـلیمانی درگیـر ماجـرا بودنـد، بدانند از تیـغ مسـائل و پرونده هـای حقوقی ما 

نمی تواننـد جاخالـی كنند.
 مـا هنـوز هـم بایـد شـروع كنیـم، بایـد بجنگیـم، بایـد اراده كنیـم كـه حقـوق حقـه جمهوری اسـالمی ایـران را 
در حوزه هـای مختلـف  خصوصـا شـهید سـلیمانی را احقـاق بكنیـم و فقـط یـك نكتـه می توانـم در مـورد شـهید 
عزیزمـان، شـهید فخـری زاده، اضافـه بكنـم: بـه لحـاظ حقوقـی ما خیلی مسـأله را تحلیـل كردیم كـه چه چیزی 
پیـدا كنیـم كـه دسـت مجـری انقالبی جمهوری اسـالمی ایـران باز باشـد؛ اگـر احتماال رژیم صهیونیسـتی پشـت 
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قضیـه باشـد؟ تحلیـل كارشناسـی بنـده ایـن اسـت كـه رژیـم صهیونیسـتی دولـت نیسـت، اما سـازمان تشـكیل 
یافتـه و سـازمان یافتـه تروریسـتی اسـت. بنابرایـن مقـررات عـام مبارزه با تروریسـت نسـبت به او فعال اسـت. 
مـا می توانیـم اعـالم كنیم: این یك سـازمان تروریسـتی سـاختارمند و سـازمان یافته اسـت و در چارچـوب قواعد 
عـام مقابلـه بـا تروریسـم، میتـوان همـه اقدامـات رژیـم صهیونیسـتی را بررسـی کـرد و مـا می توانیـم پوشـش 

بگیریم. حقوقـی 

   بـا حمایـت دكتـر ایـزدی، مدیـر عامـل محتـرم مجمـع بیـن المللـی اسـاتید مسـلمان 
دانشـگاهها، امسـال دومیـن نشسـت ابعـاد حقوقـی شـهادت سـردار و بررسـی و امـكان 
سـنجی راهكارهـای عملـی طـرح دعـاوی در داخل و خارج كشـور برگزار گردیـد. بحث خودم 
را در خصـوص امـكان سـنجی یكـی از دعـاوی كـه میتـوان علیـه دولـت آمریـكا و مقامـات 
آمریكایـی بواسـطه شـهادت سـردار سـلیمانی و ابومهـدی مهنـدس و همراهانشـان مطـرح 
کـرد، صحبـت خواهـم کـرد و آن، امـكان سـنجی طـرح دعـوای مسـئولیت مدنـی در داخل 
كشـور اسـت. مسـئولیت مدنـی بـه معنـای اینكـه هـرگاه ضـرر و زیـان مـادی، معنـوی یـا 
جسـمی و بدنـی بـه شـخص یـا اشـخاصی اعـم از حقیقـی یـا حقوقی وارد شـد؛ بر اسـاس 
مبانـی مسـلم قانـون حقـوق مسـئولیت مدنی و بـا تحقـق اركان مسـئولیت مدنـی، باید آن 
شـخص یا اشـخاص مسـئول زیان و مسـبب زیان یا مباشـر زیان پاسـخگو باشـند و جبران 
ضـرر و زیـان نماینـد. همانطـور كـه مسـتحضرید مسـئولیت مدنـی سـه تـا ركـن دارد كه بـا تحقق این سـه ركن، 
می توانـد دادگاه حكـم بـه پرداخـت خسـارت نماید. این سـه ركن عبارتنـد از: تحقق یا وقوع ضـرر، 2. فعل زیانبار 

و سـوم احـراز رابطـه سـببیت بیـن تحقـق ضـرر و  آن فعـل زیانبـار و انجـام فعـل زیانبار. 
 در موضـوع پرونـده سـردار شـهید اسـالم، این سـه ركن محقق شـده. ضرر مقصـود، ضرر جانی و ضـرر معنوی 
اسـت. جـان سـردار اسـالم توسـط شـقی ترین اشـخاص گرفتـه شـد و ایـن موجـب مسـئولیت افـراد جنایت كار 
اسـت. امـا ایـن فقـط از دسـت رفتن یـك جان نبـود، گویا جانهایـی از ملت ایران در ایـن راه داده شـد. حداقل در 
تشـییع جنـازه سـردار در كرمـان قریـب بـه 80 نفـر به شـهادت رسـیدند و ضـرر معنوی كه به كشـور تحمیل شـد، 

زیاد است. بسـیار 
 ضـرر معنـوی مصادیـق متعددی دارد. بخشـی از این ضرر معنوی به خانواده شـهید تحمیل شـده و بخشـی به 
جامعـه و حاكمیـت و نهادهـای كشـور ما و حتی منطقة و جهان اسـالم و كشـورهای محور مقاومت تحمیل شـده 
اسـت. زیـان معنـوی بـه خانواده، تالم ناشـی از دسـت دادن یك پـدر مهربان، همسـر نمونه و سرپرسـت خانواده 
اسـت و تالمـات روحـی بر اسـاس موازین روشـن حقوقـی قابل مطالبه اسـت. نظام هـای حقوقی اینهـا را تقویم 
كردنـد و در قالـب »خسـارت تنبیهـی« هـم بـه راحتـی قابـل پرداخت اسـت.  آسـیب های عاطفی و روانـی در اثر 
بازدیـد فیلـم و اجسـاد قربانیـان، از دسـت دادن حمایت های عاطفی، احساسـی و مالی توسـط یـك خانواده و از 
دسـت دادن یـك پـدر نمونـه، مدیـر خانواده و یك انسـان محبـوب برای خانـواده و جامعه، زیانهای معنوی اسـت 

كـه بر اسـاس موازین حقوقـی قابل مطالبه اسـت.
  آنچـه بـه جامعـه و بـه دسـتگاه ها برمی گـردد؛ فقـدان معنوی یك فرمانده ارشـد نظامـی فوق موثـر در منطقه، 
جریحه دار شـدن احساسـات پاك مردم ایران، از دسـت دادن یكی از رجال سیاسـی و مذهبی و نظامی كشـور و 
مهمتـر از همـه تعـرض و تجـاوز بـه تمامیت ارضی كشـور و نیروهای ارشـد نظامی جمهوری اسـالمی ایران اسـت 

و بـر اسـاس موازیـن صریـح حقوقی، ایـن زیان ها قابل مطالبه اسـت.
 متاسـفانه در ایـن یـك سـال اقـدام شایسـته ای در خصـوص طـرح دعاوی نشـده یا پیشـرفت الزم را نداشـته 
و بایـد بـا ارائـه راهكارهـای خـوب بـه مسـئولین ذیربـط كمـك كـرد كـه ایـن نشسـت  در راسـتای مشـاوره و ارائه 
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راهـكار بـه مسـئولین اجرایـی و قضـات خـدوم كشـور خودمان اسـت. راهكاری كـه ما پیشـنهاد میكنیـم و قانون 
هـم از آن حمایـت می كنـد؛ مطالبـه ضـرر و زیان ناشـی از دسـت رفتن سـردار و ضـرر و زیان معنوی میباشـد كه 

مصادیقـش را ذكـر كردیم. 
 قانونـی داریـم در كشـور بـا عنـوان »قانـون صالحیـت دادگسـتری جمهـوری اسـالمی ایـران« بـرای رسـیدگی 
بـه دعـاوی مدنـی علیـه دولـت هـای خارجـی و قطعـا دعـوای مسـئولیت مدنـی و مطالبـه ضـرر و زیـان معنوی 
و مطالبـه خسـارت ناشـی از شـهادت سـردار، یكـی از مهمتریـن مصادیـق دعـاوی مدنـی محسـوب می شـود. به 
موجـب ایـن قانـون، بـه منظـور مقابلـه و جلوگیـری از نقـض مقـررات و موازیـن حقوق بیـن الملل، به اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی اجـازه داده شـده كـه بتواننـد در راسـتای عمـل متقابـل، از اقدامـات دولت هـای خارجـی و 
مسـئوالن دولت هـای خارجـی كـه مصونیـت قضائـی جمهوری اسـالمی ایـران را نقض كردنـد، طرح دعـوا كرد. در 
خصـوص هرگونـه اقـدام و فعالیـت دولت هـای خارجـی در داخـل یـا خارج ایـران كه مغایـر با حقوق بیـن الملل 
اسـت و منجـر بـه فـوت، صدمـات بدنـی، روانی یا ضـرر و زیان مالی اشـخاص گردد؛ طبـق قانون و آییـن نامه ای 
كـه در سـال90 تصویـب شـده، اشـخاص می تواننـد طـرح دعوای مسـئولیت مدنـی نمـوده و مطالبه ضـرر و زیان 

یند. بنما
 ممكـن اسـت سـوال شـود كه طـرح دعوا علیـه دولت آمریـكا و علیـه رئیس جمهـور آمریكا و مقامات رسـمی 
دولـت آمریـكا ممكـن اسـت برخـالف مصونیـت قضایی دولت هـا باشـد. در حقوق بیـن الملل اصلی اسـت كه به 
موجـب آن، دولت هـا از اعتبـار یكسـانی در مقابـل همدیگـر برخوردارند و دولتـی نمی تواند دولت دیگـر را محاكمه 
یـا تحـت تعقیـب قضایـی قـرار بدهـد و ایـن اصـل اسـتثنائاتی دارد. اوال ایـن قانـون كـه در كشـور مـا تصویـب 
شـد، در راسـتای یـك اقـدام متقابـل انجـام شـد؛ چـرا كـه آمریكایی ها بـا اینكه بـه كنوانسـیون حمایـت قضایی 
پیوسـتند، متاسـفانه در سـالهای اخیـر بـا نقـض آن كنوانسـیون و بـا تصویـب قانونـی در كنگـره كـه بـه موجـب 
آن می تواننـد علیـه كشـورهایی كـه بـه زعـم آنهـا حامـی تروریسـت هسـتند، طـرح دعوا كننـد؛ مصونیـت قضایی 
جمهـوری اسـالمی ایـران را در دادگاه هـای داخلـی خود مخـدوش كرد. این قانون در راسـتای اقـدام متقابل برای 
ایـن سیاسـت آمریـكا و عـدول از مصونیـت قضایـی پیـش بینـی شـده اسـت. بنابرایـن بـا توجـه به اصـل اقدام 
متقابـل كـه در نظـام حقـوق بیـن الملـل یـك اصـل شـناخته شـده ای اسـت؛ آمریـكا در دادگاه های مـا مصونیت 
قضایـی نـدارد و طبـق همیـن آییـن نامـه، وظیفـه وزارت امـور خارجه اسـت كـه كشـورهایی كه مصونیـت قضایی 
جمهـوری اسـالمی ایـران را نقـض كردنـد یا با ناقضـان همكاری كردنـد؛ توسـط وزارت محترم امور خارجـه به قوه 

قضائیـه معرفی بشـوند. 
 بنابرایـن بـر اسـاس همیـن قانـون و بـر اسـاس اصل اقـدام متقابل، امكان سـنجی ایـن دعوا واضح و روشـن 
و مبرهـن اسـت و قوانیـن دیگـری كـه بـه مـا در ایـن خصـوص كمـك میكنـد؛ قانـون مسـوولیت مدنـی و قانون 
مجـازات اسـالمی اسـت كـه می توانـد بـه مـا در طـرح ایـن دعـوا کمـک كنـد. مبانـی اقدام هم مشـخص اسـت؛ 

اصـل اقـدام متقابـل و اسـتثناء بـر اصـل مصونیـت قضائـی دولت ها. 
 در ایـن دعـوا بایـد ببینیـم كـه بـه چـه صورت بایـد عمل كـرد. اوال طبق همیـن قانـون و آیین نامـه اش، دادگاه 
عمومـی، حقوقـی تهـران بـه عنـوان دادگاه پایتخـت، بایـد بـه ایـن دادخواسـت ها رسـیدگی كنـد و یكی از شـعب 
مجتمـع قضایـی شـهید بهشـتی در تهـران مسـئول تعییـن ایـن دعـاوی گردیـده اسـت. خواهـان در ایـن پرونده 
می تواننـد هـم اشـخاص حقیقـی باشـند و هـم اشـخاص حقوقـی. اشـخاص حقوقـی می تواننـد سـازمان های 
مربوطـه باشـند؛ حتـی سـازمان های مـردم نهـاد به عنوان كسـانی كه از فقدان سـردار اسـالم ضرر و زیـان معنوی 
برایشـان تحمیـل شـده، میتواننـد ایـن دادخواسـت را مطالبه كننـد. نهادهایـی كه فقدان سـردار، تأثیـر زیادی در 
مدیریت آنها گذاشـته و یكی از اعضا و اركان خودشـان را از دسـت دادند؛ همچون سـتاد فرماندهی كل نیروهای 
مسـلح، وزارت دفـاع، سـپاه پاسـداران، نیـروی قدس، اشـخاص حقوقی هسـتند كـه می توانند بر اسـاس همین 
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موازیـن طـرح دعـوا كننـد. همچنیـن بازمانـدگان یـا ورثـه مرحـوم حـق دارنـد بر اسـاس ایـن قانـون و عمومات 
قانـون مسـئولیت مدنـی علیـه فاعل فعـل زیانبـار طرح دعـوا كنند.

 خوانـده یـا خوانـدگان ایـن دعـوا عبارتنـد از دولـت آمریـكا بـه عنوان آمر و مسـبب از بـاب تسـبیب و همچنین 
اشـخاص و مقامـات دولـت آمریـكا و نیروهـای نظامـی و فرماندهان و پایگاه هـای نظامی و افسـران و خلبانانی 
كـه هدایـت هواپیماهـا یـا پهبادهایی كه مسـئولیت شـلیك به سـردار اسـالم و همراهانشـان را داشـتند، به عنوان 
خواندگان دعوای مسـئولیت مدنی شـناخته می شـوند. خواسـته دعوا هم روشـن اسـت: مطالبه خسـارت مادی 
و معنـوی و بدنـی ناشـی از اقـدام مغایـر حقـوق بیـن الملـل، توسـط آمریـكا كـه منجـر به فـوت، صدمـه بدنی و 
روانـی گردیـده و ضـرر و زیـان ناشـی از ترور سـردار اسـالم. تشـریفات رسـیدگی بـه این دعـوا هم مطابـق قانون 
آییـن دادرسـی مدنـی در سـال 1379 تصویـب شـده و كمـاكان الزم االجراسـت. بنابرایـن یكـی از دعـاوی از بین 
چندیـن نـوع دعـاوی كـه می توانـد در داخـل و خـارج كشـور مطرح شـود؛ همیـن طرح دعـوای مسـئولیت مدنی 
اسـت و چـه بسـا ایـن دعـوا در خـود آمریكا هـم قابل طرح باشـد كه آنجا چـون عامل فعـل زیانبار و بـه تعبیری 

خوانـدگان انجـا هسـتند، بایـد بتوان ایـن دعـوا را آنجا هم مطـرح كرد. 
 بـه طـور مشـخص خواسـتم امكان سـنجی طرح دعـوای مسـئولیت مدنی را خصوصا بـا تأكید بـر مطالبه ضرر 
و زیـان معنـوی از دولـت آمریـكا، مقامـات، رئیـس جمهـور، فرماندهـان ارتـش و پایگاه هـای نظامـی آمریـكا در 
منطقـه را عنـوان كنـم. از نظـر مـا ایـن دعـوا صـد در صـد امـكان دارد و ایـن قانون كه در سـال 1390 هـم تصویب 
شـده بـرای چنیـن روزهایـی اسـت و امیـدوارم مسـئولین مـا و حتـی NGO مـا بـا  اسـتفاده از ایـن قانـون و 
مكانیسـمی كـه بـرای حمایـت از قربانیـان تـرور و جنایـت كشـورهای مخالـف و معانـد مـا تصویـب شـده و یك 
دهـه اسـت از امـورش می گـذرد؛ انشـاهللا بتواننـد اسـتیفای حقوق حقه سـردار جهـان اسـالم را به عمـل بیاورند.

در تكملـه بحـث دو نكتـه را یـادآوری میکنـم. وكالیـی كه این دعـاوی را مطـرح خواهند كرد در محاكـم حقوقی و 
عمومـی تهـران؛ در مرحلـه طـرح دعـوا معـاف هسـتند از هزینـه دادرسـی، مالیات و ایـن هزینه ها پـس از اجرای 

حكـم اخذ خواهد شـد.
 NGO هـا می تواننـد ایـن دعـاوی را مطـرح كننـد و از پرداخـت هزینه دادرسـی و مالیـات نگران نباشـند. ثانیا 
ایـن دعـوا در دادگاه هـای كیفـری هـم قابل طرح اسـت؛ بدین معنـا كه بعد از صـدور قرار جلب رسـیدگی و صدور 
كیفـر خواسـت و قـرار مجرمیـت علیـه عامـالن و مباشـران و مسـببان و طـرح در دادگاه كیفری بر اسـاس اصول 
مسـلم حقوقـی و دادگاههـای كیفـری می تـوان به تبـع امر كیفری، دادخواسـت ضـرر و زیان ناشـی از وقوع جرم 

را در دادگاه هـای كیفـری طـرح كـرد و مطالبه كرد.
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ت حقوقی و کیفری از منظر  داخلی و بین 
طرق شکای

المللی

خارج از ایران

کشور عراق

ت حقوقی و کیفری از
شکای

منظر محل وقوع جرم ترور

آمریکا

ت حقوقی و کیفری از
شکای

ت 
منظر محل اقام

آمران
و 

مسببان
جرم 

سازمان های بین 
المللی

سازمان ملل متحد 
دفتر ضد تروریسم سازمان 

ملل متحد

ت
کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنی

سازمان ملل متحد
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متح

د

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
ت سازمان ملل متحد

شورای امنی

داخل ایران

ت کیفری و حقوقی در
شکای

ب 
دادسرای عمومی و انقال

تهران

ت حقوقی در دادگاه 
شکای

عمومی و حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی تهرا

ن
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ابومهدیابعاد حقوقی شهادت و ترور سردار سلیمانی، 
زادهفخریمهندس، همراهان و شهید 

مسئولیت مدنی
تعریف

هر گاه ضرر معنوی، مادی یا جسمی به شخص یا 
اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی وارد شود باید بر 

اساس مسئولیت مدنی جبران گردد

ارکان مسئولیت مدنی

احراز رابطه سببیت
قابلیت انتساب

فعل زیانبار
انجام عمل تجاوز و ترور

تحقق ضرر
–ضرر مادی –ضرر جانی 

ضرر معنوی
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مسئولیت مدنی دولت آمریکا ومقامات آمریکا و قانون صالح

قانـون صالحیـت دادگسـتری جمهوری اسـالمی ایران برای رسـیدگی بـه دعاوی 
مدنـی علیـه دولتهـای خارجـی مصوب هفدهم اسـفند مـاه یکهزار و سـیصد و نود

 مـاده1ـ بـه موجـب این قانون بـرای مقابله و جلوگیـری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی مـی تواننـد از اقدامـات دولتهـای خارجی کـه مصونیت قضائـی دولت جمهوری اسـالمی ایران 
و یـا مقامـات رسـمی آن را نقـض نماینـد، در دادگسـتری تهران اقامـه دعوی کننـد. در این صـورت دادگاه مرجوٌع 
الیـه مکلـف اسـت بـه عنـوان عمل متقابل بـه دعاوی مذکـور رسـیدگی و طبق قانون، حکـم مقتضی صـادر نماید. 

فهرسـت دولتهـای مشـمول عمـل متقابـل توسـط وزارت امور خارجـه تهیه و به قـوه قضائیه اعالم می شـود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:

 الـفـ  خسـارات ناشـی از هرگونـه اقـدام و فعالیـت دولتهـای خارجـی در داخـل یـا خـارج ایـران کـه مغایر با 
حقـوق بیـن الملـل اسـت و منجـر بـه فوت یا صدمـات بدنی یـا روانی یا ضـرر و زیان مالی اشـخاص مـی گردد.

 ب ـ خسـارات ناشـی از اقـدام و یـا فعالیـت اشـخاص یـا گروههـای وحشـت افکـن )تروریسـتی( در داخـل 
یـا خـارج ایـران کـه دولـت خارجـی آنهـا را تشـویق یـا از آنهـا حمایـت می نمایـد و یا اجـازه اقامـت یا تـردد و یا 
فعالیـت در قلمـرو حاکمیـت خـود را بـه آنهـا مـی دهـد و اقدامـات مذکـور منجـر بـه فـوت یـا صدمـات بدنی یا 

روانـی یـا ضـرر و زیـان مالـی می شـود.
 تبصـره ـ فهرسـت اشـخاص یـا گروههای وحشـت افکـن )تروریسـتی(، توسـط وزارت اطالعات تهیـه و به قوه 

قضائیـه اعالم می شـود.
 ماده2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

 مـاده3ـ چنانچـه دولتهـای دیگـری در اجـرای احـکام ناقـض مصونیـت جمهوری اسـالمی ایران و یـا مقامات 
رسـمی آن مسـاعدت و همـکاری نماینـد مشـمول مقـررات ایـن قانون می باشـند.

 مـاده4ـ بـا توجـه بـه اصـل عمل متقابـل، میـزان، در تقویـم خسـارات مـادی، معنـوی و تنبیهی زیـان دیدگان، 

مشـابه احـکام صـادره از دادگاه خارجی اسـت.
     تبصـرهـ  محکـوٌم بـه بـه ریـال تعییـن و میـزان طـالی معـادل آن بـه قیمت تاریخ صـدور حکم محاسـبه و در 

آن قیـد می شـود.

 مـاده5ـ  هزینـه دادرسـی و مالیـات وکالی خواهـان ایـن نـوع دعـاوی پـس از اجـرای حکم به حسـاب خزانه 
داری کل واریـز می شـود.

 مـاده6 ـ دادگاههـای ایـران )دادگسـتری تهـران( در مـوارد زیـر صالحیت رسـیدگی به شـکایت علیـه دولتهای 
خارجـی را دارند:

     1ـ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
     2ـ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسالمی ایران باشد.

 مـاده7ـ دعـاوی علیـه نماینـدگان یـا مقامـات یـا نهادهـای وابسـته یـا تحت کنتـرل دولـت خارجی بـا رعایت 
اصـل عمـل متقابـل، در صورتـی قابل رسـیدگی اسـت که خسـارات، ناشـی از اقدامات موضـوع این قانون باشـد.
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 مـاده8ـ  امـوال متعلـق بـه دولـت یا مقامات یـا نمایندگان آن یـا نهادهای وابسـته یا در کنتـرل دولت خارجی 
مشـمول ایـن قانـون با رعایت اصل عمـل متقابل، مصـون از اقدامات اجرائی نیسـت.

 مـاده9ـ مـوارد مصرحـه در معاهـدات بیـن المللـی الزم االجـراء نسـبت بـه دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران 
مشـمول حکـم مـاده )8( ایـن قانـون نمـی شـود مگـر در مـوارد زیـر:

 الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می شود. 
 ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می شود.

 پ ـ امـوال مصونیـت یافتـه براسـاس مقـررات بین المللی کـه در دولت خارجی مشـمول این قانـون، موضوع 
اقدامات اجرائی باشـد.

 مـاده10ـ آییـن نامـه اجرائـی ایـن قانـون ظـرف سـه مـاه توسـط وزارتخانـه هـای دادگسـتری، امـور خارجـه و 
اطالعـات تهیـه مـی شـود و بـه تصویـب هیـأت وزیـران مـی رسـد.

 مـاده11ـ از تاریـخ الزم االجـراء شـدن ایـن قانـون، قانون صالحیت دادگسـتری جمهوری اسـالمی ایـران برای 
رسـیدگی بـه دعاوی مدنی علیـه دولتهای خارجی مصوب 1378/8/18 و اصالحیـه بعدی آن مصوب 1379/8/11 

لغو مـی گردد.

     قانـون فـوق مشـتمل بـر یـازده ماده در جلسـه علنی روز چهارشـنبه مورخ هفدهم اسـفند ماه یکهزار و سـیصد 
و نود مجلس شـورای اسـالمی تصویب شـد و در تاریخ 1391/1/23 به تأیید شـورای نگهبان رسـید
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مسئولیت مدنی دولت آمریکا ومقامات آمریکا و قانون صالح

قانـون الـزام دولـت به پيگيـري جبـران خسـارات ناشـي از اقدامـات و جنايات 
امريـكا عليـه ايران و اتباع ايراني مصوب بیسـت و هشـتم اردیبهشـت ماه 1395

مـاده۱ـ به منظـور اسـتیفای حقـوق ملـت ایـران، دولـت موظـف اسـت راسـا یـا از طریـق حمایـت از اشـخاص و اتباع 
جمهـوری اسـالمی ایـران، اقدامـات مقتضـی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسـارت و اخـذ غرامت کامل از 

دولـت ایاالت متحـده آمریـکا بـه جهـت نقـش این کشـور در مـوارد زیر به عمـل آورد
۱ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
۳ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی

۴ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر )جانباز و آزاده(
۵ـ  خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور

۶ـ  خسارت های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
۷ـ خسـارت های مـادی و معنـوی ناشـی از جاسوسـی علیـه ایران توسـط ایاالت متحـده یا با حمایـت و نقش آفرینی 

ایاالت متحده
۸ ـ خسـارت های مادی و معنوی ناشـی از انسـداد، مصادره یا تصرف در اموال و دارایی های جمهوری اسـالمی ایران، 

نهادها و مؤسسـات دولتی یا عمومی جمهوری اسـالمی ایران یا مقامات آن
۹ـ کلیـه خسـارت های مـادی و معنـوی ناشـی از اقدامـات رژیـم غاصب صهیونیسـتی کـه با حمایت یـا نقش آفرینی 

آمریـکا انجـام پذیرفته یـا می پذیرد.
۱۰ـ کلیـه خسـارت های مادی و معنوی ناشـی از سـایر اقدامـات یا وقایعی که با حمایت یـا نقش آفرینی ایاالت متحده 

روی داده اسـت یا در آینده روی خواهد داد.

 مـاده۲ـ دولـت موظـف اسـت در مواردی کـه ایاالت  متحده تعهـدات خود در قبال جمهوری اسـالمی ایـران، به ویژه 
در حـوزه مصونیـت دولـت و امـوال متعلق بـه دولت و مقامات جمهوری اسـالمی ایـران را نقض می نماید، در راسـتای 

اقـدام متقابـل کلیـه اقدامات از جمله اقدامـات حقوقی مقتضی را بـه عمل آورد.

 مـاده۳ـ دولـت موظـف اسـت اجـرای تصمیمـات مراجـع صالـح به نفع جمهـوری اسـالمی ایـران و اتبـاع آن را در 
کشـورهای ثالثـی کـه اموالـی از ایـاالت  متحده در آنهـا وجـود دارد، در چارچوب اقـدام متقابل تعقیب کنـد. در مواردی 
کـه دادگاه های کشـورهای ثالث نسـبت به شناسـایی یا اجـرای احکام دادگاه هـای داخلی ایاالت  متحـده آمریکا علیه 
ایـران اقـدام می کننـد، دولـت موظـف اسـت اقـدام متقابل مقتضـی را بـرای شناسـایی و اجـرای احـکام دادگاه های 

داخلـی ایـران در آن کشـورها یا سـایر کشـورها حسـب مورد به عمـل آورد.

 مـاده۴ـ اقدامـات حقوقـی مذکـور در ایـن قانون تا آنجـا که در قبـال دولت خارجـی )ایاالت  متحده براسـاس ماده 
)۲( ایـن قانـون یـا هـر کشـور دیگـر موضـوع مـاده )۳( ایـن قانـون( اتخـاذ می شـود و نقـض مصونیـت آن دولت یا 
مقامـات آن دولـت تلقـی شـود، بایـد در چارچـوب واکنش بـه نقض تعهد داخلـی آن دولت بـوده و محـدود به حدود 

اقدامـات متقابـل براسـاس حقوق بین الملل باشـد.

 مـاده۵ـ وزارت امـور خارجـه موظـف اسـت گزارش اقدامـات به عمل  آمده در راسـتای اسـتیفای حقوق ملـت ایران، 
موضـوع ایـن قانـون را هر ۶ ماه به کمیسـیون های امنیت ملی و سیاسـت خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شـورای 

اسـالمی ارائه نماید.
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دادگاه صالح 
دادگاه های عمومی و حقوقی تهران

دادگاه ویژه مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواندگان

ت 
ت دول

ص و مقاما
اشخا

آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا 
(

مباشران
)

ت آمریکا
بعنواندول

ب 
ب از با

آمر و مسب
ب

تسبی

خواهان

ص حقیقی
اشخا

بازماندگان یا ورثه

ص حقوقی سازمان 
اشخا

مربوطه

س
نیروی قد

سپاه پاسداران

ستاد فرماندهی کل نیروهای 
مسلح

وزارت دفاع
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خواسته ها

توسط دولت المللخسارات مادی و معنوی ناشی از اقدام مغایر حقوق بین 
آمریکا که منجر فوت  یا صدمه بدنی و روانی گردیده و ضرر و زیان ناشی از 

ترور

شرح تفصیلی خواسته ها

1 .خسارت های مادی و معنوی ناشی از دست دادن پدر خانواده؛
2. خسارت های مادی و معنوی ناشی از دست دادن همسر، سرپرست و مدیر خانواده؛

3. خسارت های مادی و معنوی ناشی از دست دادن حمایت های معنوی ، عاطفی، مادی و معنوی؛
4. خسارت های مادی و معنوی ناشی از ورود آسیب های عاطفی، روحی و روانی در اثر انجام عملیات ترور؛

5. خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از ورود آسـیب هـای عاطفـی و روانـی در اثـر پخش فیلم هـای ترور و 
باقیمانـده قربانیـان در شـبکه هـای اجتماعـی ، صدا و سـیما و همچنین شـبکه هـای جهانی؛

6. خسـارت های مادی و معنوی ناشـی از دسـت دادن فقدان یک فرمانده ارشـد نظامی فوق موثر؛7. خسـارت 
هـای مـادی و معنـوی ناشـی از دسـت دادن یـک رجـال سیاسـی و مذهبـی و مورد حمایـت و قبول تمـام جناح 

های سیاسـی و مذهبی؛
8. خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از  تعرض و تجـاوز به تمامیت نیروی رسـمی و ارشـد نظامی جمهوری 

ایران؛ اسالمی 
9. خسارت های مادی و معنوی ناشی از  تعرض و تجاوز به تمامیت نظام و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران؛

10. خسارت های مادی و معنوی ناشی از  نقض قوانین بین الملل؛
11. خسارت های مادی و معنوی ناشی از  جریحه دار شدن احساسات مردم، جامعه و ولی امر مسلمین؛

12. خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از  توهیـن بـه جمهـوری اسـالمی ایـران، نظـام، حاکمیـت و خانواده 
قربانیان؛ محتـرم 

13. خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از دسـت دادن یک فرمانـده پرنفوذ و پرقـدرت در منطقه و در سـطح 
جهانی؛

14.  خسارت های مادی و معنوی ناشی از ترور ؛
15. خسارت های مادی و معنوی ناشی از تالش برای ایجاد نا امنی و بی ثباتی در منطقه و کشور؛
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16. خسـارت های مادی و معنوی ناشـی از جریحه دار کردن احساسـات مردم و کشـته شـدن عزا دارن مراسـم 
تشـییع پیکر شهید سـردار سلیمانی؛

17.خسارت های مادی و معنوی ناشی از تحمیل هزینه های قابل توجه در بودجه نظامی کشور؛
18. خسارت های مادی و معنوی ناشی از ایجاد چالش و اقدام متقابل نظامی در کشور عراق؛

19. خسارت های مادی و معنوی ناشی از ایجاد مخاطرات و ورود ضرر و زیانهای ایجاد شده در داخل کشور؛
20.خسارت های مادی و معنوی ناشی از نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت و مقامات ایران؛

21.خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از ایجـاد خطـر، ایجـاد التهاب در فضـای هوایـی ایران و قـراردادن کل 
کشـور در سـطح قرمـز امنیتـی و دفاعی و شـلیک بـه هواپیمای مسـافربری

22.خسـارت هـای مـادی و معنوی کشـته شـدگان هواپیمای مسـافربری ناشـی از ایجـاد اقدمـات مخاطره آمیز 
و تنـش جویانـه آمریکا

23. خسـارت هـای مـادی و معنـوی ناشـی از ورود اسـیب هـای عاطفـی و روانـی بـرای بازمانـدگان حادثـه 
مسـافربری هواپیمـای 

ولت مرجع تعیین کننده کشورهای نقض کننده مصونیت د
جمهوری اسالمی ایران به قوه قضائیه

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

آیین تشریفات رسیدگی

1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
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ت آمریکا
ت آمریکا و مقاما

ت مدنی دول
مسئولی

منابع

ت به 
قانون الزام دول

پیگیری خسارات ناشی از 
اقدامات و جنایات آمریکا

ت 
مدنیقانون مسئولی

ب 
 مصو

7
ت 

1339اردیبهش

ت دادگستری 
قانون صالحی

جمهوری اسالمی ایران برای 
رسیدگی به 

دعاوی
مدنی 

علیه دولتهای خارجی

ت اسالمی 
قانون مجازا
ب 

مصو
1392

مبانی

ت 
استناد بر اصل مصونی

قضایی دولتها

ب قانون 
ت آمریکا با تصوی

دول
FAS

ت ایران و طرح 
ت قضایی دول

مصونی
دعاوی

ب گزاری و یا ترور در اسرائیل 
ت ایران از جمله بم

متعدد علیه دول
–

انفجا
ر 

11
سپتامبر 
-

اصل اقدام متقابل
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مصادیق ضرر و زیان های معنوی
ناشی از ترور

ت
جامعه و حاکمی

ت مردم 
جریحه دار شدن احساسا

و جامعه 
ک فرمانده ارشد نظامی 

فقدان ی
فوق موثر 

ت نیروی 
ض و تجاوز به تمامی

تعر
رسمی و ارشد نظامی جمهوری 

اسالمی ایران

ک رجال سیاسی و 
ت دادن ی

از دس
ت و قبول 

مذهبی و مورد حمای
تمام جناح های سیاسی و مذهبی

خانواده قربانیان

ب های عاطفی و روانی 
ورود آسی

در اثر بازدید فیلم های ترور و 
باقیمانده قربانیان

تالم
ت دادن پدر، همسر 

از دس
ت خانواده

نمونه و سرپرس

ت های 
ت دادن حمای

از دس
عاطفی و احساسی و مالی

ت دادن پدر نمونه، مدیر 
از دس

ک انسان بسیار 
خانواده و ی

ب برای جامعه و خانواده
محبو
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ش های طرح دعوای خسارت
رو

مستندا  بدون واسطه
ت دادگستر

به قانون صالحی
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی بهی 

دعاوی
مدنی علیه 

دولتهای خارجی 
ب 

مصو
1391/12/17

ت 
؛ طرح و تقدیم دادخواس

مطالبه ضرر و زیان به دادگاه عمومی و 
حقوقی 

با واسطه

مستندا  
به مواد 
9

و 
10

و 
14

و 
15

ب قانون 
آیین دادرسی کیفری مصو

1392/12/04
ت 

؛ طرح و تقدیم دادخواس
مطالبه ضرر و زیان به دادگاه صالح
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آمران
و 

مسببان
ص

در معنای خا

س 
رئی

جمهور و 
معاون اول 

آمریکا

وزیر امور 
خارجه 
آمریکا

وزیر دفاع و 
معاون اول 

آمریکا 

س 
رئی

سازمان 
ت 

اطالعا
آمریکا

فرماندهان 
مستقر در 
آمریکا و 
مسئول 

ت ترور
عملیا

فرماندهان و 
نیروهای 
آمریکایی 
مستقر در 
عراق و 
مسئول 

ت ترور
عملیا

فرماندهان و 
نیروهای 
مسئول در 

ث 
عراق از حی

ت 
تامین امنی

ک مقام 
ی

مهم و ارشد  
نظامی 
میهمان

مسئولین 
فرودگاه 

عراق

نیروهای 
نظامی و 
امنیتی 

مسئول حفظ
و برقراری 
ت در 

امنی
فرودگاه
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گزارش تصویری
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دکتر محمود عباسی

ژنرال دکتر حسن احمد حسن

دکتر ابو محمد عسگرخانی

دکتر عباس کریمی

استاد هاشم کامل

خانم دکتر الهام امین زاده

دکتر جعفر کوشا

دکتر احمد مؤمنی راد
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دکتر سید نصرهللا ابراهیمیدکتر خیرهللا پروین

دکتر سیامک عموزیدی

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

دکتر سید حسین موسوی فر



66



67

گــزارش
ســفر هیــات حقوقــی 
بــه  عــراق  قضائــی 
جمهــوری اســالمی ایران

بهمن ماه 1398

بخـش دوم
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 ایـن نشسـت بـا حضـور امیـن هاشـم مدیـر کل وزارت دادگسـتری جمهوری عـراق به همـت مجمع بیـن المللی 
اسـاتید مسـلمان دانشـگاه هـا در روز دوشـنبه 28 بهمن 98 برگزار شـد. 

 در ایـن جلسـه دکترفـواد ایـزدی مدیرعامـل مجمـع بیـن المللی اسـاتید مسـلمان دانشـگاه ها گفت: » نشسـت 
حاضـر بـرای بررسـی ابعـاد حقوقی ترور سـردار شـهید سـلیمانی توسـط دولـت آمریکا اسـت. دولت آمریـکا معموال 

ترورهایـی را کـه انجـام مـی دهـد قبـول نمـی کنـد، امـا در این مـورد به صراحتـا این امـر را پذیرفته اسـت.
سـپس علیرضـا مظلـوم مدیـر گـروه حقوق خصوصی گفت: » ترور سـردار سـلیمانی و یاران شـهیدش جـا دارد که از 
لحـاظ حقوقی بررسـی شـود. از ایـن رو در کارگروه حقوق خصوصی، برگزاری این نشسـت با حضـور میهمانان عراقی 
بـه تصویـب رسـید. از آقـای دکتر عباسـی معـاون محترم وزارت دادگسـتری نیز به خاطر مسـاعدت های الزم تشـکر 

مـی کنم«.
در ادامـه نشسـت قاضـی ضاری جابر فرهـود مدیر کل اصالحات قانونی وزارت دادگسـتری جمهوری عراق و مسـئول 
پرونده شـهید قاسـم سـلیمانی در عراق، ضمن عرض سـالم و تسـلیت شهادت سردار سـلیمانی با بیان اینکه در ابتدا 
الزم مـی دانـم از اسـتقبال گـرم جمهـوری اسـالمی ایران تشـکر کنـم افزود : مـا از روزی کـه وارد ایران شـدیم تالش 
کردیـم تمامـی جوانب موضوع ترور سـردار سـلیمانی را بررسـی کنیم. جلسـه امروز نیـز جزئی از ایـن ماموریت ما در 

تهـران اسـت. ایـن حق اسـاتید حقوق اسـت کـه از پیگیری های انجام شـده ایـن پرونده با خبر شـوند.
وی ادامـه داد : دسـتگاه قضایـی عـراق از همـان لحظـه اول، تمـام تـالش خود را انجـام داد. هیئـت قضایی به محل 
حادثـه اعـزام شـدند تـا شـواهد موجـود را بررسـی کننـد. مرحلـه بعـدی، تدویـن و ثبـت اظهـارات نیروهـای امنیتی 

فـرودگاه بود.
ضـاری جابـر فرهود افزود : تحقیقات مسـتقلی هم توسـط وزارت کشـور جمهـوری عراق در حال انجام اسـت. در آنجا 
یـک کارگـروه حقیقـت یـاب شـکل گرفته اسـت. ایـن کارگروه تحقیقـات خود را شـروع کرده اسـت. زمانـی که نتایج 

نشســت تخصصــی بررســی ابعــاد حقوقی ترور ســردار شــهید ســلیمانی 
در  مجمــع بین المللــی اســاتید مســلمان دانشــگاه ها



69

مشـخص شـود مـا کسـانی را که اطالعات ورود سـردار سـلیمانی از سـوریه به عـراق را در اختیـار آمریکا قـرار داده اند، 
شناخت. خواهیم 

وی در ادامـه بیـان کـرد: پیگیـری ایـن موضـوع بـر عهده قـوه قضاییـه عراق اسـت. جمهوری اسـالمی ایـران نیز می 
توانـد بـا حضـور یـک هیئـت حقوقی پیگیر ایـن موضوع باشـد. در دیـدار با معـاون وزیر دادگسـتری ایران، مـا درباره 
ایجـاد یـک کارگـروه مشـترک بـه توافق رسـیدیم. مـا از میـزان ناراحتی ملت ایـران از ایـن موضوع آگاه هسـتیم؛ اما 
تحقیقـات قضایـی در عـراق نیـاز بـه زمان دارد. مطمئن باشـید که دسـتگاه قضایی عـراق هیچ کوتاهـی در این زمینه 

نخواهد داشـت.
  امیـن هاشـم، مدیـر کل وزارت دادگسـتری جمهـوری عـراق، ضمـن تشـکر از دعـوت مجمـع بیـن المللـی اسـاتید 
مسـلمان دانشـگاه ها گفت: »اسـاتید حقوقی حاضر دارای تجربه های زیادی در مسـائل حقوق و حقوق بین الملل 
هسـتند. هـدف مـن از حضـور در جمع شـما، بهـره مندی از نظـرات و دیدگاه های شـما اسـت. چرا کـه موضوع، یک 

موضـوع جدید و پیچیده ای اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد :  بحـث رجـوع بـه حقوق بین الملل بـرای پیگیری این موضوع بسـیار مهم اسـت، ولی ما می 
دانیـم کـه قدرتهـای بـزرگ از جمله آمریـکا در تدوین این حقـوق تاثیر زیادی داشـته اند و برای جلوگیـری از زیان  به 

خودشـان راههـای مختلفی را ایجـاد کرده اند از جملـه ایجاد حق وتو.
مدیـر کل وزارت دادگسـتری عـراق ادامـه داد: »ایـاالت متحـده آمریـکا در توجیـه ایـن جنایـت بحث دفـاع از خود را 
مطـرح کـرده اسـت و اسـتدالل کـرده اسـت که سـردار سـلیمانی در حـال تدارک حملـه به نیروهـای آمریکایـی بوده 

است.
وی افـزود: بـا توجـه بـه منشـور ملل متحد، کشـورها در دو صورت مجاز هسـتند که از خـود دفاع کننـد. در حالت اول 
در صورتـی کـه یـک دولـت یـا یـک کشـور خطری باشـد بـرای امنیـت و صلح بیـن الملـل .در حالت دوم یک کشـور 
زمانـی کـه بـه یقیـن برسـد یک خطـر قریب الوقـوع کشـورش را تهدید می کند؛ مـی تواند اقـدام نظامـی انجام دهد 
و ایـن مـوردی هسـت کـه آقـای ترامـپ به آن اشـاره می کند. اما این اسـتدالل آن قدر ضعیف اسـت کـه حتی کنگره 

آمریـکا را متقاعد نکرده اسـت.
آقـای امیـن هاشـم در ادامـه بیـان کـرد : سـردار شـهید سـلیمانی به دعوت رسـمی نخسـت وزیر عـراق به کشـور ما 
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سـفر کـرده بـود و ماموریـت آن ارسـال پیـام صلح بود نه جنـگ. هیچ گونه شـواهدی وجود ندارد که همراهان شـهید 
سـلیمانی مسـلح هسـتند و قصد انجام عملیات نظامی را داشـته اند.

همچنیـن ادامـه داد : آنهـا بـا خـود نـه سـالح به همراه داشـته اند و نه مهمـات. طبق معاهـده امنیتی که بیـن عراق و 
آمریـکا ایجـاد شـده اسـت؛ نیروهـای نظامـی آمریکا حق پوشـیدن لباس نظامی و داشـتن سـالح را دارنـد، اما حق 

اسـتفاده از آن و انجـام عملیـات نظامـی منوط بـه اجازه حاکمیت عراق اسـت«.
 

 در ادامـه ایـن نشسـت جـواد طهماسـبی قائـم مقـام معاونـت حقوقی قـوه قضاییه بـا بیـان اینکه بـرای پیگیری 
حقوقـی ایـن موضـوع دو راهـکار وجود دارد ادامه داد: اولین راهکار، داخلی اسـت که کشـورهای عـراق، ایران و آمریکا 
صالحیـت رسـیدگی بـه ایـن موضـوع را دارند. ایـن راهکار به دلیل اصل مصونیت روسـای کشـورها بـه جایی نخواهد 
رسـید. راهـکار دوم ارجـاع بـه دیوان کیفری بین المللی اسـت طبق ماده 6 اساسـنامه این دیوان می تـوان این اقدام 

آمریـکا را تجـاوز محسـوب کرد و به عنـوان یک جنایت اثبات شـود. 
وی افـزود: درسـت اسـت کـه این سـه کشـور عضو ای سـی سـی نیسـتند، اما در بنـد 3 مـاده 13 که از آن بـه عنوان 
صالحیـت موضوعـی یـاد مـی شـود؛ دولتـی کـه در آن جـرم رخ داده اسـت، می تواند برای رسـیدگی به ایـن موضوع 
خـاص بـه ای سـی سـی مراجـع کنـد. دیـوان  کیفـری بین المللـی صالحیت بررسـی این موضـوع خـاص را خواهد 

داشـت.  ارجـاع موضـوع بـه ای سـی سـی به نظـر می رسـد بهترین گزینه باشـد.
سـپس شـهبازی رئیـس کانـون وکال ضمن اشـاره به پیگیری این موضـوع از طریق افـکار عمومی مردم جهـان ادامه 
داد : بنـده در ایـن مـدت متوجـه نگرانـی عمیق مـردم و حقوقدانان کشـورهای مختلف جهان به عـدم تعهد آمریکا به 
حقـوق و معاهـدت بیـن المللی شـده ام. حتی حقوقدانان کشـورهای غربـی و آمریکا نیز از این عمل نگران هسـتند. 

مـا بایـد از این فضا اسـتفاده کنیم.
وی افـزود : مـا بایـد دو مطلـب را پیگیـری کنیـم. ابتـدا مسـئله حاکمیـت قانـون در عرصه بین الملل اسـت. شـاید 
مهمتریـن دسـتاورد بشـر همیـن حاکمیـت قانـون باشـد. االن فرصت آن رسـیده که قانـون حاکمیت کنـد. در مرحله 
دوم اسـتفاده از قـرارداد امنیتـی عـراق و آمریـکا هسـت. االن بهترین زمان اسـت کـه دولت عراق به خـروج نیروهای 
آمریکایـی از کشـور خـود بپـردازد چـرا که همان طور اسـتاد ارجمند اشـاره کردنـد این قرارداد با ترور سـردار سـلیمانی 

نقض شـده است«.
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 جنـاب آقـای ضـاری جابـر فرهـود، معـاون دادسـتان کل عـراق و کامل امیـن هاشـم، مدیر کل حقوق بشـر و 
همـکاری هـای بیـن المللـی وزارت دادگسـتری عـراق بـا معـاون حقوق بشـر و امـور بین الملل وزیر دادگسـتری 
دیـدار کردنـد. در ایـن دیـدار، دکتـر محمـود عباسـی، معـاون حقـوق بشـر و امـور بین الملـل وزیـر دادگسـتری، 
ضمـن خیرمقـدم بـرای تـداوم همکاری هـای دوجانبـه اظهـار امیـدواری کـرد. وی بیان داشـت: دو ملـت ایران و 
عـراق در طـول سـالیان گذشـته بر اسـاس مؤلفه های فرهنگـی، تمدنی و مذهبی مشـترک بین دو کشـور، روابط 
دیرینـه و تأثیرگـذاری داشـته اند کـه ایـن روابط در زمینه حقوقی و قضایی گسـترش چشـم گیری داشـته اسـت. 
ملـت و دولـت ایـران همـواره درهمـه سـختی ها از جملـه مبـارزه بـا تروریسـم و گروهک هـای تروریسـتی نظیـر 
داعـش، در کنـار ملـت و دولـت عـراق بـوده و هزینـه گزافـی نیز بابت ایـن حمایت متحمل شـده اند کـه نمونه آن 
شـهادت سـپهبد قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهندس بوده اسـت. این جنایـت بزرگ به مثابه عمـل خطرناکی 
اسـت کـه دولـت آمریـکا، در وضعیتی که شـهید سـلیمانی مهمان رسـمی کشـورعراق، به عنوان یـک دولت دارای 
حاکمیـت مسـتقل بـوده، مرتکـب آن شـده اسـت. دکتـر عباسـی تأکیـد کـرد که تـرور ایـن دو شـهید واالمقام از 

سـوی هـر دو کشـور ایـران و عـراق قابـل پیگیـری در مجامـع حقوقی-بین المللی می باشـد. 
 وی همچنین در خصوص همکاری های دوجانبه حقوقی و قضایی اظهار داشـت خوشـبختانه موافقت نامه های 
چهارگانـه حقوقی-قضایـی بیـن دو کشـور منعقـد و الزم االجـرا گردیـده اسـت و در سـال های 92 و 93 نیـز دو 
یادداشـت تفاهـم همـکاری در زمینـه انتقـال محکومیـن و مسـائل حقوقـی و قضایی بـه امضا رسـیده  که اجرای 

موثـر آن هـا مسـتلزم همفکری و تعامل بیشـتر می باشـد. 
 وی در خصـوص موافقتنامـه انتقـال محکومیـن بین دو کشـور اظهار داشـت بـا توجه به روابط گسـترده تجاری 
و مذهبـی دو کشـور و تـردد شـهروندان ایرانـی و عراقـی در مراسـم مذهبـی همچـون اربعیـن، تعـداد زندانیـان 
ایرانـی در زندان هـای آن کشـور رو بـه افزایـش بـوده و بعضـًا جـرم برخـی اتبـاع ایرانـی در خـاک عـراق حمـل 
قرص هـای روانگـردان اسـت کـه بـه لحـاظ عـدم آگاهـی اتبـاع ایرانـی نسـبت بـه قوانیـن داخلـی عـراق، تحت 
تعقیـب و پیگـرد قضایـی در آن کشـور قـرار گرفته انـد. در ایـن مـورد بـا توجه بـه موافقت نامـه انتقـال محکومین 

دیدار هیأت عراقی با معاون وزیر دادگستری 



72

بیـن دو کشـور، امـکان انتقـال آن ها و برخـورداری از عفـو و تخفیف مجازات بـرای محکومین ایرانـی وجود دارد. 
دکترعباسـی در خصـوص پیگیـری حقوقـی و قضایـی تـرور شـهید سـپهبد سـلیمانی پیشـنهاد تشـکیل »کمیته 

مشـترک بیـن دو کشـور« را مطـرح نمود. 
وی همچنیـن جهـت توسـعه روابـط تجـاری و حـل اختالفـات بیـن تجـار دو کشـور، تشـکیل »مرکـز حکمیـت، 
داوری و میانجیگـری« را پیشـنهاد داد. وی اظهـار امیـدواری کـرد ایـن مرکز ذیل کمیته مشـترک حقوقی قضایی 

موضـوع تفاهـم نامـه دو جانبـه ایـران و عراق ایجاد شـود. 
 دکتـر عباسـی همچنیـن بـه دیدار روسـای قوه قضاییه دو کشـور جهـت همفکری و تسـهیل تعامـالت حقوقی 
و قضایـی اشـاره و بـرآن تأکیـد ویـژه نمـود و اظهـار امیـدواری کرد که با تشـکیل قریـب الوقوع »کمیتـه حقوقی 
قضایـی مشـترک« تصمیمـات مهمـی در زمینـه اجـرای بهینه موافقتنامـه ها و یادداشـت تفاهم هـای حقوقی و 

قضایـی اخـذ و در دیـدار روسـای قـوای قضاییه دو کشـور بـرای تصمیم گیری مطرح شـوند.
 در ایـن دیـدار، جنـاب آقـای ضـاری جابـر فرهـود، معاون دادسـتان کل عـراق ضمن عرض تسـلیت شـهادت 
سـپهبد سـلیمانی، اظهـار داشـت کـه قـوه قضاییـه عـراق از همـان ابتـدای امـر تحقیقـات خـود را در خصـوص 
ترورهـای صـورت گرفتـه آغـاز کـرده اسـت و پیشـنهادات و اظهـارات معاون حقوق بشـر و امـور بیـن الملل وزیر 

دادگسـتری ایـران را در خصـوص تشـکیل کمیتـه مشـترک، قابـل طـرح و پیگیـری دانسـت. 
در ادامـه، آقـای کامـل امیـن هاشـم، مدیـر کل حقـوق بشـر و همکاری هـای بیـن المللـی وزارت دادگسـتری 
عـراق، ضمـن اظهـار خرسـندی از حضـور در جمهـوری اسـالمی ایـران، بیـان داشـت: عمـل دولـت آمریـکا در 

خصـوص تـرور سـپهبد سـلیمانی و 
طـرح  قابـل  المهنـدس،  ابومهـدی 
اروپایـی  محاکـم  در  پیگیـری  و 
اسـت. همچنیـن بر اسـاس قوانین 
داخلـی آمریکا، این عمـل مجرمانه 
و قابـل تعقیب محسـوب می شـود. 
خصـوص  در  همچنیـن   وی 
پیشـنهادات معـاون حقـوق بشـر و 
امـور بیـن الملـل وزیر دادگسـتری 
جمهوری اسـالمی ایران، از تشـکیل 
پیگیـری  بـرای  مشـترک  کمیتـه 
حقوقـی بیـن المللـی تـرور سـپهبد 
سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس و 
کمیتـه حقوقی قضایی مشـترک در 
چارچـوب تفاهـم نامـه منعقـده فی 
مابیـن دو کشـور و نیز مرکزحکمیت، 
مشـترک  میانجیگـری  و  داوری 

اسـتقبال کـرد. 
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 دکتـر علـی باقـری کنـی معـاون امـور بین الملل و حقوق بشـر قـوه قضائیـه در دیدار با هیـأت عراقـی، ضمن تأکید 
بـر اینکـه وظیفـه اصلی دسـتگاه قضا اجرای عدالت اسـت، گفت: شـرط الزم و قطعـی اجرای عدالت، رهایی از سـلطه  
بیگانگان و دسـتیابی به اسـتقالل اسـت و شـهید سـلیمانی که نقش برجسـته ای در مقابله با تروریسـت های تهدید 
کننـده امنیـت و اسـتقالل عراق داشـت؛ حـق پایان ناپذیری بر اجرای عدالـت  ورزی و عدالت  گسـتری دارد و وظیفه ما 

اسـت کـه در پیگیـری آمـران و عامالن این جنایـت از هیچ تالشـی فروگذار نکنیم.
وی خاطرنشـان کـرد: در حالـی کـه امریکایی ها درصددند امنیت کشـورهای منطقه را به خود وابسـته کـرده تا بتواند از 
آنهـا باج خواهـی کنند، شـهید سـلیمانی مبدع الگوی امنیـت  درون زا در منطقه بود، تا هر کشـور بتواند بدون وابسـتگی 

بـه بیگانـگان و بـر اسـاس ظرفیت های داخلی خـود امنیت ملی خـود را تضمین نماید.
 معـاون امـور بیـن   الملـل قـوه قضاییه تأکیـد کرد: جنایـت آمریکا در ترور شـهید سـلیمانی ثابـت کرد: افـول قدرت 
آمریـکا یـک ادعـا نیسـت؛ بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار اسـت؛ چرا که هیـچ یک از ابزارهای قدرت امریکا نتوانسـت 
جلوی امنیت  سـازی منطقه  ای شـهید سـلیمانی را بگیرد و لذا ترامپ تروریسـت مجبور شـد مانند گانگسـترها هفت  

تیرکشی کند.
وی بیـان کـرد: شـهید سـلیمانی نه تنهـا در زمان حیاتش رژیم تروریسـت آمریکا را تحقیر کرد، بلکـه درماندگی آمریکا 

در مواجهـه بـا هـدف قـرار گرفتن َپایگاه نظامی اش ثمره  ی خون به ناحق ریخته  ی شـهید سـلیمانی اسـت.
باقـری کنـی افـزود: جمهوری اسـالمی ایران بر اسـاس قوانین داخلی در حـال پیگیری جنایت امریـکا در دو عرصه  ی 
حقوَقـی و کیفـری اسـت و در عیـن حـال بـه  طور جـدی از همه  ی ظرفیت هـای حقوقـی و قضایـی بین- المللی برای 

تعقیـب و مجـازات آمـران و عامالن ایـن جنایت اسـتفاده خواهد کرد.
 دبیـر سـتاد حقـوق بشـر جمهوری اسـالمی ایـران تأکید کـرد: آمریکا تنها ناقض حقوق بشـر نیسـت؛ بلکه »بشـر« 
هیـچ جایگاهـی در سـاختار سـلطه گـری آمریـکا نـدارد. بـه همیـن جهـت، ترامـپ کـه بارهـا به شکسـت طـرح ها و 

دیــدار هیــات عراقــی بــا دکتــر باقــری کنــی، دبیــر ســتاد حقوق بشــر 
و معــاون امــور بیــن الملــل قــوه قضائیــه
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سیاسـت هـای آمریـکا در منطقـه تأکیـد کـرده و اذعان نمـوده که دولت هـای آمریکا با صـرف  ۷ هزار میلیـارد دالر در 
منطقـه هیـچ دسـتاوردی را کسـب نکـرده انـد تا جایی که وی مجبور اسـت برای سـفر به عراق و افغانسـتان، شـبانه و 
بـه طـور مخفـی وارد پایـگاه هـای آمریکایی در این کشـورها شـود، ولی در عین حـال ترامپ هیچ اشـاره ای به جنایت 
آمریـکا در عـراق و افغانسـتان و کشـتن صدهـا هـزار نفـر در جریان اشـغال ایـن کشـورها نمی-کند، چرا کـه در مقابل 

سیاسـت های زیاده خواهانـه ی امریـکا جـان انسـان ها هیچ ارزشـی ندارد.
وی تصریـح کـرد: از آنجـا کـه جنایـت امریکا نقض فاحش حقوق بنیادین بشـر در منشـور جهانی حقوق بشـر از جمله 
نقـض آشـکار حـق حیات و اصل کرامت انسـانی اسـت، جمهـوری اسـالمی ایران از تمـام ظرفیت های حقوق بشـری 

بـرای محکومیت رژیـم امریکا بهـره خواهد برد.   
 

 در ادامـه مدیـر کل حقـوق بشـر و همـکاری های بین المللی وزارت دادگسـتری عراق گفت: آن چـه که ترامپ انجام 
داد بیانگـر تروریسـم دولتـی و عملـی خطرنـاک اسـت . ایـن اقدام خـارج از چارچوب قانون، تروریسـم اسـت. وقتی 
یـک دولـت مسـتقیمأ اقـدام تروریسـتی انجـام می دهـد؛ بـرای کل جوامـع در عرصه بیـن المللی خطرنـاک و قابل 

پیگیری اسـت.
وی افـزود: در نشسـت آتـی شـورای حقوق بشـر الزم اسـت همکاری های گسـترده ای بیـن وزارت خارجه دو کشـور و 

مسـئوالن قضایـی ایـران و عـراق صـورت گیرد تـا ابعاد این جنایـت را در نشسـت ژنـو واکاوی و پیگیری کنیم.
مدیـر کل حقـوق بشـر عراق در ادامه تأکید کرد: نتیجه پیروزی خون این شـهیدان، تصویب اخـراج نیروهای آمریکایی 

از عراق اسـت که از سـوی دولت، ملت و پارلمان عراق صورت گرفته و بدون بازگشـت اسـت.
وی گفـت: هـر چنـد آمریکایـی هـا تمایلی به خـروج از عـراق ندارند، اما دولـت عراق تمـام اقدامات دیپلماتیـک را در 

این خصـوص انجام خواهـد داد.
 طـرف عراقـی ادامـه داد: آمریکایـی ها با اسـتناد به بند ۵۱ منشـور سـازمان ملل قصد دارند از زیر این جنایت شـانه 
خالـی کننـد، امـا ما با اسـتفاده از میثاق ها و دسـتورالعمل های بیـن المللی این جنایت جنگـی را پیگیری می کنیم. 
بایـد از طریـق دادگاه بیـن المللـی کیفری و ارجاع آن به شـورای امنیت سـازمان ملل این پرونـده را نیز پیگیری کنیم.
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 در ابتـدای ایـن دیـدار جنـاب آقـای دکتـر محمـود عباسـی؛ معـاون محتـرم حقـوق بشـر و امـور بیـن الملـل 
وزارت دادگسـتری گزارشـی از دیـدار و جلسـات انجـام شـده ارائـه نمود و گفت: این نشسـتها بنا بـه دعوت وزارت 
دادگسـتری و با هدف بررسـی ابعاد حقوقی و قضائی ترور شـهید سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و مجاهد 
شـهید ابـو مهـدی المهنـدس در تهـران در حال برگـزاری می باشـد و تاکنون طرفیـن، دیدارهای دوجانبـه ای را با 
اینجانـب در وزارت دادگسـتری و همچنیـن معـاون محترم امور بین الملـل قوه قضائیه برگزار نمـوده اند. در دیدار 
برگـزار شـده در وزارت دادگسـتری طرفیـن در چارچـوب همـکاری هـای حقوقـی و قضائـی فی مابین دو کشـور و 
همچنیـن اسـناد حقوقـی و قضائـی از جمله یادداشـت تفاهـم همکاری در زمینـه حقوقی و قضائی برای تشـکیل 
کمیتـه ویـژه حقوقـی و قضائـی مشـترک بیـن دو کشـور تأکیـد نمـوده اند، لـذا از این فرصت اسـتفاده می شـود 
تـا چنانچـه دادسـتان محتـرم کل نیـز نماینده تـام االختیـار خود را جهـت عضویت در ایـن کمیته معرفـی نمایند؛ 

ایـن کمیتـه می توانـد هرچه سـریعتر فعالیـت خود را آغـاز نماید.
 حجـت االسـالم و المسـلمین منتظـری، دادسـتان کل کشـور، در خصـوص معرفـی نماینـده دادسـتانی، اعالم 
نمودنـد: همـواره جنـاب آقـای فوائدی در حوزه همـکاری های حقوقـی و قضائی به نمایندگی از معاونت سیاسـی 

و امنیتـی دادسـتانی کل فعالیـت دارنـد که معرفی می شـوند.
 در ادامـه معـاون دادسـتان کل جمهـوری عراق از تشـکیل پرونده ای در دادسـتانی کل عـراق در جهت برخورد با 
آمریـن و عاملیـن حادثه ترور شـهید قاسـم سـلیمانی وابومهدی المهندس وهمراهانشـان خبـر داد و گفت: قطعا 

ثمـره خـون ایـن شـهدای عزیز باعث وحـدت هرچه بیشـتر بین دو ملت ایـران و عـراق خواهد بود.
در ادامـه ایـن دیـدار حجـت االسـالم والمسـلمین منتظـری دادسـتان کل جمهوری اسـالمی ایـران با بیـان اینکه 
اشـتراکات فراوانـی بیـن دو کشـور ایـران و عراق از گذشـته تاکنون وجود داشـته اسـت گفـت: البته ایـران و عراق 

دارای دشـمنان مشـترکی همچون اسـتکبار جهانی و صهیونیسـم نیز هسـتند.

دیــدار هیــأت بــا حجــت االســالم و المســلمین منتظــری، دادســتان 
کل کشــور
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وی بیـان کـرد: جنایـات آمریـکا در عـراق با به وجـود آوردن داعـش یک امر بدیهی اسـت که نیازی بـه ارائه دلیل 
نـدارد و ایـران در راسـتای دفـاع از ملـت عـراق و حرم اهل بیـت )ع( همه گونه همکاری را با عراق داشـته اسـت.

حجـت االسـالم والمسـلمین منتظـری در ایـن دیـدار بـه یادداشـت تفاهم نامه هـای چهارگانـه بین ایـران و عراق 
هـم اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه به ایـن کـه در زمینه هایی همچـون معاضـدت در امور مدنـی، کیفری، اسـترداد 
مجرمیـن و انتقـال محکومیـن بیـن دو کشـور تفاهم نامـه وجـود دارد؛ تسـریع در انتقال محکومین بین دو کشـور 

بخصـوص زندانیـان ایرانی در عراق را خواسـتار شـد.
 گفتنـی اسـت در پایـان ایـن دیـدار دادسـتان کل ایـران و معاون دادسـتان عـراق در جهت تشـکیل کمیته ویژه 
قضایـی بـا هدف پیگیری پرونده شـهادت سـردار سـلیمانی و ابومهـدی المهندس و همراهانشـان اعـالم آمادگی 

کردنـد تـا بـه صـورت هماهنگ در سـطح منطقـه  و بین الملل بـا یکدیگر همکاری داشـته باشـند.
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 در ایـن دیـدار هیـأت عراقـی بـا دو تن از قضات باتجربه شـعبه یکـم دیوان عالی کشـور مذاکـره نمودند. عمده 
مباحـث مطـرح شـده در ایـن دیـدار وظایـف قانونـی دیـوان عالـی کشـور و تعداد شـعب موجـود در دیـوان عالی 

کشـور بود. 
 قاضـی محتـرم شـعبه یکـم دیـوان عالـی کشـور؛ ضمـن خـوش آمدگویـی بـه مقامـات عراقـی اظهار داشـتند 
کـه پرونـده هـای مدنـی و کیفـری تحـت رسـیدگی در دیوانعالی کشـور قرار مـی گیرند و هـر شـعبه در دیوانعالی 
متشـکل از یـک رئیـس و دو مستشـار و البتـه یـک نفـر که نماینده دادسـتانی کل می باشـد، اسـت و ایـن افراد 
از قضـات بـا سـابقه و مجـرب قـوه قضائیـه مـی باشـند و البته یکـی از صالحیتهـای دیوانعالی کشـور، رسـیدگی 
بـه مـوارد اختالفـی دو دادگاه مـی باشـد کـه پـس از رسـیدگی در دیوان، به شـعبه هـم عـرض آن دادگاهها جهت 

رسـیدگی مجدد ارسـال می شـود.
 

 معـاون دادسـتان کل عـراق: در عـراق بیشـتر رسـیدگی هـا در دو مرحله انجام می شـود که در صـورت اعتراض 
بـه حکـم صـادره در مرحلـه بـدوی در مرحله اسـتیناف مورد بررسـی مجدد قـرار گرفته و در صـورت قطعیت حکم 

چنانچـه دلیـل جدیـدی دایـر بر نقض حکـم ارائه گردد؛ مجددا در دادگاه اسـتیناف رسـیدگی می شـود.
در پایـان بـا توجـه بـه ضیـق وقـت مقامـات عراقـی، از ایـن بازدیـد ابـراز خرسـندی نمودنـد و آن را بسـیار مفیـد 

نستند.  دا

مذاکره و بازدید هیأت عراقی از شعبه اول دیوان عالی کشور
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 نشسـت بررسـی ابعاد حقوقی ترور شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و شـهید ابومهدی المهندس با حضور 
قاضـی ضـاری جابـر فرهـود معـاون دادسـتان کل عـراق، کامـل امیـن هاشـم مدیـرکل امور بیـن الملـل و حقوق 
بشـر وزارت دادگسـتری عـراق، عبـدهللا قاسـمی پیـر بلوطی سرپرسـت واحدهای شـهرقدس، مالرد و صفادشـت، 
حجـت االسـالم منصـوری نماینـده نهاد رهبری در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحدشـهر قدس، علیرضـا مظلوم رهنی 
معـاون دانشـجویی و فرهنگـی، حسـین منـوری رئیس دانشـکده علوم انسـانی، جمعی از اسـاتید و دانشـجویان 
رشـته حقوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد شـهرقدس در سـالن اجتماعات دانشـکده فنی و مهندسـی برگزار شـد.

حسـین منـوری رئیـس دانشـکده علـوم انسـانی، ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای عظیم الشـأن حادثه 
تروریسـتی فـرودگاه بغـداد، بـه میهمانـان عراقـی خیرمقدم گفت و بـا بیان نکاتـی در مورد لزوم بررسـی حقوقی 

ایـن پرونـده در عرصـه حقـوق داخلی کشـورهای عـراق و ایـران در کنار حقـوق بین الملـل تأکید کرد.
وی بـا ابـراز امیـدواری بـرای همـکاری بیشـتر علمـی بیـن اسـاتید و حقوقدانـان عراقـی و ایرانـی، از همـکاری و 

پیگیـری دکتـر قاسـمی پیربلوطـی رئیـس واحـد، در زمینـه برگـزاری ایـن برنامـه تقدیـر کرد.
 در ادامـه، دکتـر مظلـوم عضـو هیـأت علمی گـروه حقوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد شـهرقدس، به سـه مورد 
از آثـار شـهادت سـردار بـزرگ اسـالم سـپهبد سـلیمانی اشـاره نمـود: یـک، همدلـی دو ملت بـزرگ ایـران و عراق 
در تشـییع سـردار ؛ دو،الیحـه مجلـس ملـی عـراق در خصـوص تصویب خـروج آمریکایی ها از کشـور عراق؛ سـه، 

تحقیـر آمریـکا در حمله سـپاه اسـالم به پایـگاه آنها.
وی افـزود: در راسـتای دغدغـه بـزرگ ملـت ایـران و مطالبـه خـون شـهدای عزیزمـان، وظیفـه خـود دانسـتیم 

راهکارهـای حقوقـی داخلـی و بیـن المللـی در خصـوص پرونـده شـهید سـردار سـلیمانی را بررسـی نماییـم.
قاضـی ضـاری جابـر فرهـود که مسـئولیت رسـیدگی بـه پرونده شـهادت سـردار سـلیمانی و ابومهـدی المهندس 
در عـراق را برعهـده دارد در سـخنانی اظهـار کـرد: رئیـس قـوه قضائیه عـراق اهتمام زیـادی به این پرونـده مبذول 
داشـتند و بـه محـض وقـوع حادثـه با دسـتور دادسـتان کل عراق گروههـای تحقیق را بـه محل حادثه فرسـتاده و 

نشست بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس
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تمـام شـواهد موجـود جمع آوری شـده و شـواهد به مراکز تخصصی فرسـتاده شـده اسـت.
کارگـروه قضائـی عـراق همچنـان بـه دنبـال سـرنخ هـای ایـن حادثـه تروریسـتی و کسـانی که بـه نوعـی در این 

جنایـت بـزرگ مشـارکت داشـته انـد، می باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: تحقیقات وزارت کشـور عـراق و همکاری صورت گرفته با طرف سـوری، در فرودگاه دمشـق 
و فـرودگاه عـراق، متمرکـز بـر روی عواملـی انسـانی بـوده و تمـام ارتباطـات و تماسـهای بیـن فـرودگاه بغـداد و 

دمشـق در حـال بررسـی مـی باشـد، تـا بتوانیـم به حقایـق واقعـی این ماجرا دسـت پیـدا کنیم.
 

 وی اضافـه کـرد: خیلـی از تحقیقـات را نمـی شـود در جلسـات عمومی بیان کـرد و فاش کردن ایـن حقایق در 
رسـانه ها ممکن اسـت باعث فرار بعضی از متهمان و حتی باعث مشـکالت و سـنگ اندازی در مسـیر تحقیقات 

بشـود؛ تحقیقات در مسـائل جنایـی احتیاج به صبـر طوالنی دارد.
 کامـل امیـن هاشـم مدیـر کل حقـوق بشـر دادگسـتری دولـت عـراق نیـز در ایـن برنامـه در پاسـخ یکـی از 
دانشـجویان در خصـوص مبـارزه بـا تروریسـم در عراق گفت: عـراق بزرگترین قربانی تروریسـت اسـت، مخصوصا 
تروریسـم بیـن المللـی ماننـد داعـش و القاعده. بـه لحاظ حقوق بیـن الملل از طرف سـازمان ملل، هنـوز تعریف 
مشـخصی از تروریسـم در جوامـع بیـن الملـل وجود نـدارد و از لحاظ بین المللـی آمریکا ادعا دارد که به شـهادت 
رسـاندن شـهید سـلیمانی را نمـی تـوان بـه طور قطع تروریسـم به حسـاب آورد، اما بـه لحاظ قانون داخلی کشـور 
عـراق، تطبیـق ایـن جنایـت قطعـا با مجازاتهای سـنگینی روبرو اسـت و حتی منجـر به مجازات اعـدام هم خواهد 

. شد

 وی در پاسـخ بـه سـؤال دکتـر مظلـوم کـه از او مـی پرسـد: از منظـر حقـوق داخلی و حقـوق بین المللـی عراق 
تـا کنـون چـه اقداماتـی انجام گرفته اسـت؟

 پاسـخ داد: قتـل در سـرزمین عـراق جـرم اسـت و طبـق قانون داخلـی عراق رئیـس جمهـور آمریکا علنـًا اقرار 
کـرده کـه مـا نقشـه بـرای تـرور ایـن شـهدا را ریختیم و ایـن یکی از مـدارک مهم اسـت و ایـن مسـئله مربوط به 
حقـوق بیـن الملـل اسـت. قوانیـن داخلی کشـور عـراق فقـط در حیطه افرادی اسـت کـه در داخل عراق بـا آمریکا 
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در اجـرای ایـن طـرح همـکاری کـرده انـد و تحقیـات قضایـی داخل عـراق در همین مسـیر حرکت مـی کند.
وی خاطـر نشـان کـرد: در خصـوص ارتبـاط ایـن جنایـت با حقـوق بین الملـل، حکومـت آمریکا و رئیـس جمهور 
آن بـه کـرات ادعـا کـرده اسـت کـه ایـن عملیـات نوعـی دفاع از خـود بوده اسـت. مـاده 51 منشـور سـازمان ملل 
متحـد بـه وضـوح )حـق دفـاع از خـود( را در دو حالـت قائل اسـت: در حالـت اول، کشـوری اگر احسـاس کند با 
یـک خطـر بـزرگ مواجـه اسـت که امنیت کشـور و صلـح جهانی را بـا تهدید مواجه مـی کند؛ می تواند درخواسـت 
خـود را بـه شـورای امنیـت بدهـد. در حالـت دوم، در صورتیکـه یـک خطر درحـال وقوع وجود داشـته باشـد و آن 
کشـور از نیـروی نظامـی اسـتفاده کنـد.  آنها شـهید سـلیمانی را یک خطـر بالقوه می دانسـتند که قرار اسـت یک 
عملیـات نظامـی علیـه منافـع آمریـکا در داخـل عراق و یا مراجـع دیپلماتیک انجـام بدهد، در حالی کـه این موارد 

در ایـن پرونده اعالم نشـده اسـت.
 وی در پاسـخ به سـؤال یکی از اسـاتید رشـته حقوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد شـهرقدس با اشـاره به اینکه 
ایـران، عـراق وآمریـکا هیـچ یـک عضـو دادگاه بیـن المللـی کیفـری نیسـتند اعالم کـرد: تا کنـون دولت عـراق در 

عرصـه ICC هیـچ اقدامـی را نتوانسـته انجام دهد.
 کامـل امیـن هاشـم همچنیـن در پاسـخ به یکـی از دانشـجویان کـه از وی پرسـید در این صورت اقـدام عملی 
شـما در ایـن زمینـه چـه بـوده اسـت؟ گفـت: دولت عراق ایـن عمـل مجرمانه را بـه شـورای امنیت گـزارش کرده، 

هرچنـد بـا توجـه به حـق وتـوی آمریکا امیـد چندانی بـه رسـیدگی نداریم.
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 بـا صلـوات بـر محمـد ص و آل محمـد )ص( بـا احتـرام به اسـتحضار می رسـاند : نشسـت تخصصی بررسـی 
ابعـاد حقوقـی تـرور شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و ابو مهـدی المهنـدس و همراهان بـا حضور مقامـات حقوقی 
کشـور عـراق جنـاب آقایـان 1- قاضـی جابـر فرهود معـاون وزیر دادگسـتری عـراق ومدیـر کل اصالحـات قانونی 
عـراق و قاضـی عالـی رتبـه 2 –جنـاب آقـای امیـن هاشـم معاون وزیـر دادگسـتری عراق و اسـاتید پیشکسـوت 
حقـوق بیـن الملـل دانشـگاه تهـران دکتـر ضیایـی بیگدلـی و دکتـر موالیـی و جنـاب دکتـر مظلـوم رییـس گروه 
حقوقـی مجمـع بیـن الملـل اسـاتید جهـان اسـالم و آقای حسـین جعفـری عضو گـروه حقوقی مجمـع و جناب 
دکتـر دانشـوران مسـئول مجتمـع قضایـی شـهید بهشـتی و معاونین و قضـات مجتمع قضایی بشـرح زیـر برگزار 

. گردید 
 جنـاب دکتـر مظلـوم ضمـن خیـر مقـدم به حاضرین جلسـه ،  به تشـریح هدف و ضـرورت و اهمیـت برگزاری 

نشسـت تخصصـی حقوقـی پیگیری کننـده این تـرور پرداختند .
سـپس اسـتاد دکتـر موالیـی اظهـار داشـتند : با توجـه به عدم نهـاد قانونگـذاری در سـطح بین الملـل، عرف بین 
المللـی را جایگزیـن آن تلقـی مـی کننـد. علیرغـم اهمیـت وجود سـازمان هـای بین المللـی که بیشـتر هزینه ها 

ی آنهـا را آمریـکا پرداخـت مـی کنـد، ولی نهـاد متولی اجـرا نداریم .
 برابـر اصـول و موازیـن بیـن المللـی توسـل بـه زور، طبـق اصـول بشـری محکـوم اسـت مگـر در مقـام دفـاع 
مشـروع و بـا مجـوز شـورای امنیـت . بعـد از واقعه 11 سـپتامبر، دریافت و اسـتنباط سـنتی از ایـن نظریه متحول 

شـده و بـا قطنامـه 1368 و 1373 آمریـکا را در موقعیـت دفـاع مشـروع قـرار دادند!!
بایـد توجـه داشـت کـه دفاع مشـروع میبایسـت متناسـب باشـد. حتـی اگر با مجـوز شـورای امنیت باشـد؛ دفاع 

مشـروع تلقـی نمـی گـردد. آمریـکا بـا توسـل به اصـل دفاع مشـروع اقـدام به این تـرور نموده اسـت !!
 جنـاب آقـای قاضـی جابر فرهـود اظهار داشـتند : بحث دفاع از خود)مشـروع( مدام در حال تغییر اسـت. مثال 
امـروزه بـا سـالح هـای بـدون سرنشـین و.. حمله می کننـد. به نظرم رجـوع به حقوق بیـن اللملل فایـده چندانی 
نـدارد و پیگیـری موضـوع تـرور سـردار سـلیمانی و ابومهـدی با تشـریح و بررسـی سیاسـیون ، تاثیر گـذار خواهد 
بـود. نظریـه جدیـد اقـدام پیشـگیرانه حقوقی کـه آمریکا و اسـرائیل به آن معتقدنـد و بحث دعوت رسـمی دولت 
عـراق از شـهیدان حـاج قاسـم و نیـز اسـتناد بـه اصـل 52 منشـورر سـازمان ملـل متحد کـه خطر بایسـتی قریب 
الوقـوع باشـد و اجـازه اقدام داده شـود، قابل بررسـی اسـت. همچنین طبـق قوانین اقدام نیروهـای آمریکایی در 
منطقـه سـبز عـراق، )فـرودگاه جـز آن مناطـق بـوده( هرگونـه بکارگیـری سـالح ممنوع اسـت مگر با اجـازه دولت 

عراق.
بـه طورکلـی : نقـض حاکمیـت عـراق شـده و بدون اجـازه عـراق اقدام نظامـی مرتکب شـده و حق توسـل به زور 

نداشـته انـد کـه نقـض تمام مقـررات بیـن المللی بوده اسـت .
 در ادامـه اسـتاد پیشکسـوت حقـوق بیـن الملـل جناب دکتر ضیایـی بیگدلی اظهار داشـتند که : مـن امید دارم 

کـه بتوان بـا روش دیگری پیگیـری نمود: 
سـوال اول : آیـا اقـدام آمریـکا را مـی توان پیشـگیرانه تلقـی نمود ؟ترامـپ به این اصل اسـتناد نموده که سـردار 
سـلیمانی قصـد حملـه بـه سـفارت آمریـکا در عـراق را داشـتند!! قطعا ترامـپ نمی تواند بـه اصل 51 منشـور ملل 
متحـد توسـل جویـد؛ چـرا کـه این بـه معنای تعریـف جدید و تحـول در ادبیـات این اصـل تلقی می گـردد. البته 

گــزارش نشســت تخصصــی بررســی ابعــاد حقوقــی تــرور شــهید حــاج 
ــع  ــان در مجتم ــدس و همراه ــدی المهن ــو مه ــلیمانی و اب ــم س قاس

قضایــی شــهید بهشــتی تهــران
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دفـاع پیـش دسـتانه از طـرف ایـران، مثال در قضیـه تجمع داعـش در نزدیکی مرز ایـران و حمله ایـران به داعش 
درخـاک عـراق انجـام شـد کـه در اینجـا مشـروع بـوده اسـت؛ چـرا که نمـی تـوان منتظر بـود داعـش وارد خاک 

ایـران شـود و بعـدا دفاع انجام شـود .
 اگـر ادعـای ترامـپ مشـروع بـوده باشـد؛ ولیکن فوریت و پیش دسـتانه نبوده اسـت .چون قبـال ترامپ و جان 

بولتـون چندیـن بار پیگیر ترور سـردار بـوده اند!
سـوال دوم: آیـا مـی تـوان ایـن اقـدام را تـرور تلقـی کـرد ؟ بایسـتی تعریفـی از تـرور و .. کـرد که تاکنـون به یک 
تعریـف واحـد در سـطح بیـن المللی نرسـیده اند . در اینجا بایسـتی بر خـالف قواعد ، از مصداق به قاعده برسـیم 
کـه در مانحـن فیـه ایـن کشـتار هدفمنـد بـوده و نقـض فاحش حقوق بشـر بـوده و یک جـرم بین المللی اسـت 

کـه البته بی سـابقه بوده اسـت.
سـوال سـوم: آیـا اقـدام آمریکا علیـه عراق بوده اسـت؟ طبق بنـد اول معاهده 1974 منشـور: تجاوز عبارت اسـت 
از: کاربـرد نیروهـای مسـلح از سـوی یـک کشـور علیـه حاکمیـت، تمامی ارضی، سـرزمینی یا اسـتقالل سیاسـی 
کشـور دیگـر یـا کاربـرد مغایـر منشـور، بـه نحوی کـه در تعریف آمده اسـت کـه در این ماجـرا، اقدام مسـلحانه در 

خـاک عـراق بـوده، مخصوصـا پـرواز پهباد کـه از قطـر یا کویت یـا عین االسـد بوده.
مخالفـت بـا موافقتنامـه امنیتـی 2008 عـراق و آمریـکا کـه در آن قیـد شـده کـه از سـالح اسـتفاده نکننـد که حق 
حاکمیـت عـراق اسـت کـه پیگیـری کنـد یعنـی بـه نظـر من حتـی اگـر ایران حـق پیگیـری نداشـته باشـد؛ ولی 

عـراق حـق خواهد داشـت.
 بحـث آخـر: حملـه ایـران بـه پایگاه عین االسـد آیا مشـروع بوده اسـت ؟حقـوق بین الملـل اقدام مشـروع را 
مـی پذیـرد و در زمینـه اقـدام برابـر بنـد 7 منشـور اختـالف نظـر وجـود دارد. برخـی معتقدنـد: اقدام ایـران تالفی 

جویانـه یـا مقابلـه بـه مثـل بـوده اسـت چـون راه دیگـری وجود نداشـته اسـت. برخی نیز مشـروع نمـی دانند .
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خبرگزاری  ایسنا: 

دیدار معاون دادستان کل عراق با دادستان کل کشور ایران
 بـه نقـل از دادسـتانی کل کشـور صبـح امـروز »ضـاری جابـر فرهـود« معـاون دادسـتان کل و قائم مقـام وزیر 
دادگسـتری جمهـوری عـراق بـا حجت االسـالم منتظـری دادسـتان کل جمهوری اسـالمی ایران دیـدار و گفت وگو 

کردند.
در ایـن دیـدار معـاون دادسـتان کل جمهـوری عراق از تشـکیل پرونده ای در دادسـتانی کل عـراق در جهت برخورد 
بـا آمریـن وعاملیـن حادثـه تـرور شـهید قاسـم سـلیمانی وابومهـدی المهنـدس وهمراهانشـان خبـر داد و گفت: 

قطعـا ثمـره خـون ایـن شـهدای عزیـز باعـث وحدت هرچـه بیشـتر بین دو ملـت ایران وعـراق خواهـد بود.
در ادامـه ایـن دیـدار حجـت االسـالم منتظـری دادسـتان کل جمهـوری اسـالمی ایـران بـا بیـان اینکه اشـتراکات 
فراوانـی بیـن دو کشـور ایـران و عـراق از گذشـته تاکنـون وجـود داشـته اسـت گفـت: البتـه ایـران و عـراق دارای 

دشـمنان مشـترکی همچـون اسـتکبار جهانـی و صهیونیسـم نیـز هسـتند.
وی بیـان کـرد: جنایـات آمریـکا در عـراق با به وجـود آوردن داعـش یک امر بدیهی اسـت که نیازی بـه ارائه دلیل 
نـدارد و ایـران در راسـتای دفـاع از ملـت عـراق و حرم اهل بیـت )ع( همه گونه همکاری را با عراق داشـته اسـت.

منتظـری در ایـن دیـدار بـه یادداشـت تفاهـم نامه هـای چهارگانـه بیـن ایـران و عـراق هـم اشـاره کـرد و گفـت: 
بـا توجـه بـه ایـن کـه در زمینه هایـی همچـون معاضـدت در امـور مدنـی، کیفـری، اسـترداد مجرمیـن و انتقـال 
محکومیـن بیـن دو کشـور تفاهم نامـه وجـود دارد؛ تسـریع در انتقال محکومین بین دو کشـور بخصـوص زندانیان 

ایرانـی در عـراق را خواسـتار شـد.
 در پایـان ایـن دیـدار دادسـتان کل ایـران و معـاون دادسـتان عـراق در جهـت تشـکیل کمیتـه ویـژه قضایـی با 
هـدف پیگیـری پرونـده شـهادت سـردار سـلیمانی و ابومهـدی المهندس و همراهانشـان اعـالم آمادگـی کردند تا 

بـه صـورت هماهنـگ در سـطح منطقـه  و بیـن الملـل بـا یکدیگر همکاری داشـته باشـند.

خبرگزاری برنا:

نشست بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس
 بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا اسـتان تهران؛ این نشسـت بـا حضور قاضـی ضاری جابـر فرهود معاون دادسـتان 
کل عـراق، کامـل امیـن هاشـم مدیـرکل بیـن الملل و امـور حقوق بشـر وزارت دادگسـتری عراق، عبدهللا قاسـمی 
پیـر بلوطـی سرپرسـت واحدهـای شـهرقدس، مالرد و صفادشـت، حجت االسـالم منصـوری نماینده نهـاد رهبری 
در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحدشـهر قـدس، علیرضا مظلـوم رهنی معاون دانشـجویی و فرهنگی، حسـین منوری 
رئیـس دانشـکده علـوم انسـانی، جمعـی از اسـاتید و دانشـجویان رشـته حقـوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 

شـهرقدس در سـالن اجتماعات دانشـکده فنی و مهندسـی برگزار شـد.
 حسـین منوری رئیس دانشـکده علوم انسـانی ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای عظیم الشـأن حادثه 
تروریسـتی فـرودگاه بغـداد بـه میهمانـان عراقـی خیرمقـدم گفت و با بیـان نکاتی در مـورد لزوم بررسـی حقوقی 

ــی و  ــات ایران ــا مقام ــی ب ــات عراق ــتهای هی ــری نشس ــکاس خب انع
ــرور  ــی ت ــری حقوق ــوع پیگی ــا موض ــگاهی ب ــی دانش ــل حقوق محاف

ــا ــران و دنی ــای  ای ــانه ه ــلیمانی در رس ــردار س س
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ایـن پرونـده در عرصـه حقـوق داخلـی کشـورهای عراق و ایـران در کنار حقـوق بین الملـل تأکید کرد.
وی بـا ابـراز امیـدواری بـرای همـکاری بیشـتر علمـی بیـن اسـاتید و حقوقدانـان عراقـی و ایرانـی، از همـکاری و 

پیگیـری دکتـر قاسـمی پیربلوطـی رئیـس واحـد، در زمینـه برگـزاری ایـن برنامـه تقدیـر کرد.
در ادامـه، دکتـر مظلـوم عضـو هیـأت علمـی گـروه حقـوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد شـهرقدس، به سـه مورد 
از آثـار شـهادت سـردار بـزرگ اسـالم سـپهبد سـلیمانی اشـاره نمـود: یـک، همدلـی دو ملت بـزرگ ایـران و عراق 
در تشـییع سـردار؛ دو،الیحـه مجلـس ملـی عـراق در خصـوص تصویب خـروج آمریکایی ها از کشـور عراق؛ سـه، 

تحقیـر آمریـکا در حملـه سـپاه اسـالم به پایـگاه آنها.

وی افـزود: در راسـتای دغدغـه بـزرگ ملـت ایـران و مطالبـه خـون شـهدای عزیزمـان، وظیفـه خـود دانسـتیم 
راهکارهـای حقوقـی داخلـی و بیـن المللـی در خصـوص پرونـده شـهید سـردار سـلیمانی را بررسـی نماییـم.

قاضـی ضـاری جابر فرهود که مسـئولیت رسـیدگی به پرونده شـهادت سـردار سـلیمانی و ابومهـدی المهندس در 
عـراق را برعهـده دارد؛ در سـخنانی اظهـار کـرد: رئیـس قـوه قضائیـه عـراق اهتمـام زیادی بـه این پرونـده مبذول 
داشـتند و بـه محـض وقـوع حادثـه با دسـتور دادسـتان کل عراق گروههـای تحقیق را بـه محل حادثه فرسـتاده و 

تمـام شـواهد موجـود جمع آوری شـده و شـواهد به مراکز تخصصی فرسـتاده شـده اسـت.
کارگـروه قضائـی عـراق همچنـان بـه دنبـال سـرنخ هـای ایـن حادثـه تروریسـتی و کسـانی که بـه نوعـی در این 

جنایـت بـزرگ مشـارکت داشـته انـد، می باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: تحقیقات وزارت کشـور عـراق و همکاری صورت گرفته با طرف سـوری، در فرودگاه دمشـق 
و فـرودگاه عـراق متمرکـز بـر روی عواملـی انسـانی بوده و تمـام ارتباطات و تماسـها بین فرودگاه بغداد و دمشـق 

در حـال بررسـی مـی باشـد، تـا بتوانیم به حقایـق واقعی این ماجرا دسـت پیـدا کنیم.
وی اضافـه کـرد: خیلـی از تحقیقـات را نمـی شـود در جلسـات عمومـی بیـان کـرد و فاش کـردن ایـن حقایق در 
رسـانه ها ممکن اسـت باعث فرار بعضی از متهمان و حتی باعث مشـکالت و سـنگ اندازی در مسـیر تحقیقات 

بشـود؛ تحقیقـات در مسـائل جنایی احتیـاج به صبـر طوالنی دارد.
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کامل امین هاشـم مدیر کل حقوق بشـر دادگسـتری دولت عراق نیز در این برنامه در پاسـخ یکی از دانشـجویان 
در خصـوص مبـارزه بـا تروریسـم در عـراق گفـت: عـراق بزرگترین قربانی تروریسـت اسـت، مخصوصا تروریسـم 
بیـن المللـی ماننـد داعـش و القاعـده. بـه لحـاظ حقـوق بیـن الملـل از طـرف سـازمان بین المـل، هنـوز تعریف 
مشـخصی از تروریسـم در جوامـع بیـن الملـل وجود نـدارد و از لحاظ بین المللـی آمریکا ادعا دارد که به شـهادت 
رسـاندن شـهید سـلیمانی را نمـی تـوان به طـور قطع تروریسـم به حسـاب آورد اما به لحـاظ قانون داخلی کشـور 
عـراق، تطبیـق ایـن جنایـت قطعـا با مجازاتهای سـنگینی روبرو اسـت و حتی منجـر به مجازات اعـدام هم خواهد 

. شد
وی در پاسـخ بـه سـؤال دکتـر مظلـوم کـه از او مـی پرسـد: از منظـر حقـوق داخلـی و حقوق بیـن المللی عـراق تا 

کنـون چـه اقداماتـی انجام گرفته اسـت؟
پاسـخ داد: قتـل در سـرزمین عـراق جـرم اسـت و طبق قانون داخلـی عراق رئیس جمهـور آمریکا علنـًا اقرار کرده 
کـه مـا نقشـه بـرای تـرور ایـن شـهدا را ریختیـم و این یکـی از مدارک مهم اسـت و این مسـئله مربـوط به حقوق 
بیـن الملـل اسـت. قوانیـن داخلـی کشـور عـراق فقـط در حیطـه افـرادی اسـت کـه در داخـل عـراق با آمریـکا در 

اجـرای ایـن طـرح همـکاری کـرده انـد و تحقیـات قضایـی داخل عـراق در همین مسـیر حرکت مـی کند.
وی خاطـر نشـان کـرد: در خصـوص ارتبـاط این جنایت بـا حقوق بین الملـل، حکومت آمریـکا و رئیس جمهورش 

بـه کـرات ادعـا کـرده اسـت کـه این عملیـات نوعی دفاع از خـود بوده اسـت. ماده 51 منشـور سـازمان ملل متحد 
بـه وضـوح حـق دفـاع از خـود را در دو حالـت قائل اسـت: در حالت اول، کشـوری اگر احسـاس کند بـا یک خطر 
بـزرگ مواجـه اسـت کـه امنیـت کشـور و صلـح جهانـی را بـا تهدیـد مواجـه میکند، مـی تواند درخواسـت خـود را 
بـه شـورای امنیـت بدهـد. در حالـت دوم، در صورتیکـه یـک خطر درحال وقوع وجود داشـته باشـد و آن کشـور از 
نیـروی نظامـی اسـتفاده کنـد.  آنهـا شـهید سـلیمانی را یک خطر بالقوه می دانسـتند که قرار اسـت یـک عملیات 
نظامـی علیـه منافـع آمریـکا در داخـل عـراق و یا مراجـع دیپلماتیک انجـام بدهد؛ در حالـی که این مـوارد در این 

پرونده اعالم نشـده اسـت.
 وی در پاسـخ به سـؤال یکی از اسـاتید رشـته حقوق دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد شـهرقدس با اشـاره به اینکه 
ایـران، عـراق وآمریـکا هیـچ یـک عضـو دادگاه بیـن المللـی کیفری نیسـتند، اعـالم کرد: تـا کنون دولت عـراق در 
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عرصـه ICC  هیـچ اقدامـی را نتوانسـته انجام دهد.کامل امین هاشـم همچنین در پاسـخ به یکی از دانشـجویان 
کـه از وی پرسـید: در ایـن صـورت اقـدام عملـی شـما در این زمینـه چه بوده اسـت؟ گفت: دولت عـراق این عمل 
مجرمانـه را بـه شـورای امنیـت گـزارش کـرده، هرچنـد بـا توجـه به حق وتـوی آمریـکا امیـد چندانی به رسـیدگی 

نداریم.

المنا نیوز:

 مناورة إيران جديدة لتوريط العراق وحفظ ماء وجه خامنئي
بعـد يـوم واحـد مـن لقاء وزيـري خارجيـة العراق وإيـران في ميونيخ، و »اسـتعراضهما سـبل التعـاون في مجال 
التحقيـق« حـول قضيـة مقتـل الجنـرال اإليرانـي قاسـم سـليماني والقيـادي فـي الحشـد الشـعبي العراقـي أبو 
مهـدي المهنـدس، غـادر نائـب المدعي العـام العراقي، ضاري جابـر فرهود، إلى إيـران للقاء مسـؤولين قضائيين 

فی هـا، بحسـب وكالة إرنـا اإلخباريـة اإليرانية.
وبعـد أن وجـد النظـام اإليرانـي نفسـه عاجـزا عن الـرد على مقتل سـليماني، اتجه إلـى مناورة جديـدة تحفظ ماء 
وجـه خامنئـي، حيـث تعمـل طهران على تشـكل لجنة قانونية مشـتركة مع بغداد لبحث سـبل »مقاضـاة الواليات 

المتحـدة« على مقتل سـليماني.
وتحـاول طهـران إقنـاع بغـداد أن مقتـل سـليماني يأتـي ضمـن »التكاليـف الباهظـة التـي تحملتهـا إيـران جراء 
وقوف هـا مـع الشـعب العراقـي«، بحسـب مسـاعد وزيـر العـدل اإليرانـي محمـود عباسـي الـذي التقـى نائـب 

المدعـي العـام العراقـي.
ويقـول خبيـر القانـون الدولـي العراقي سـامي محمد، لـ«موقع الحـرة« إن »اللجـوء للقانون أمر جيـد دائمًا، وهو 

أفضل مـن اللجوء إلـى القوة«.
لكـن محمـد يسـتدرك أن إيـران سـتكون الخاسـرة إذا ما لجـأت للقانـون الدولـي لن »الواليات المتحـدة تقول 
إنهـا تمتلـك أدلـة علـى تـورط سـليماني الـذي كان يـزور العـراق، وفصائل الحشـد باسـتهداف منشـآت ومصالح 

أميركيـة فـي العـراق، علـى الرغـم من االتفاقيـات مـع الحكومـة العراقية«.
وكانـت إلدارة الميركيـة قـد دعـت العـراق فـي أكثـر من مناسـبة إلـى القيـام بمهامه التـي ينص علی هـا القانون 
الدولـي والمتعلقـة بحمايـة المنشـآت الدبلوماسـية والمصالـح الميركيـة فـي البـالد، خاصـة أن وجـود القـوات 

الميركيـة تـم بطلـب مـن الحكومـة العراقية.
وتعتبـر بغـداد وطهـران سـليماني »الضيـف الرسـمي« للعـراق، حيـث كان يجـري زيـارات دوريـة لبحـث سـبل 
مواجهـة االحتجاجـات الشـعبية العارمة التي اجتاحت شـوارع المدن العراقيـة للمطالبة برحيل الطبقة السياسـية 

وإنهـاء النفـوذ اإليراني.
ووبالنسـبة للعـراق، فـإن اللجـوء إلـى القانـون الدولـي في مقتـل سـليماني قد يعرضـه لمسـؤوليات، حيث يقول 
محمـد: أن العـراق »سـيجد نفسـه مطالبـا بدفـع تعويضـات للواليـات المتحدة عن اسـتهداف ضیف ها سـليماني 

وقواتهـا المنيـة الممثلـة بالحشـد، للمصالـح الميركية الموجـودة في العراق بصورة رسـمية وشـرعية«.
ونشـر البيـت البيـض الجمعة الرسـالة التـي قدم ها إلى الكونغرس الميركي لشـرح السـباب التـي دفعت إدارة 

الرئيـس دونالـد ترامـب لقتـل قائد فيلق القـدس في الحرس الثوري اإليراني قاسـم سـليماني.
وجـاء فـي الرسـالة أن ترامـب أمـر بالضربـة التـي قتلت سـليماني الشـهر الماضـي ردا على هجمـات وقعت في 

الماضـي اسـتهدفت المصالـح الميركية وعرضـت أرواح المواطنيـن للخطر.
ولكـن هـذا ال يبـدو أنـه يهـم إيـران، التي تعتبـر إن الضربة »عمـل خطيـر ارتكبتـه اإلدارة الميركية فـي وضع كان 
فيـه سـليماني ضيفـا رسـميا على العراق كدولة مسـتقلة ذات سـيادة«، بحسـب ما نقلتـه وكالة إرنا عن عباسـي.
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ويقـول الصحفـي العراقـي سـالم كويـش »ال أعتقـد إن سـليماني كان يـزور العراق بصفـة رسـمية أو اعتيادية، وال 
أتصـوره يدخـل مـن بوابة المطار الرسـمية مثل غيره من المسـؤولين ويسـتخدم جواز سـفره أو يقام له اسـتقبال 

رسمي«.
ويضيـف كويـش لـ«موقـع الحـرة« أن سـليماني كان يلعـب دورا سـلبيا فـي العـراق فـي حياتـه، ويبـدو إن إيران 

مسـتمرة باسـتخدامه بنفـس االتجـاه حتـى بعـد مقتله«.
ويقـول الصحفـي العراقـي أحمـد السـهيل فـي حديث مـع »موقع الحـرة« إن »إيـران باتت تعمل بشـكل صريح 
فـي العـراق كمنطقـة نفوذ معلنة، ليس اآلن بل منذ تشـكيل حكومة عبـد المهدي )المسـتقيلة(، وعودة العقوبات 

الميركيـة، وتريـد ارسـال رسـالة إلى أميـركا بانها أحكمت سـطوت ها على السياسـية العراقية بشـكل عام«.
ويضيـف السـهيل »هـي تسـتغل كل الملفـات الممكنـة، سـواء ملـف مقتـل سـليماني أو أي ملـف آخـر«، مبينا 
قولـه: »كانـت خارطـة نفـوذ إيـران تتعلق ببعض القوى الشـيعية، وباسـتطاعتها جمـع أغلبية داخل الشـيعة فقط، 

لكنهـا بعـد نجحـت فـي توسـيع هـذا النفـوذ حتى بات يشـمل قوى سـنية عديـدة وبعـض القـوى الكردية«.
ونقلـت وكالـة إرنـا عـن المديـر العام لحقوق اإلنسـان والتعـاون الدولي بوزارة العـدل العراقية كامل أمين هاشـم، 
قولـه بأنـه »يمكـن متابعـة إجـراءات اإلدارة الميركيـة بشـأن اغتيـال اللواء سـليماني وأبـو مهـدي المهندس في 
المحاكـم الوروبيـة ومجلـس المـن، كمـا أن هـذا العمـل إجرامـي ويمكـن مقاضاتـه بموجـب القانـون المحلـي 

الميركي«.
لكـن السـهيل يعتقـد إن »كل تلـك القضايـا التـي تركـز علی ها طهـران ال تخرج عن إطـار دفع الواليـات المتحدة 

للعـودة للمفاوضات«.
ويؤكـد ال »أعتقـد أنهـا ذاهبـة باتجـاه تصعيـد أو صـدام مباشـر، بـل إنها تريـد اسـتخدام كل ما يمكن في سـياق 
إعـادة اميـركا للمفاوضـات، والتـي تبـدو متعنتـة وتتصـرف من مركـز قوة ولـم تعد تصغـي للتهديـدات اإليرانية«.

وقتـل سـليماني فـي الثالـث مـن يناير الماضـي بضربة لطائـرة أميركية بـدون طيار اسـتهدفت موكبه قـرب مطار 
بغـداد الـذي وصلـه قادما من سـوريا.

وقتـل مـع سـليماني، نائب رئيس هيئة الحشـد الشـعبي العراقـي أبو مهـدي المهندس ومجموعة من مسـؤولي 
التشـريفات وضبـاط في الحرس الثـوري اإليراني.

وتسـببت الضربـة برفـع مسـتوى التوتر فـي المنطقة خشـية الرد اإليراني علـى مقتل أهم ضباطها والمسـؤول عن 
إدارة ميليشـياتها في العراق وسـوريا واليمن ولبنان.

وردت إيـران علـى مقتـل سـليماني عبـر إطـالق صواريـخ باليسـتية اسـتهدفت قاعـدة عين السـد العراقيـة التي 
تضـم جنـودا أميركييـن، وتسـببت تلـك الضربـات فـي إصابـة عشـرات الجنـود الميركييـن بآثـار ارتجاجـات في 

المـخ، لكـن لم تسـفر عـن مقتـل أحد.

آرتی عربیک: 

مجلـه اینترتـی هارپـی: أفادت وكالـة »إرنا« اإليرانيـة بأن مسـؤولين في الجمهورية اإلسـالمية 
والعـراق، اتفقـوا علـى إنشـاء لجنة مشـتركة لمالحقـة المتورطين فـي اغتيال الجنـرال اإليراني 

قاسم سـليماني.
 وجـاء هـذا االتفـاق، حسـب الوكالـة، أثناء اجتمـاع عقد اليوم الحـد بين مسـاعد وزير العدل اإليراني للشـؤون 
الدوليـة وحقـوق اإلنسـان، محمود عباسـي، من جانب ونائـب المدعي العـام العراقي، ضاري جابـر فرهود، ومدير 

دائـرة شـؤون حقـوق اإلنسـان والتعـاون الدولي في وزارة العـدل العراقية، كامل أمين هاشـم، مـن جانب آخر.
ووصـف عباسـي، أثنـاء االجتمـاع، اغتيـال سـليماني الـذي قتـل أوائـل ينايـر بغـارة أمريكيـة قـرب مطـار بغـداد 
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مـع عـدد مـن مسـؤولين إيرانييـن وعراقييـن، بمن فيهـم نائب رئيـس »الحشـد الشـعبي« العراقي، أبـو مهدي 
المهنـدس، بأنـه كان »جريمـة« و«عمـاًل خطيـرا«، الفتـا إلـى أن قائـد »فيلـق القـدس« التابـع للحـرس الثوري 

اإليرانـي وصـل العـراق كدولـة ذات سـيادة بصفـة ضيف رسـمي.
وأكـد عباسـي أن اغتيـال سـليماني والمهنـدس »سـتتم متابعتـه قضائيـا من قبـل إيـران والعراق فـي المحافل 
الدوليـة«، وتقـدم باقتـراح تشـكيل لجنة مشـتركة بيـن الدولتيـن لـ«المتابعة القانونيـة والقضائية« فـي القضية.

مـن جانبـه، صـرح نائـب مسـاعد المدعـي العـام العراقـي بـأن الجهـاز القضائـي العراقـي »تابـع ومنـذ الوهلـة 
الولـى« موضـوع التحقيـق فـي اغتيـال سـليماني ورفاقـه، مؤكـدا أن اقتراح مسـاعد وزيـر العدل العراقي بشـأن 

تشـكيل اللجنـة المشـتركة »قابـل للنقـاش والمتابعـة«.
مـن جانبـه، أشـار المديـر العـام لحقوق اإلنسـان فـي وزارة العدل العراقيـة إلى إمكانيـة »متابعة إجـراءات الدارة 
المريكيـة« بشـأن اغتيـال سـليماني والمهندس فـي المحاكم الوروبية ومجلـس المن الدولي، مضيفا، حسـب 

»إرنـا«،  أن »هـذا العمـل إجرامي ويمكـن مقاضاته بموجـب القانون المحلـي المريكي«.
إقرأ المزيد

مشرعون أمريكيون: مبررات ترامب الغتيال سليماني كاذبة
مشرعون أمريكيون: مبررات ترامب الغتيال سليماني كاذبة

فـي غضـون ذلـك، أعلـن رئيـس السـلطة القضائيـة فـي إيـران، آيـة هللا إبراهيم رئيسـي، عـن تشـكيل ملف في 
مكتـب المدعـي العـام بطهـران لمتابعـة قضيـة اغتيال سـليماني، الفتا إلـى تكليف القضـاة بمتابعة هـذه القضية 

بالتعـاون مـع معاونيـة الشـؤون الدولية فـي السـلطة القضائيـة ووزارة الخارجية.
وتابـع رئيسـي، حسـب »إرنـا«: »هـذا الملف سـيتم البـت فيه بالتعـاون مع كبـار مسـؤولي الجهـاز القضائي في 

العـراق، وسـنتابع هـذا المـر بشـكل جـاد، وننتقم من قتلة الشـهيد سـليماني«.
صوت العراق: إيران والعراق يتخذان اجراء جديدا ضد امريكا بشأن اغتيال سليماني والمهندس

وقعـت إيـران والعـراق، اليـوم الحـد، اتفاقيـة بشـأن المتابعـة القانونيـة والقضائيـة لقضيـة اغتيـال قائـد فيلـق 
القـدس قاسـم سـليماني، ونائـب رئيس الحشـد الشـعبي أبـو المهـدي المهنـدس، ورفاههما، عـن طريق قصف 
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جـوي أمريكـي فـي مطـار بغـداد الدولي.
وحسـب وكالـة الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة “إرنا”، “اتفقـت اللجنة القانونيـة والقضائية العراقية، مـع نائب وزير 
العـدل للشـؤون الدوليـة وحقـوق اإلنسـان في إيران، علـى المتابعـة القانونية والقضائيـة لقضية اغتيال سـليماني 

والمهنـدس، مـن خالل اقتراح تشـكيل لجنة مشـتركة بيـن البلدين”.
وأشـار مسـاعد وزيـر العـدل االيرانـي للشـؤون الدولية وحقوق االنسـان محمود عباسـي، إلـى “العالقـات العريقة 
والتعـاون الثنائـي علـى مـدار العـوام الماضيـة بيـن شـعبي إيـران والعـراق علـى أسـاس المكونـات الثقافيـة 

والحضاريـة والدينيـة المشـتركة والتـي تمتـد إلـى العالقـات القانونيـة والقضائيـة”.
وتابـع “إيـران حكومـة وشـعبا وقفت دومـا إلى جانب الشـعب والحكومة العراقيـة، بما في ذلـك مكافحة اإلرهاب 
والجماعـات اإلرهابيـة مثـل داعـش، وتحملت تكاليف باهضـة جراء دعمها، بما في ذلك استشـهاد الفريق قاسـم 
سـليماني وأبـو مهـدي المهنـدس نائـب الحشـد الشـعبي في العـراق”، مشـيرا إلى أن “هـذه الجريمـة هي عمل 
خطيـر ارتكبتـه الدارة المريكيـة فـي وضع كان فيه الشـهيد سـليماني ضيف رسـمي علـى العراق كدولة مسـتقلة 

سيادة”. ذات 
وأكـد مسـاعد وزيـر العـدل اإليرانـي علـى أن “اغتيال الشـهيدين البارزين سـيتم متابعتـه قضائيا مـن قبل إيران 
والعـراق فـي المحافـل الدوليـة”، مقترحـا “إنشـاء مركـز للتحكيـم والوسـاطة لتطويـر العالقـات التجاريـة وحـل 

النزاعـات بيـن تجـار البلدين”.
كمـا قـال نائـب مسـاعد المدعـي العـام العراقـي ضاهي جابـر فرهـود، إن “الجهـاز القضائـي العراقي، تابـع ومنذ 
الوهلـة الولـى موضـوع التحقيـق بخصـوص اغتيـال سـليماني ورفاقـه، وأن اقتـراح مسـاعد وزير العـدل االيراني 

بتشـكيل لجنـة مشـتركة، قابـل للنقـاش والمتابعة”.
فيمـا أعـرب المديـر العـام لحقـوق اإلنسـان والتعـاون الدولـي بـوزارة العـدل العراقيـة كامـل أميـن هاشـم، عن 
ارتياحـه لزيـارة ايـران قائـال: “يمكـن متابعة إجـراءات الدارة المريكية بشـأن اغتيـال اللواء سـليماني وأبو مهدي 
المهنـدس فـي المحاكـم الوروبيـة ومجلـس المـن، كمـا أن هـذا العمـل إجرامـي ويمكـن مقاضاتـه بموجـب 

القانـون المحلـي المريكي”.
وفـي سـياق متصـل، أعلـن رئيـس السـلطة القضائيـة اإليرانية إبراهيـم رئيسـي، إقامة دعـوى قضائية وتشـكيل 

ملـف خـاص باغتيـال قاسـم سـليماني، فـي مكتب المدعـي العـام بالعاصمـة طهران.
وقـال رئيسـي، فـي تصريحـات للصحفييـن عقـب وصوله إلـى محافظـة كرمان جنوب شـرق إيران مسـقط رأس 
سـليماني، إنـه “تـم إقامـة دعـوى قضائيـة وتشـكيل ملـف خـاص للتحقيق باغتيال قاسـم سـليماني فـي مكتب 
المدعـي العـام ب طهـران، وإن السـلطات القضائيـة اإليرانيـة علـى اتصـال دائـم مـع السـلطات العراقيـة لمتابعـة 

االغتيال”. عمليـة 
وأوضـح أن “السـلطات العراقيـة وعـدت بمتابعة القضيـة، وتم تكليف القضـاة بالعمل مع مسـؤول القضاء الدولي 
فـي وزارة العـدل ووزارة الخارجيـة اإليرانيـة”، مجـددًا تأكيـد بالده “الثـأر لدماء سـليماني ورفاقه، ولـن يكون لدينا 

أي شـك في هذا”.
وتصاعـد التوتـر بيـن واشـنطن وطهران، عقـب إعـالن وزارة الدفـاع المريكية )البنتاغـون(، فجر الجمعـة 3 كانون 
الثانـي الماضـي، تنفيـذ ضربـة جويـة بالقرب مـن مطار بغـداد الدولي، أسـفرت عن مقتـل سـليماني، وأبو مهدي 
المهنـدس، نائـب رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبي العراقـي، وآخريـن، وفي 8 كانـون الثاني، شـنت إيـران هجوما 
صاروخيـا علـى قاعدتيـن عسـكريتين فـي العـراق، إحداهمـا قاعـدة عيـن السـد، التـي تضـم نحـو 1500 جندي 

أمريكي.
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