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Background and purpose: One of the most important and 

serious international crimes is the crime of territorial 

aggression, which the domestic courts of the countries are 

facing many challenges based on accepted legal principles . 

Materials and methods: This research is of a theoretical type, 

the research method is descriptive and analytical, and the 

method of collecting information is library-based, and it was 

done by referring to documents, books, and articles . 

Ethical considerations: In all stages of writing the present 

research, while respecting the originality of the texts, honesty 

and trustworthiness have been observed . 

 Findings: Despite the five forms of court jurisdiction, the 

domestic courts of the countries are able to deal with it under 

certain conditions, but in this regard, they face many obstacles 

and challenges, such as identifying the aggressor and being 

responsible for the issue of aggression and biological attacks . 

Conclusion: The failure of the domestic courts to successfully 

implement the jurisdiction over this crime is due to the 

existence of many obstacles and challenges. 

Article history: 

Received: 26 Aug 2022 

Edition: 30 Sep 2022 

Accepted: 14 Nov 2022 

Published online: 7 Mar 2023 

Keywords: 
 

Land Aggression Crime, Jurisdiction, 

Barriers, Challenges, and Domestic 

Courts of the Countries 

Corresponding Author:  

Hassan Pourbafrani 

Address: 

Department of Law, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran. 

Orchid Code:  

0009-0003-8166-4051  

Tel:  

09133288144 

Email:  

hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir 

 

Cite this article as: 
Faramarzi Babadi S, Pourbafrani H, Shahidi M. Barriers and Challenges of the Domestic Courts of 

States in Dealing with Crime of Aggression. Economic Jurisprudence Studies 2022-2023; Review on 

New Researches of Jurisprudence and Law. 





   1400                                             1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، ویژهاقتصادی، امه مطالعات فقه فصلن /58

 باشد. تمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران می  ©

 
 

 1401، سال  5دوره چهارم، شماره پیاپی  
 

 یتجاوز ارض تی به جنا یدگی در رس هاکشور  یداخل یهادادگاه  یهاموانع و چالش 
 

 *2یحسن پوربافران، 1یباباد  یفرامرز دیسع

 .رانی نراق، ا ، یواحد نراق، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسحقوق جزا و جرم  یدکتر ی دانشجو. 1

 ن، اصفهان، ایران.     دانشگاه اصفها ،گروه حقوق  اریدانش. 2

 نراق، ایران.  دانشگاه ازاد اسالمی، گروه حقوق، واحد نراق،  استادیار -3

 

  چكیده   اطالعات مقاله

 پژوهشی  نوع مقاله: 

 167-183  صفحات:
 

   سابقه مقاله:

 04/06/1401 تاریخ دریافت:

 08/07/1401تاریخ اصالح: 

 23/08/1401تاریخ پذیرش: 

 16/12/1401تاریخ انتشار: 

 
 

  ی تجاوز ارض  تی جنا  ،یالمللنی ب  ن یمهم و سنگ  ات ی از جنا  ی کی  زمینه و هدف: 

محاک که  داخلـ است  تککشور   یم  با  اص  هیها  حقوقـبر  با    یول  مواجه  مقبول 

 . متعدد هستند ی هاچالش

  ی فیبه صورت توص  ق یروش تحق  ،بوده  ی از نوع نظر  ق یتحق  ن یا   ها:وروش  مواد

جمع  باشد یم  یلیتحل روش  ب  یآورو  کتابخانههاطالعات  با    ی اصورت  و  است 

 . مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است

محاکم تحت    یت یگانه صالحرغم اشکال پنجیعل کشورها  یمحاکم داخل  ها:افتهی 

  یها راستا با موانع و چالش  نیدر ا  کنیباشد لیبه آن م   یدگیقادر به رس  یطیشرا

داشتن در موضوع تجاوز با حمالت    تیمسول  متجاوز و   صیمثل تشخ  یمتعدد

 .باشندیمواجه م یکیولوزیوب ی ربیسا

اصالت    تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا  :یاخالق مالحظات

 . شده است تی رعا داریمتون، صداقت و امانت

  ل یبه دل  تیجنا  نی بر ا  یمحاکم داخل  تیموفق صالح  یعدم اجرا  :یر یگجهینت

چالش و  موانع  مم  ی هاوجود  و    یتعدد  نظرات  نقطه  به  توجه  از  اگر  که  باشد 

نخواهند توانست    یمحاکم مل  ،آن اتخاذ نگردد  یبرا  یحلموجود راه  یهادگاهید

 . ندینما یدگیرس  تیجنا ن یبه ا سته ینحو شابه
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 مقدمه . 1

داخل حاکم  یمحاکم  قلمرو  درون  قادرند    تیدر 

و    یعاد  اتیبه جنا  یدگ یخود را در رس   تیصالح

اعمال    ی نیسرزم  تیتحت عنوان صالح  المللیبین

چهار نوع    زین  تیو در خارج از قلمرو حاکم  ند ینما

  ی شخص  ت یمتصور است که شامل صالح تیصالح

ارتکاب  ت ی)توسعه صالح به جرائم  توسط   ی نسبت 

در   قلم  خارج اتباع  حاکماز    ت صالحی  – (  تیرو 

تابع  یمبتن صالح  هی علیمجن   تیبر    ت ی)توسعه 

اتباع در خارج از قلمرو    ه یعل  ی نسبت به جرائم ارتکاب

صالح  یواقع   تصالحی  –(  تیحاکم   ت ی)توسعه 

ب جرائم  به  قلمرو    گانگانینسبت  از  خارج  در 

  یو اساس   یات یمنافع ح  هی جرائم عل  یوقت   تیحاکم

  ت ی)توسعه صالح  یجهان  تیحصال  –کشور باشد(  

جرائ به  بـنسبت  و  مهم  از  رفـص  یالمللنی م  نظر 

تبعه چه کشور نیا جرم کجا    ایاست    یکه مجرم 

هر   در  شده،  دستگ واقع  که  همان    ر یکشور  شود 

قوان مطابق  او    یداخل   نیکشور  جرم  به  خود 

 . (12،  1394 ، ی)پوربافران کند ی م یدگیرس 

محسوب شده    یتیاز حقوق حاکم  هات یصالح  نیا

توانند مستند به  یم   یط یتحت شرا  یو محاکم داخل 

  ی دگیرا تحت رس   المللیبین و    ی جرائم عاد  هی آن کل

  ی فریاساسنامه دادگاه ک  5قرار دهند. بر اساس ماده  

به جرائم   ی دگیرس  تی مرجع صالح ن یا ،المللیبین

نسل   المللیبین مهم     ه یعل  ت یجنا  ،یکششامل 

جنا  یجنگ   تیجنا  ت،یبشر ارض  تیو  را    یتجاوز 

ل تصربنا  کنیدارد.  ماده    باچهید  حیبه    17و 

صالح مذکور،  به    وانید  تی اساسنامه  نسبت 

است و   ی لیتکم تیصالح ، یمحاکم داخل تیصالح

عضو در    یهاکشور   یدادگاه داخل   تیاصل بر صالح

 باشد.یجرائم م نیبه ا یدگیرس 

داخل  ستین  ی د یترد  ح یتوض  نیا  با محاکم    ی که 

رس   هاکشور  به  جنا  ی دگیقادر    ،یجنگ   اتیبه 

نسل  تیبشر  ه یعل  اتیجنا اما    یکشو  هستند 

رس در جنا  ی دگیخصوص  ارض   تیبه    ، یتجاوز 

سادگ  به  د  یموضوع  چراینم  گری جرائم  که  باشد. 

ارض  تیجنا است    ت یجنا  ، یتجاوز    ی عنیرهبران 

به  یکسان مکه  عمل    تیهدا  ایکنترل    رثؤ طور 

دارند. از    اریدولت را در اخت  ک ی  ینظام  ای  یاس یس 

به    تیجنا  ن یا  گرید  یطرف »حق  عنوان  تحت 

  گر یدولت د  ه یعل  ی جنگ« مطرح است و در آن دولت

  ی محاکم مل  تیقرار دارد که در صورت اعمال صالح

چالش  آن  بر  تساو  ییهاکشور  اصل    ی همچون 

مصون  تیحاکم پ  تیو  در  محاکم    شگاهیدولت 

با    زین   تیامن  یشورا  نی کند. همچنیبروز م   یخارج

منشور ملل متحد مسئول    39و    24توجه به ماده  

المللی است که احراز  بین   تیحفظ صلح و امن  ه یاول

تهد هر صلح    ه یعل  د یگونه  نقض  عمل    ایصلح، 

بر عهده دارد.  پژوهش    یسوال اصل  تجاوزکارانه را 

دادگاها  نیا   ی دادرس   قح  کشورها  یداخل  یاست 

لذا فرض ما    دارند؟  را یتجاوز ارض  تیمورد جنا  در

در مورد تجاوز    کشورها  یاه داخلگاست داد  نیبر ا

شرا  یارض  تیجنا دادرس   ی طیتحت  دارند    یحق 

و   ی ول ساختار  به  توجه  با    المللیبین   نیقوان  با 

موانع جد   هاچالش به    روبرو هستند.  یو  توجه  با 

چالش  تیاهم و  مزبور  همچون    گرید  یهانکات 

تعر  در  حاضر    تیجنا  فیتحول  پژوهش  تجاوز، 
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ا دارد  و چالش  نیتالش  و    هاموانع  بحث  مورد  را 

 قرار دهد.  یبررس 

معتبر    ی علم  یهاگاهیچنان که جست و جو در پاآن

  ی قاآ مقاله    قیتحق   نهیشیمورد پ  در   ،دهد می نشان  

)صالح  یبافرانپور عنوان  داخل  تیتحت    ی محاکم 

رس   هاکشور  ارض  تیجنا  هب   یدگیدر    –   یتجاوز 

  ز پائی  – شماره دوم    الن ی گ  ی فرکی  حقوق   پژوهشنامه 

د  ای( مقاله  96و زمستان   صورت  به  ی گریپژوهش 

بررس   یاختصاص چالش   یبه  و    تیجنا  یهاموانع 

به    زی نپرداخته است(. البته مقاله فوق ن  یتجاوز ارض

اشاره نموده    هاو گذرا به موانع و چالش  ی صورت کل

و با    است.  وچالش  د ـیکأ تما  موانع    ق ـیتحق  هابر 

 . میکنیم
 

 هاروش  مواد و . 2

نظر   قیتحق  نیا نوع  تحقبوده    یاز  به    قیروش 

  ی آورو روش جمع   باشد ی م  یلی تحل  ی فی صورت توص

به    یااطالعات بصورت کتابخانه  با مراجعه  است و 

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است. 
 

 ی مالحظات اخالق  . 3

  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا

امانت و  صداقت  متون،  شده    تیرعا  داری اصالت 

 است. 
 

 هاافتهی . 4

داخل پنجی عل  کشورها  یمحاکم  اشکال  گانه  رغم 

  ی دگیقادر به رس   یطی محاکم تحت شرا  یتیصالح

آن   لمی به  ا  کنیباشد  و    نی در  موانع  با  راستا 

تشخ  ی متعدد   یهاچالش   و   متجاوز   ص یمثل 

موضوع  ت یولئمس در  حمالت    داشتن  با  تجاوز 

 باشند. میمواجه   یکیژولو یب و  یریسا
 

 بحث . 5

   تیحاکم  یچالش اصل تساو . 5-1

احراز تجاوز،    یشرط حتمشیمعتقدند چون پ  یبرخ

  نیاست و ا  نیانتساب اقدام تجاوزکارانه به دولت مع

امر بر فرض انجام در محاکم کشور ثالث، مستلزم  

محاکم   رفتار    کی قضاوت  مورد  در    ک یکشور 

باشد که با اصل  می   یاز لحاظ حقوق   گرید  تیحاکم

به  هات یحاکم  ی حقوق  یتساو دارد.    ارت عبمنافات 

کشور بتوانند    ک ی  یاخلد  یهاکه دادگاه   نیا  گر،ید

جنا ارض   تیبه  سو  یارتکاب  یتجاوز  دولت    ی از 

حق  ی دگیرس   ی گرید اصل    قتای کنند  نقض  شائبه 

  ون یلذا کمس.  بر داردرا در  هادولت   تیحاکم  یبرابر

ب جنانیحقوق  کد  در  و   اتیالملل  صلح  ضد  بر 

  ح ینپرداخته و توض  تی جنا  نینوع بشر به ا  تیامن

صالح اعمال  که  مل  تیداده  ا  یمحاکم    ن یدرباره 

دولت    تیو مصون  هاتیحاکم  یبا اصل تساو  تیجنا

صلح    یبرا  یمیمنافات دارد و متضمن خطرات وخ

  ب، یکه »تعق  دگاه ید  ن یا.  است  المللیبین   ت یو امن

که خود از حاکمان و    ن یو مجازات متجاوز  ه محاکم

  ی مذهب  ،ی اقتصاد  انایو اح   ی نظام  ، یاس یمقامات س 

نقض اصل    ینوعبه.  کشور هستند   کی  یو اجتماع

نه  گر یکشور مستقل د  ت یحاکم  یبرابر   ی و مورد 

رو اساس  بر  است؛  متحد  ملل    ی سنت  کرد یمنشور 

  نیهم  بر اساس   کنیالملل درست است لنیحقوق ب

  ب یحداقل در دو حالت، انجام تعقهم    ی سنت  کردیرو

  ست یالملل ننیحقوق ب  نیو محاکمه، مخالف مواز
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حالت13،  1396  ،ی)پوربافران به    (.  مربوط  اول 

جنا  یدگیرس  به  نسبت  متجاوز  تجاوز    ت یدولت 

س  مقامات  و    ی اقتصاد  ،ی نظام  ،یاس یحاکمان 

  ی نیرزم س   ت یبه استناد اصل صالح  ن یشیحکومت پ

  ن یاست. در ا  یشخص  تیاصل صالح  یو حت   یذهن

و    نیشیصورت که به فرض ساقط شدن حکومت پ

 ابد یمی امکان تحقق    د یشدن حکومت جد   نیگزیجا

تجاوز اتباع خود    تیبه جنا  د یدر واقع حکومت جد 

همی   یدگیرس  و  برابر  چگونهیکند  اصل    ی نقض 

صوص  خگردد. درمیهم مطرح ن   هادولت   تیحاکم

ب صالح  ن یچن  ودن درست    چگونه ی ه  ی تیاعمال 

به    یاخدشه مربوط  دوم  حالت  ندارد.  وجود 

دولت مورد تجاوز است که به استناد اصل    تیصالح

  ، یواقع  تیصالح یو حت ی نیع ینیسرزم تیصالح

  ی ری)در صورت دستگ   نیتواند به جرم متجاوزمی 

تجاوز    یدگ یکند. رس   یدگی( رس هاآن مورد  دولت 

مقررات   خالف  مواز  ست ین  المللیبین هم  با    ن یو 

)ض متقابل«    ؛ 450،  1393  ،یگدلیب  یی ای»اقدام 

  ه یقابل توج  یاد یحدود ز  ( تا359،  1387  ،واالس 

دولت مورد تجاوز نسبت به    یدگیاست. در واقع رس 

اقدام متقابل است که حقوق    ک ی  نیجرم متجاوز

شرانیب وجود  با  را  آن    ت یرسمبه  یطیالملل 

امی  بر  افزون  صالح  ن،یشناسد.  اعمال   تیحق 

  ی اراض  ت یکه تمام  یدولت   ی برا  ن ینسبت به متجاوز

  ی تجاوز مورد خدشه قرار گرفته، از امور   تیاو با جنا

که کشور  د  هااست  به   یبرا  ربازی از    ت یرسم  خود 

بد شناخته رو  ب یترت  نیاند.  اساس    ی سنت  کرد یبر 

ب رس نیحقوق  و    یدگ یالملل،  متجاوز«  »دولت  دو 

نسب تجاوز«  مورد  متجاوزان    ت»دولت  جرائم  به 

مواز عستین  المللیبین حقوق    ن یخالف  در    نی. 

ا اساس  بر   یهادولت   یدگیرس   کرد، یرو  نیحال 

  ت یحاکم  یتجاوز ناقض اصل برابر  تیثالث به جنا

روهادولت  اساس  بر  اما  حقوق    د یجد   کردیست. 

 هادولت   ت یبر »طرح مسئول  ی که مبتن  المللیبین

  2001مصوب    المللیبین در برابر اعمال متخلفانه  

 یهادولت   ی« است، حتالمللیبین حقوق    ونیکمس

جنامی   ز ینثالث   به  متجاوزان    یارتکاب  تیتوانند 

توض  یدگیرس  ارض  نیا  حیکنند.  تجاوز    ک ی  یکه 

  المللیبین ض قاعده آمره  نق   گر، یکشور به کشور د

)شاو ،  1393  ،یگدلیب  ییای ض  ؛ 46،  1394  ،است 

د  . (266 طرف  بند    گر یاز  طرح    41ماده    2طبق 

آمره را   تقض قاعده یدولت  چیها، هدولت  تیمسئول

به حفظ    ی کمک  چینخواهد شناخت و ه  تیرسمبه

وضع ت  تیآن  )پوربافران  د ییأو  کرد  نخواهد    ، یآن 

که قاعده آمره را نقض    ی که دولتچرا   .(14،  1396

  المللیبین جامعه    یهاکند در واقع به همه دولت می 

  کرد یبر اساس رو   بیترت   نیکند. بد می صدمه وارد  

  ی هاکشور   ی داخل  یها توان گفت دادگاه می   د یجد 

توانند  می  یجهان  تیثالث هم بر اساس اصل صالح

متجاوز جرم  ز  ی دگیرس   نیبه    ت یجنا  رای کنند. 

که تفاوتش    است  المللیبین  اتیتجاوز در زمره جنا

  ییتنهااست که به   نیفقط در ا   یجرائم جنگ   ریبا سا

  ، البته در اعمال.  را در خود دارد  هاهمه آن   یهایبد 

جنا  یجهان  تیصالح بر  ثالث  با    تیدولت  تجاوز 

  ی نظر گرفتن منافع مل   با در   د یوجود مطالب فوق با

نزاکت   جلوگ  المللیبین و  مخرب    یری و  عواقب  از 

ت  یناش  روابط دولت   ر یثأاز  بر  اعمال  هاآن  ، هنگام 

  ز یتجو  ای  د ییأت  - 1  د یاز دو ق   ی کی  یجهان  تیصالح
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  ا ینبودن    لیما  - 2  ،یدگ یرس   یبرا   تیامن  یشورا

رس   یناتوان جنای دگیکشور  به  تجاوز    ت یکننده 

برا   یارض نظر    یهاکشور  یدگیرس   یرا  در  ثالث 

 .میریبگ 
 

 ت یحاکم ت یچالش اصل مصون . 5-2

رهبران    ی فرد  یفر یک  تیو مسئول  هادولت   تیمصون

نظر  و صرف  یفراموش شود که از جهت نظر  د ینبا

طرح  توض  ی مفهوم  یهااز  صدد  در  انواع    حیکه 

مسئول جنا  تیارتباط  قبال  در  فرد  و    اتیدولت 

برخـباشنمی   المللیبین و  صاحب  ید؛  نظران 

  نز، یاز جمله هپک  المللیبین پردازان حقوق  هیرـنظ

با هدف ممانعت از اضمحالل    مانسیمورگنتا و کور

مسئول جنا  یشخص  ی فر یک  ت یاصل    اتیدر 

)از جمله    المللیبینمعتقدند که جرائم    ،المللیبین

نباـت  تیجنا را  اعـعنبه  د ـیجاوز(    ی مال رسمـوان 

زبه آورد  ن  ن یا  را یشمار  بهمی جرائم  طور  توانند 

  ن یا.  ابد یارتکاب    هااقتدار دولت  ی لوا  ریمشروع در ز

مورد قض  کرد یرو مورد    یی قضا  یهاتیمصون   هی در 

د و    یدادگستر  المللیبین   وان یتوجه  گرفت  قرار 

خود اذعان    یبا فاصله گرفتن از مواضع قبل   وانید

در صورت مثبت بودن پاسخ    ایمسئله که آ  ن ینمود ا

مصونتا چه   اصل    ی هاکرد یتواند در رومی  ت یحد 

قابل    ه یعل  ی فر یک پرونده    اعمالمقامات  در  باشد 

محققان و    نیهمچن.  ندارداز اعراب    ی حاضر، محل

پرحقوق دانشگاه  اصول    کا یآمر  نستونیدانان  که 

اصل    ی بر مبنا  المللیبین جرائم    ب یگانه تعقچهارده

  ه ی ژانو  27موثر آن را در    یو اجرا  یجهان  تیصالح

اصول  کرده  نیتدو  2001 از  پنجم  اصل  در  اند 

پذ   ستونینپر عدم    ت یمصون  ت یممنوع  ا ی  رش یبه 

در برابر جرائم موضوع    میرس   یهااشخاص با سمت

در    یجهان  ت یصالح  المللیبین حقوق   و  پرداخته 

مواد    د یغالب اعالم داشتند با  دگاه یبا د  2004سال  

د  17 اساسنامه  بعد    المللی بین   یفری ک  وانی و 

  چگونه یبودن بدون ه  یلیتکم  تیخصوص صالحدر

اعمال گردد    ز یتجاوز ن   تیدرباره جنا  ی لیجرح و تعد 

د(.  159،  1389  ، ی)فروغ   ت یصالح  گریبه عبارت 

داخل رس   هاکشور   یمحاکم  جنا  یدگیدر    ت یبه 

بالنت  به    نستونی پراصل پنجم    یتسر   جه یتجاوز و 

پذ  مورد  )سودمند   رش یآن  گرفت  ،  1394  ،یقرار 

185 .) 
 

شورا  . 5-3 عمل    تی امن  یچالش  احراز  در 

 تجاوزکارانه 

روس   هاکشور   یبرخ آمر  ه،یهمچون  و    کایفرانسه، 

جنا  سیانگل احراز  حوزه    تیمعتقدند  در  تجاوز 

متحد    ت یامن  ی شورا  تیصالح ملل  سازمان 

ا  باشد ی م در  منشور    نیو  مقررات  به  خصوص 

،  1394  ،ی )سودمند   ند یمانمی سازمان ملل استناد  

  ت یامن  یشورا  نقش   ن ییو تب  ی بررس   ی(. لذا برا 9

تجاوز الزم است ابتدا به مقررات،    تیدر احراز جنا

  نه ی زم  نیمقررات منشور در ا  ز یو ن  المللیبیناسناد  

 .مییاشاره نما

در    تیامن  ی و نقش شورا  اراتیاخت  ف،یوظا  ساختار،

  13و    12،  8،  7،  6،  5به موجب فصول    نه، یزم  نیا

  ان یدر ب  24شده است. ماده    انیمنشور ملل متحد ب

منظور  دارد: »بهمی اشعار    ت یامن  ی شورا  ت یمسئول

سر  نیمأت م  ع یاقدام  متحد،  ؤو  ملل  طرف  از  ثر 
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مسئول  یاعضا امن  ه یاول  تیآن  و  صلح    ت یحفظ 

و    ند ینمامی واگذار    تی امن  ی را به شورا   المللیبین

شورا می موافقت   که  اجرا  ت یامن  یکنند    ی در 

بر عهده گرفته    تیمسئول  ن یکه به موجب ا  یفیوظا

 .د«یاقدام نما هااز طرف آن 

  ت یامن  ی دارد: »شورامی مقرر    ز یمنشور ن  39  ماده 

عمل    ایصلح، نقض صلح    ه یعل  د یوجود هرگونه تهد 

  ا ینمود و    خواهد   ییهاه یتجاوزکارانه را احراز و توص

برا  میتصم گرفت  و    ایحفظ    یخواهد  اعاده صلح 

  41بر طبق مواد    یبه چه اقدامات  المللیبین   تیامن

 مبادرت شود«.  د یمنشور با 42و 

شماره    2ماده    یطرف  از مجمع    3314قطعنامه 

اعالم    1974دسامبر    14ملل متحد مصوب    یعموم

»اولمی  مبتن   ن یدارد:  زور    یاقدام  به  توسل  بر 

دولت، اماره    ک ی  یبرخالف منشور ملل متحد از سو

شود با  می وقوع اقدام تجاوزکارانه محسوب    یظاهر

ممکن است در انطباق با    تیامن  یحال شورا  نیا

ل  اوضاع و احوا  ریکه در پرتو سا  رد یبگ   جه ی نت  شورمن

  ایکه اقدام مورد نظر    ت یواقع  نیمربوطه از جمله ا

دارا   یهاامد یپ کاف  یآن،  احراز    ی وخامت  نبوده، 

 . ست«یاقدام تجاوزکارانه بجا و موجه ن

مصوب    المللیبین   یفری ک  وان یاساسنامه د  16  ماده 

د  2002 گونه  به    ی گریبه  و  پرداخته  موضوع  به 

  ی داده که به لحاظ شکل  اریتنها اخت  تیامن  یشورا

مقتض قاعده  بنابر  تعق  یو  از    ،یفر یک   بیبودن 

را که    ی اهی قض  ب یبخواهد که تعق  وان یدادستان د

 . ندازدیب ریخأماه به ت  12مدنظر دارد به مدت 

)   9  بند  اصالح1مکرر    15ماده  در  مندرج    ه ی( 

دارد: »احراز عمل  می مقرر    یفریک  وانیاساسنامه د

سو  از  ارگان  یتجاوزکارانه  د  یهر  از    وان، یخارج 

نت  ی ریثأت د  یهای ر یگجهیدر  مبنا  وان یخود    ی بر 

مقررات اساسنامه حاضر نخواهد داشت«. البته در  

ح شده؛  یمکرر تصر  8ماده    2در بند    هیاصالح  نیهم

بند  چارچوب  در  تجاوزکارانه  عمل  از    1  منظور 

ن  کی استفاده   از  عل  یهارو یدولت  است    ه یمسلح 

س   ای  ی نیسرزم  تیتمام  ت،یحاکم   یاس یاستقالل 

که با منشور ملل    یگرید  وه ی به هر ش   ای  گر یدولت د

فارغ از    ل،یاز اعمال ذ  کیمتحد ناسازگار باشد. هر  

قطع  ایاعالم   مطابق  اعالم جنگ    3314  نامهعدم 

عموم مورخه    ی مجمع  متحد  دسامبر    14ملل 

 تجاوزکارانه است.  ط یواجد شرا 1974
 

 ی احراز تجاوز ارض  صیتشخ   وه یش . 5-4

مقررات    2010کامپال    یکنفرانس بازنگر  انیجر  در

تحل موجب  فوق  شده  تفس  هالیاحصاء   یهار یو 

در احراز    تیامن  یخصوص نقش شورادر  ی متعدد

در چهار    یکه به طور کل   د یگرد  ی تجاوز ارض  تیجنا

 .شد  ی متجل ریحالت ز

)احراز    تیامن   یمثبت شورا  ص یتشخ   - اول  حالت

 منشور(  39وقوع عمل تجاوزکارانه مستند به ماده 

)احراز    تیامن  یشورا  یمنف  صیتشخ  -دوم  حالت

ماده    9عدم وقوع اقدام تجاوزکارانه مستند به بند  

 مکرر(  8ماده  2مکرر و بند   15

شورا   -سوم  حالت احراز    تیامن  ی سکوت  )عدم 

 تجاوز(  تیجنا

 عضو ریدولت غ  کی ت یوضع -چهارم حالت

احراز وقوع    تیصالح  تیامن  یحالت اول، شورا   در

دوم شورا در حالت  دارد.  را  تجاوز    ت یامن  یعمل 
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جنا  تیصالح وقوع  عدم  را    تیاحراز  تجاوزکارانه 

  ی مجمع عموم  ی برا  ینقش   چ یدارد. در حالت سوم ه

ک  کی  ای شورا   یفر یدادگاه  سکوت  فرض    ی در 

در نظر گرفته نشده است. در حالت چهارم    تیامن

به    هادولت   تیبر رضا  یمبتن  یتیصالح  یمبنا  زین

تصم  ی مبتن  ی تیصالح  یمبنا   ی شورا  ی ر یگمیبر 

(.  84،  1394  ، یاضافه شده است )سودمند   تیامن

منشور راجع به    از مقررات  ز ین  ی گرید  ر یالبته تفس

در احراز وقوع عمل تجاوزکارانه    ت یامن  ی نقش شورا 

کم   المللی بین   یفری ک  وانی د  یمقدمات   ون یسیدر 

قائل شده است    زیسه مسئله تما  ن یشده که ب  رح مط

  ت یمسئول  - 1(.  168-173،  1392  ، اینی)فروغ

تجاوزکارانه  - 2  ، حفظ صلح اقدام    - 3  ، احراز عمل 

منشور(. در حالت    24)موضوع ماده    ی موثر و فور 

  ک ی  ت یمسئول  ن یحفظ صلح، ا  تیمسئول  ی عنیاول  

شده است.    یتلق   تیامن  ی شورا  یبرا  هیاول  تیمسئول

احراز عمل تجاوزکارانه با توجه به    زیدوم ن  تدر حال

پ عنوان  به  منشور  مشی مقررات  اقدام  ثر  ؤ شرط 

  ی اقدام موثر و فور   زیشناخته شده و در حالت سوم ن

مطرح    تیامن  یشورا  یانحصار  ت یصالحعنوان  به

 (. 169-173،  1392  ،اینی)فروغاست  ده یگرد
 

  وان ی د  ییقضا  ه یرو   ی نیگز یجا.  5-5

   یدادگستر  المللیبین 

شورا   رغمیعل ماده    ت یامن  ینقش  منشور    39در 

  ه یعل  د یگانه )تهد موارد سه  ی برا   کنیملل متحد، ل

ارائه نشده است و    یفی صلح، نقض صلح، تجاوز( تعر

کوشش بعد  به  آن    م یمفاه  نیا  ف یتعر  یبرا   هااز 

  . مضافاً د یتجاوز گرد  تیجنا  ف یمنجر به تعر  صرفاً

ا  یاعده سا  رادیبا  ترک  ختاربه    ی شورا   یفعل  بیو 

شرا  تیامن و  مالحظات  به  توجه  با  سال    ط یکه 

برا   1945 و  گرفته  ج  یشکل  جهانفاتحان    ینگ 

امت ضرورت    یخاص  ازیدوم  است  گرفته  نظر  در 

نموده مطرح  را  آن  )شهراصالح  ،  1394  ،یاریاند 

دهد می سوابق گذشته نشان    ی بررس   نی(. همچن 28

ملل متحد تا    نسازما  لیشورا از زمان تشک  نیکه ا

تنها    ر یره اخمورد و در دو  6جنگ سرد تنها    انیپا

کرده    ییتجاوز را شناسا  ایمورد عمل نقض صلح    3

رسد می نظر  به  (. 28-27،  1395  ، یالباقاست )عبد 

کم قطعنامه   یعلت  طرف  الزام  یهاتعداد  از  آور 

حاکم بر روابط شرق و غرب    ی فضا  ت،یامن   یشورا

سرد   طول جنگ  اعضا  بوددر  با    یکه  شورا  دائم 

وتـاست حق  از  طـفاده  قطعـو،  وت  هانامه ـرح  و  ـرا 

  د یکردند. اما پس از جنگ سرد فضا و بستر جد یم

حقوق    میمفاه  یموسع از برخ  ریثر از تفسأمت  شتریب

برا  یالمللبین است  ممکن  که    ی شورا  ی است 

پو  ت،یامن و  ا   یی ایتحرک  کند    جادیا  نهیزم  نیدر 

مواضع147،  1392  ، اینی)فروغ در    یهاکشور   (. 

ن توسعه  قدرت  ز یحال  خالف  که    یهابر  بزرگ 

انحصار   ت یامن  ی شورا  تیصالح دانند،  می   ی را 

صالح به  است.    یشورا  ه یاول   ت یاستناد  مذکور 

س   یهادولت  شورا  یاس یمذکور    ت، یامن  ی بودن 

ن  زیآم ضیتبع  کردیرو مانع    زی و  را  تجاوز  مصادق 

د ـداننمی   المللیبین ت  ـعدال  ی راـاج  ی برا  یلـاص

صلح«    یکه با توجه به قطعنامه »اتحاد برا   ی طوربه

  ه ی ( و رو1950کره )   هی در قض  ی مصوب مجمع عموم

جا  ی دادگستر  المللیبین   وان ید  ییقضا  نیگزیرا 

برخمی   تجاوز  تیاحراز جنا  یبرا  یمناسب   ی دانند 
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رعا  لیدالبه   زین  هادولت  جمله  از    تیمختلف 

  تیو اساس اصل صالح  هادولت   ی و تساو  تیحاکم

قضا  یلیتکم به  توجه  با  غ  ییو  بودن    یاس یس ریو 

جا  نی ا  ،المللیبین   ی فری ک  وان ید را    ن یگزیدادگاه 

 دانند. یاحراز اعمال تجاوزکارانه م ی برا یمناسب
 

   یقی تلف دگاه ید. 5-6

  وان یو د  ت یامن  یشورا  نهیدو گز  زین  ی قی تلف  دگاهید

نحو  المللیبین   یفر یک صالح  ی به  دو  هر    ت یکه 

راهکار    نیتجاوز را داشته باشند؛ بهتر  ق یاحراز مصاد

جنا  یبرا با  دانند    ی م  المللیبینکاران    تیمقابله 

  یهای بر اساس بررس   ن یهمچن(.  1392،  اینی)فروغ

در سال    المللیبین به عمل آمده توسط سازمان عفو  

  یهاکشور به دادگاه   145در سراسر جهان،    2011

صالح  یداخل خصوص  در  یجهان  ت یخودشان 

 اند. را اعطا نموده وان ید ت یتحت صالح اتیجنا

شوراآن  رغمیعل نقش  شد  گفته  در    ت یامن  ی چه 

به  تیاحراز جنا چالش    کیعنوان  تجاوز همچنان 

ا  ی دگیرس   یبرا  یاساس    ر یخط   تیجنا  ن یبه 

م  المللیبین لی مطرح  خصوص  در  کنیگردد. 

داخل  تیصالح رس   هاکشور  یمحاکم  به    یدگیدر 

  ی منطق   هی استدالل و توج  می اگر بخواه  ت،یجنا  نیا

گفت:    د یبا  م یمانع ارائه ده  ن یا  تنبرداش   یدر راستا

  24از لحاظ مقررات ماده    م ییبگو  ی طور کل»اگر به

  ت یامن  ی تجاوز با شورا  ت یمنشور، احراز جنا  39و  

سراغ کار    د یبا  هاکشور  یداخل  یهادادگاه   ایاست. آ

تابع منشورند    ی داخل  یهادادگاه   ایخودشان بروند؟ آ

حاکم  ای مقررات  خودشان؟    یتیتابع    فرض کشور 

( حمله کرد و ما  رانیبه کشور ما )ا  یمتجاوز   د یکن

را   د یبا  یداخل   یهادادگاه   ا یآ  م، ی کرد  ریدستگ   او 

که    رند یبگ   میتصم  تی امن  یتا شورا  نند یمنتظر بنش

بکنند؟   ماده    نیا  ا یچه  به  توجه  با  قانون    5که 

اسالم تجاوز    د یبا  92مصوب    ی مجازات  اتهام  به 

  ت یامن  ی م شورایبا تصم  یو ارتباط  می کن  یدگیرس 

 ندارد.

داخل  ی داخل  یهادادگاه   مسلماً مقررات    ی تابع 

هستند و منشور    یدگی خودشان بوده و قادر به رس 

  ن یاست و محل ورود ا  هادولت   ن یراجع به روابط ب

باشد. یم   المللیبینحقوق    لیشورا را در مباحث اص

س   کی  ت یامن  یشورا معرض    یاس ینهاد  در  و 

تعبیم  یکاریاس یس  به  ک  ریباشد    ی تیساک 

به    هیاز آن که شب  شیشورا ب  نیا  اصوالً  یزریایش 

  المللیبین روابط    سیباشد به پل   یی مرجع قضا  کی

تشب نت  هیقابل  و  اظهار    یماهو  یریگ جه ی است  و 

س   یی قضا  ی نظر ساختار  مناسبت   یاس یبا  آن 

حال.  ندارد  یچندان دادگاه   یدر    ، یداخل  یهاکه 

ت صلح را بر  یامن  یهستند. شورا  ییقضا  یهانهاد

عدالت را بر    یی دارد و دستگاه قضایعدالت مقدم م

خود    فیدو در انجام وظا  ن یدارد و ایصلح مقدم م 

تجاوز    ت یاحراز جناتنافر و تعارض با هم ندارند. لذا  

  ی است که فقط بستگ   ی موضوع  یدر محاکم داخل

رس به دادگاه  )پویدگینظر  دارد    ، ی ربافرانکننده 

نبا15،  1396 و  نق  ن یادر    د ـی(  قضاـراستا    یی ش 

شورانا به  )فروغ  تیامن   یمناسب  کرد  ا،  ین یاعطا 

نت174،  1392 داخل  نیا  جه ی(.  محاکم  به    ی که 

  ی نیسرزم  تی)صالح  ی تیاقسام صالح  استناد همه

تابع   ی مبتن  ت صالحی  -   -   ه یعل  ی مجن   تیبر 

  ت صالحی  -  ی واقع  تصالحی   -  یشخص  تیصالح
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به رس یجهان قادر  جنا  یدگی(  ارض  تیبه    ی تجاوز 

شرا ا  ط یمطابق  و  یم  هاتیصالح  نیاعمال  باشند 

  ی گر یتجاوز توسط مرجع د  تیبه احراز جنا  یازین

در    د یآ  شیکه ممکن است پ  یاندارند. تنها مسئله

  ن یند امعتقد   یاست که برخ  یجهان  تیبحث صالح

روابط   خوردن  برهم  سبب  است  ممکن  موضوع 

اهادولت  تهد   جادی،  و   المللیبینصلح    د یتخاصم 

حل وجود دارد  راه  زیدغدغه ن   نیحل ا  ی. براگردد

ق  م یتوانی م  رایز برا  د یدو  صالح  یرا    ت یاعمال 

  ای  د ییأت  -1.  میریتجاوز در نظر بگ   تیبر جنا  یجهان

  ل یما  -2  ، یدگیرس   ی برا  ت یامن  ی شورا  ز یتجو

رس   یناتوان   اینبودن   به جنایدگیکشور    ت یکننده 

ارض ایتجاوز  در  به    نی.  مربوط  مالحظات  صورت 

مل  و  د یگرد  تیرعا  المللیبین نزاکت    ای  یمنافع   .

ناش  مخرب  ت  یعواقب  محاکم    یدگیرس   ریث أاز 

صالح  یداخل به  استناد  روابط    یجهان  تی با  بر 

 .شودی م ی ریجلوگ زین هادولت 
 

تجاوز در    ف یتعر  یهاچالش در شاخص   . 5-7

 د یعصر جد 

 یهادر دهه   ی حت  ا یعصر محاکمات نورنبرگ و    در 

تجاوز با    تیجنا  فیتعر  یهاار یگذشته، مالک و مع

سرزم  یمیمفاه اشغال  ارض  ن،یهمچون    ، یتجاوز 

ت به  هوا  ساتیس أحمله  بمباران  پ  ییو    ی شرویو 

شد  یکشور شناخته م  ک یدر خاک    ینی زم  ینظام

جد  دوره  در  ا  د یاما  گسترش  دوره  و    نترنت یکه 

مـجه شکل  ی جازان  سا  یر ـیگو    ی رـبیحمالت 

  ف ینخواهد گذاشت که تعر  ی باق  ی د یباشد تردیم

د  تیجنا مفاه  گریتجاوز  گذشته    ی سنت  میدر 

فضا   گنجد ینم در  امروز جنگ  که    ی مجاز  یچرا 

در    المللی بینو    یاست و محاکم داخل  ت یواقع  کی

  ت یواقع  نیتوانند از ایتجاوز نم   تیبه جنا  یدگیرس 

  سته یتجاوز شا  تیجنا  فیتعر  درغفلت ورزند بلکه  

شاخص  به  کنند.    زین  د یعصر جد   یهااست  توجه 

در منشور    یتجاوز ارض  تیمعتقدند جنا  یبرخ  یحت

آن    می ب  رایمانده است ز  ف یتعریب  ملل متحد عمداً

پیم که  زم  ی فناور   شرفت یرفت    زات یتجه  نه یدر 

  ده یتجاوز را از فا  فیموارد تعر   هیروزآمد کل  یجنگ 

 .ندازدیب
 

 ی تجاوز ارض   تیو جنا یبری حمالت سا. 5-8

  ه یدارد: »کل ی ( منشور ملل متحد مقرر م4) 2ماده  

روابط   در  تهد   المللیبین اعضا  از    ا یزور  به  د یخود 

عل آن  استقالل    ای  ی ارض  ت یتمام  ه ی استعمال 

که با    یگر یاز هر روش د  ایو    یهر کشور   یاس یس 

مبا متحد  ملل  خوددار   نت یاهداف  باشد    ی داشته 

  قت یق ح  نیا  دگاه؛ید  ک ی  یخواهند نمود«. بر مبنا 

سا حمالت  در  به  حاتیتسل   ، یبریکه  کار  متعارف 

نم لزوماًیگرفته  ا   شود  ن   نیبه  که    ستیمعنا 

همچنان که آمده    د ینما  ی مسلحانه بودن آن را منتف

که آن    ستین  لهیوس   کی   ی است »اسم و کاربرد عاد

بلکه قصد استفاده    د ینمایم لیسالح تبد   کیرا به  

چن که  است  آن  آثار  سالح    به را    یالهیوس   نیو 

  ای  لهیاستفاده از هر وس   نیا. بنابرد«ینمایم  لیتبد 

  ا ی  ی که تلفات قابل مالحظه انسان  ل یاز وسا  ی تعداد

در  ب یتخر را  اموال  حمله  گسترده  باشد  داشته  بر 

 . شودیمسلحانه محسوب م 
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را    یسرقت اطالعات حساس نظام  زین   گرید  یبرخ

انسانهر تلفات  همراه  به  ی بیتخر  جینتا   ای  یچند 

آنچه  .  دانند ی نداشته باشد مشمول حمله مسلحانه م

است که    نیشود ا  یفوق م   دگاهید  تیموجب تقو

قرارداد  حقوق  و  متحد  ملل  از    یفی تعر  ،یمنشور 

مسلحا در    نه حمله  که  همچنان  است.  نداده  ارائه 

بر    یدادگستر   المللیبین  وانید  زی ن  کاراگوئهین  هیقض

منشور    51ماده    نیهمچن.  موضوع اذعان کرد  نیا

ملل متحد بدون اشاره به سالح خاص، به هر گونه  

به از  زور صرفتوسل  شده    یهاسالح نظر  استفاده 

 .حاکم است

  ک ی که به سفارش سازمان آتالنت  یقاتی اساس تحق  بر

از کارشناسان حقوق    ی می)ناتو( و توسط ت  یشمال

سرپرست  المللیبین )استاد    تیاشم  لیشائی م  یبه 

( صورت گرفته، حمله  کایآمر  ییایدر  یرویدانشگاه ن

ت توسط    ران یا  ی اهسته  ساتیس أبه  که  نطنز  در 

  ورت ص  2010و    2009افزار استاکس نت در سال  بد 

  ن یباشد و خالف قوانیزور م گرفته مصداق توسل به

  ت یاشم  یلیاساس مدل تحل   بر  رایاست ز  المللیبین

پنج  ک یکه   )فور  یعاملمدل  شدت،    ت، یشامل؛ 

اندازه  میمستق قابل  بودن،  نافذ  بودن    یریگبودن، 

ت به  حمله  ارتباط    ران یا  ی اهسته  ساتیس أاست.( 

سانتر  ی میمستق  یسبب   ده یدصدمه   یهاوژ یفی با 

)مستق  جادیا س   م یکرد    ی تیامن  یهاستم یبودن(، 

  شده بود   رگپیا  نترنتیامن و حساس که از ا  اریبس

همچن بودن(  )نافذ  گرفتند  قرار    ی خطا  ن یهدف 

  یهاامد یپ  یریگاندازه  تیو قابل  هاوژ یفیسانتر  یباال

)قابلاستاکس نیریگ اندازه  تینت  و    ل یتحو  زی( 

از   ت  ی موج ط  3حمله که  بود    ل یشکده ماه  شده 

  ی عاملاز انطباق آن با مدل پنج ی( که همگ تی)فور

  حال یایدارد. عل  تیزور حکافوق در احراز توسل به

نطنز را مصداق    ساتی س أاگرچه حمله به ت  تیاشم

به آتوسل  نکرد که  اما مشخص  دانست    ن یا  ا یزور 

مقابله به    ی برا  ی حمله مسلحانه بوده است که حق 

منظر    البته از  ر؟یخ  ای  کند   جادیا  ران یا  یمثل برا

  ی و با توجه به وجود نسب  ی عرف  المللیبین حقوق  

سازمان   هاکشور   ه یرو اعتقاد    المللیبین   یهاو  و 

شدن حمالت    یبه توسل به زور تلق نسبت    ی حقوق

م  نیا  ،یبریسا شکلیمسئله  به    ک ی   یریگتواند 

عرف سال  ی قاعده  شود  شیپ  یهادر  منجر  رو 

 (. 36،  1384 المللیبین )انجمن حقوق 

تحق  از ارائه  به  قاتیمجموعه  نظرات  و  آمده  عمل 

چن م  نیشده  از  ی استنباط  قسم  آن  که  گردد 

گسترده    اس یصورت گرفته در مق  یبریسا  اتیعمل

با  یهارساختیز  هیعل را  مسلحانه    د یمهم  حمله 

  ی آن بروز خسارات ماد  جه یکه نت   یدانست و حمالت 

انسان  ایعمده   ق  ی تلفات  حمله    ک یبا    اس یقابل 

  51متعارف باشد، وفق ماده    حاتیبا تسل  نهمسلحا

دفاع مشروع  را به   یمنشور ملل متحد، کشور قربان

 (. 140، 1391ی، قاسمویکتور و  سازد )یمجاز م
 

جنا  ی اختالف   قیمصاد  . 5-9 تجاوز    تیدر 

 ی ارض

ژانو  در دوم  جمعه  روز    ی الد یم   2020  هیبامداد 

سل98ماه    ی د  زدهمی)س  قاسم  سرلشکر    ی مانی( 

ا قدس  سپاه  رسم  ران یفرمانده  دعوت  دولت    ی به 

ا فرودگاه  وارد  مع  نیعراق  در  و  شده    ت یکشور 

ابو  استقبال  مورد  از    یمهد همراهان  المهندس 
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قرار    یحشد الشعب  انی شبه نظام  یدانیفرماندهان م

  المللی بینحرکت از فرودگاه    ریاما در مس  ردیگیم

خودرو ا  ی بغداد،  پهباد    ک یتوسط    شانیحامل 

MQ9   ریهل فا  یهامسلح به موشک  (Hellfire)    که

به قطر  خاک  ق  از  هدف  بودند  آمده  در  رار  ـپرواز 

  ک ی   ی عنصر نظام  نیتر حمله مهم  ن ی. در اردیگمی

  ریو سا  یمانیسرلشکر قاسم سل  یعنی(  رانیکشور )ا

م  به  راهانهم آمریشهادت  دولت  و    کا یرسند 

. در  ردیپذ یآن را م  تی مسئول  )دونالد ترامپ( علناً

ا  هیانیب که  شد  اعالم  به   نیپنتاگون  دستور  حمله 

از حمالت    یریشگ یپ  ی دونالد ترامپ و برا میمستق

کشور    نیخانه او سفارت  ییکایآمر  ان یبه نظام  یبعد 

ا زمان  در  است.  گرفته  ه  نیصورت    چ یحادثه، 

مسلحانه آمر  نیب  ی )حت   ی امخاصمه  و  (  کایعراق 

  کا یو آمر  رانیکه ا  ییهارغم اختالف وجود ندارد و به

برخ با    ی در  مخاصمه    گریکد یموضوعات  اما  دارند 

معنا )در  میحقوق   یمسلحانه  وجود    هاآن   انی( 

 مانکاریپ  ک ی  کا یندارد. چند روز قبل از حمله آمر

رئ  ییکایآمر و  شد  به    کایآمرجمهور  سی کشته 

دهد ژنرال  یخود در عراق دستور م   ی نظام  یهارو ین

ب  یمانیسل از  بس  نیرا  که  آنگونه  از    یار یببرند. 

سا  هاسناتور آمر   ریو  داشته  ییکایمقامات  اند  ادعا 

بر آن  حمله قرار نداشت. افزون  نیا  انیدر جر  یکس

موافقت اساس  امن بر    واشنگتن،  –بغداد    یت ینامه 

توسط    ی نظام  اتیگونه عمل»هر :  که  است  شده   مقرر 

با  یی کایآمر  یهارو ین عراق  و    د یدر  موافقت  با 

ا  یهماهنگ  باشد«.  بغداد  دولت  با    ن یکامل 

طر  یهماهنگ  عمل  ته یکم  قیاز   یهاات یمشترک 

 . ردیگی صورت م ینظام

  ایاست که آ  نیشود ایجا مطرح م نیکه در ا  یسوال

دولت شده    ه یمرتکب تجاوز عل  کایحمله، آمر  نیدر ا

، استفاده از زور  المللیبین از لحاظ حقوق    ایاست؟ آ

  ی رفتنیپذ   رانهیشگ یعنوان دفاع مشروع پمسلحانه به

و    هادگاه یاالت دؤس   نی پاسخ به ا  یاست؟ در راستا

مختلف شده    ینظرات  برخاستارائه  معتقدند    ی. 

آمر ا  کایدولت  عراق    اتیعمل  نیانجام  دولت  با  را 

را    یتی نامه امنموافقت  نیهماهنگ نکرده بود؛ بنابرا

خالف بند    کایاقدام آمر  نینقض کرده است. همچن

نامه مذکور است که مقرر داشته؛  موافقت  27ماده    3

حمله    ی از قلمرو عراق برا  د ینبا  یی کایآمر  یهارو ین

( استفاده کنند.  رانی)از جمله ا  گرید  یهار به کشو

  ران، یا  ی مقام ارشد نظام  ک یحمله به    قت یحق  در

  ک یمقام   نیا رای شود. زیمحسوب م ران یحمله به ا

دولت    یمقام رسم  یبلکه و   ست،ین  یشهروند عاد

زمان  رانیا  ی اسالم  یجمهور از  فلذا  که    یاست 

داده  نیا  ییکایآمر  یهارو ین انجام  را  اند  حمله 

  ی موارد   نیدر چن  یشوند حت یمحسوب م  متجاوز

  ی هاخانهدر حمله به سفارت هاییکایخود آمر  ه یرو

ا  ایو    هاآن ا  نیمقامات  از  خارج  در    االتیکشور 

برا مشروع  دفاع  حق  موجد  کشور    ن یا  یمتحده، 

  کا یآمر  هی شد. و تحت عنوان حمله مسلحانه علیم

.  د ش یاقدام م یمطرح و سپس به انجام حمله نظام

دلموضو  نیا  نیبنابرا هم  حمله    کی   یبرا   یلی ع 

عل محسوب    ران یا  ی اسالم  ی جمهور  ه یمسلحانه 

خصوص    نی(. در هم1398  ،منشیشود )نژند یم

فوق  یبرخ به سواالت  پاسخ  نقض    در  بحث  و در 

به توسل  عدم  اظهارات  اصل  به  استناد  با  زور 

در    ران یاقدامات ا  ران،یا  یخارج  استیس   نیمسئول
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ا م  ن یمقابل  مشروع  را  )ضیحمله    یی ایدانند 

 (. 1398 ،یگدلیب

عده  از ا   گر، ید  یا نظر  به    االتیاقدام  در  متحده 

و همراهان    یمانیشهادت رساندن سرلشکر قاسم سل

حقوق    ریو مغا  المللیبینعمل متخلفانه    کی  شان،یا

به  المللیبین حقوق  توسل    المللیبین زور، 

ترد  و  بشر است  و حقوق  در آن    ید یبشردوستانه 

توص اما  ندارد  به  نیا  ف یوجود  تاقدام    جاوز عنوان 

مسئول طرح  و  قالب    یفر یک  تی مسلحانه  در 

مل است  أقابل ت المللیبین  یفری ک وانیاساسنامه د

  ی عناصر ماد  ق یامر مستلزم تطب  ن یو به هر حال ا

تجاوز با عمل منتسب به دونالد    تیجنا  یو معنو 

  ن یهمچنت.  پرونده اس   یعنوان متهم اصلترامپ به

(  3314تجاوز )قطعنامه    فی با توجه به قطعنامه تعر

سال   در  عموم  بیتصو  به   1974که    ی مجمع 

رس  متحد  ملل  حقوق    د یسازمان  قالب  در  و 

ب  ی عرف  المللیبین   وان ید  ییقضا  هی رو  ژه یوه و 

اقدام   بی تصو  یدادگستر  المللیبین است  شده 

به کشور تجاوز مسلحانه  عراق    ای  ران یا  یهامزبور 

  عنوان آن به  ی به فرض تلق   یگردد حت یقلمداد نم

فاقد    رانیحق دفاع مشروع عراق و ا  ،یتجاوز نظام 

علت عدم اقتران  است و به  تیارکان ضرورت و فور

  ی نظام  انهیجو یبا حمله موصوف، عمل تالف  یزمان

منشور و حقوق    2ماده    4شده که طبق بند    یتلق

است  یعرف   المللیبین صورت.  ممنوع  در  که    ی اما 

ن خروج  عراق،  عراق    یی کایآمر  یهارو یدولت  از  را 

نما آمر  د یتقاضا  ا  کایو  ادامه    ن یاز  امتناع کند  امر 

ن م  شیهارو یحضور  عراق  عملی در    ی تواند 

ا صورت دولت    نیتجاوزکارانه محسوب شود و در 

  ی هیعراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و بد 

صورت به درخواست دولت عراق،    نیاست که در ا

ا مشروع    در تواند  ی م  رانیدولت  دفاع  حق  قالب 

  ی اریمنشور ملل متحد به   51موضوع ماده  یجمع

ادامه حضور ن البته در مورد    یهارو یعراق بشتابد. 

  ان ینامه موجود ممفاد توافق  د یدر عراق با  ییکایآمر

 . ردیمورد توجه قرار گ   زین کایدولت عراق و آمر

د  ی ابیارز  در فـمط  دگاه ـیدو  شده  بهـرح  نظر  وق 

  ر یثأ زور تحت تتوسل به  ،یفعل  ط یدر شرارسد  یم

ابزار    ، یطلب  ی هژمون  یحت   ایو    ی ر یتفس  یهانگرش 

آمر  هاکشور  یبرخ  یخارج  استیس  جمله    کایاز 

کنند.    ده یگرد استفاده  آن  از  لزوم  مواقع  در  تا 

ماده    نیا  تیواقع منشور ملل متحد    51است که 

  ی جمع  ای  یدفاع مشروع فرد  ی درخصوص حق ذات

پر  یکی چرا  نیترادلهمجاز  است  منشور  که  مواد 

ا عبارات  ابهام  نیسراسر  تفسماده  و  بردار  ریآلود 

)طالب ا86،  1395  ، یآران  ی است  در  ماده    ن ی(. 

است نشده  آ  مشخص  توانند  یم  هاکشور   ای که 

به   پمتوسل  بهش یاقدامات  دفاع  دستانه  عنوان 

 ر؟ یخ ای وند مشروع ش 

 ها کشور   یبرخ یریتفس یهاابهام سبب نگرش  نیا

قطعنامه  و  منشور  مقررات    ت یامن  ی شورا  یهابه 

  یهابا توجه به ساختار  گرید  یاست. از طرف   ده یگرد

ا دادگاه  نیموجود،  چه  تجاوز    یکه  فرض  در 

در فرض عمل    ایکند و    یدگیاقدام رس   نیدانستن ا

راهکار  المللی بینمتخلفانه   چه  آن    ییهادانستن 

اگر    را یمل است زأ وجود دارد محل ت  یر یگ یپ  یبرا

مسئله    نیو عراق به ا  رانیکه محاکم ا  میقائل شو

  ت یکنند بحث مصون  ی دگیتحت عنوان تجاوز رس 
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  ی فریک  وانیخواهد آمد و اگر د   شیپ  هایی کایآمر

 هاکشور   نیکند ا  یدگیبخواهد به آن رس   المللیبین

ن رم  اساسنامه  آن   ستند یطرف    ی شورا که  مگر 

و    تیوضع  نیا  تیامن دهد  ارجاع    یهاکشور   ا یرا 

بپذ   ت یمزبور صالح را  به    یو در فرض  رند یآن  که 

شو  ت یامن  یشورا وتو  د یبا  می متوسل  حق    ی با 

شو  کایآمر از    م یمواجه  درخواست  صورت  در  و 

به    یمعنو  تیحما  کی جز    ی زیچ  یمجمع عموم 

بنابرا داشت.  نخواهد  مقررات    نیدنبال  اصالح 

مل زم  ل منشور  در  به  نه یمتحد  دفاع  توسل  و  زور 

  نیهمچن   ت،یامن  یمشروع و اصالح ساختار شورا

قطعنامه  جلوگ  یهاصدور  جهت  از    یریشفاف 

هژم  ی رـیتفس  یهانگرش  جهت    ، یطلب  یونـدر 

برا یم را  راه  مغا  یتواند  و  مسلحانه  با    ریاعمال 

 .د یمسدود نما  المللیبین  نیمواز
 

مشتبه  قی مصاد  . 5-10 جنا   ك ینزد  ا ی،    ت یبه 

 ی تجاوز ارض

  یهاجنگ   ، یو حمالت مختصر مرز  یی ذایا  یهاتک

باز  ک یولوژیب ظهور  عرصه    یدولتریغ  گران یو  در 

جر  المللیبین درگ  ان یدر  و    یهای ری منازعات 

محتاطانه    ی کردیبا رو  د یمسلحانه وجود دارد که با

  د یمورد نظر با  یشرط که اعمال ارتکاب  ن ینسبت به ا

نگر باشد  آشکار«  داخل  ستی»نقض  محاکم  و    یو 

  تشان یتوجه داشته باشند که صالح د یبا المللیبین

محدود نموده    ،یاعمال تجاوز نظام  نیتریرا به جد 

  رد یگی قرار م  یرا که در حوزه خاکستر  یو موارد

  ی کرد یهمان رو  یعنیخود خارج بدانند    ت یاز صالح

کنفرانس   مصوب  الحاقات  و  اصالحات  در  که 

مورد    یبازنگر رم  اساسنامه  بر  قرار    توجه کامپاال 

تعر.  گرفتند  کنفرانس    ت یجنا  فیدر  در  تجاوز 

فوق  یبازنگر شرط  آشکار   االشارهکامپاال،  )نقض 

  ی منشور ملل متحد( مورد توجه قرار گرفته و موارد 

و آثار را ندارند مشمول    ی و گستردگ  تیجد   ن یه اک

- 64، 1390  ، یاند )اکبرتجاوز قرار نگرفته  اتیجنا

65 .) 
 

 جهینت . 6

زور  گانه و اشکال مختلف توسل بهر سهعناص  نیب  از

( که تحت قاعده  یتجاوز ارض  د،ی)نقض صلح، تهد 

به  المللیبین توسل  حقوق  منع  در    المللی بین زور 

ن 2)   4)ماده    یامعاهده و  متحد(  ملل  منشور    ز ی( 

( به  هاکشور   هی )عرف و رو  ی عرف  المللیبین حقوق  

جنا است  شده  پرداخته  ارض   تیآن    ی تجاوز 

بر محاکم    ن یترخطرناک شکل آن است که عالوه 

داخل  ،المللیبین صالحبنا  ی محاکم  اصل    ت یبه 

د   117و    1)ماده    یلیتکم   ی فری ک  وان یاساسنامه 

کل  ،المللیبین ن  ی اصول  و  متمدن  اصول    ز یملل 

  ی مبتن   تصالحی  -  ین یسرزم  تی)صالح  یتیصالح

  واقعی   -   ی شخص  تیصالح  -  هی عل  ی مجن  ت یبر تابع

  ی دگیقادر به رس   یطی ( تحت شرایجهان  تیو صالح

 ها کشور   یحال محاکم داخل  نیباشند. با ایبه آن م 

ا  یدگیرس   یبرا مقا  تیجنا  ن یبه  در  با    سهیمهم 

  ، یجنگ   ات ی)جنا  المللیبین مهم    اتیجنا  ریسا

نسل  تیبشر  هیعل  تیجنا و  یکشو  موانع  با   )

  ا یروبرو هستند که عدم پاسخ  یمتعدد  یهاچالش

ناموفق    یممکن است اجرا  هاآن   یبرا  یشیاند چاره
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در   نیا  تیصالح را  رس محاکم  به    ی دگیخصوص 

 دنبال داشته باشد.به یتجاوز ارض  تیجنا

در مقاله حاضر نشان    هاموانع و چالش   ن یا  یبررس 

که هم    یشرطاست به  یموانع، شدن  نیداد که رفع ا

  ی محاکم مل  تیموافقان و هم مخالفان اعمال صالح

  ی نگرتجاوز، دست از مطلق  اتیجنابه  یدگ یدر رس 

جرم تجاوز )که    تیبردارند. موافقان با توجه به ماه

و    لزوماً است  همراه  دولت  عمل   هادولت   ه یعلبا 

مقامات رده    مرتکبان آن صرفاً  زی( و نابد ییارتکاب م

صالح  ی دولت  یباال اعمال  هنگام  در    ت یهستند، 

ت  ،یجهان ت  یمواز   ی ناتی مأنظام  رهگذر    د ییأاز 

تما  ا یو    ت یامن  یشورا کشور    ی ناتوان  ای  لیعدم 

تجاوز را در جهت کاهش    تیکننده به جنایدگیرس 

صالح   سکیر مخرب  روابط    یخلدا  تیعواقب  در 

بگ   هادولت  نظر  ن  رند یدر  مخالفان  در    ز یو  غلوّ  از 

خطـن دادن  مـشان  ملـحاکـ رات  و    یـمات 

نموده و    ز یآن پره  ی رو  یاس یس   یهای گذارهیرماـس 

  ک یکه محاکمات نوربزگ    ند ینکته توجه نما  ن یبه ا

ب مبـهشدار  است  ا  ی نـزرگ  رس ـ ک  ن یبر    ی دگیه 

نیب   ر یتدب  ک یتجاوز    تیجنابه مح  ستیاثر    اکم و 

  ی عرف  المللیبینموجب حقوق  حق، به   نیاز ا  یمل

کنند.  ی »دادگاه نورنبرگ« استفاده م  هی منبعث از رو

  ی در راستا  د یسازمان ملل متحد با  گرید   یی از سو

حقوق    یجهان  ت یامن  م یتحک توسعه    المللیبین و 

به متحد  توسل  ملل  منشور  اصالح  رهگذر  از  زور 

شفاف51و    39مواد    )خصوصاً و    صدور در    ت ی( 

  ی ریرپذ یاز ابهام و تفس  یری جلوگ  یبرا  هاقطعنامه 

النها  هاآن ساختار   یهانه یزم   جادیا  هیو  اصالح 

تجاوز   تیجنا فیتحول در تعر  زیو ن  تیامن یشورا

واقع با  انطباق  جد   یهات یدر   یهاقدم   د،یعصر 

از جنگ و تجاوز برداشته    یریجلوگ  یرا برا  یاساس 

ا نور  نیو  در  روبرت جکسون  »گام    بزگ وعده  که 

جنگ  یر یجلوگ  یبرا  یینها در    یهااز  متناوب 

م  ی حقوق  تیمسئول محقق  یدولتمردان  را  باشد« 

 سازد.
 

 سندگان ی. سهم نو7

تهبه  سندگانینو   هیکل در  برابر  تدو  هیصورت    ن یو 

 .اند پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

   وجود ندارد.   یتضاد منافع   چگونهیپژوهش ه  نیا  در
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