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 ۱۳۹۶)، بهار ۱۱۲اول (پیاپی  ۀوم، شمار سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 بررسی موازین جرم تروریسم 
 المللی و حقوق ایران در اسناد بین

 ١محمدرضا کیخا       
 ٢علی امیر محمدی       
 ٣فاطمه امیر محمدی       

 چکیده
المللـی و  حقیق حاضر، بررسی موازین جرم تروریسـم در اسـناد بینهدف اصلی ت

توصیفی با گـردآوری  -حقوق ایران است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی 
ای و اینترنتی به بررسی موضوع پرداختـه اسـت. علیـرغم  مطالب از منابع کتابخانه

نها چند دهه است هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، ت گستردگی و ویژگی
ای و داخلـی، تبـدیل شـده  المللی، منطقـه برانگیز بین که به یکی از مباحث بحث

کنند،  است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می
متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. 

بینـی نشـده  رمانۀ مستقلی بـرای تروریسـم پیشدر حقوق کیفری ایران، عنوان مج
                                                           

 .۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۵/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
. دکتری تخصصی رشته الهیـات، فقـه ومبـانی حقـوق اسـالمی، اسـتادیار دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد ١

 زاهدان.
kaykha@hamoon. usb. ac. ir  

 .(نویسندۀ مسئول) دانشجوی دکتری الهیات، فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهدان. ٢
samandari6@gmail. com  

 . دانشجوی دکتری الهیات، فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس.٣
samandari6@gmail. com  
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۱۱۲ 

دانـان، بغـی را  نیست. برخـی از حقوق  نیز، از این قاعده مستثنی  بغی  است. جرم
تـرین جـرایم علیـه امنیـت جامعـه، کـه بـا  اند؛ اما یکی از مهم جرم سیاسی دانسته

واکنش کیفری شدیدی در دین اسالم همـراه اسـت، جـرم محاربـه و افسـاد فـی 
ایران در طول تـاریخ، خصوصـاً بعـد از انقـالب اسـالمی، هـدف   است. االرض 

گاه در قوانین ایران بـا ایـن پدیـدۀ  بسیاری از جرائم تروریستی بوده است؛ اما هیچ
شوم، برخورد جدی به عمل نیامده است. با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده 

رسیده است، ایران فقـط بـه  المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب سند بین
جمهـوری اسـالمی ایـران، بایـد قـانون  شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت. 

انجامـد را  ها می کشـی انسـان جامعی در مورد این پدیدۀ شـوم کـه بیشـتر بـه نسل
کنـد. شـاید یکـی از دالیلـی کـه ایـران جـز اولـین و بزرگتـرین قربانیـان  تصویب 

  باشد.  امعی در مورد تروریسم تروریسم است، نبود قانون ج
 المللی تروریسم، حقوق، ایران، اسناد بین واژگان کلیدی:

 مقدمه
ترین چالش امنیتی دنیای جهانی شدۀ ما در قرن بیست  ترین و اساسی تروریسم، مهم

سـازد،  و یک است. آن چیزی که تروریسم را به عنـوان یـک تهدیـد جـدی مطـرح می
ئل دیگر تروریسم نیست؛ بلکه نحوۀ پاسخگویی و واکنش میزان تخریب، ارعاب یا مسا

های  باشد. عدم تناسب و مطابقـت اسـتراتژی به تروریسم به عنوان یک تهدید مطرح می
طراحی شدۀ نظامی برای مقابله و پاسخگویی به تروریسم در این جایگاه، بسیار اساسی 

و واکنش وجود نداشته  اساس، اگر انطباق و سازگاری میان چالش و حیاتی است. براین
ها حتمی و قطعی است و این مهـم، ضـرورت  باشد، فروپاشی تمدن از سوی تروریست

هـا و  تدوین استراتـژی جهانی مناسب و متناسب با توانایی و میزان اراده و انگیـزۀ دولت
های متعدد تنبیهی  نماید. با وجود تصویب کنوانسیون ها را توأمان مضاعف می تروریست
المللی در مقابله با تروریسم از سـوی شـورای امنیـت و مجمـع عمـومی  یرانۀ بینو پیشگ

سازمان ملل متحد، وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم، بیانگر این واقعیت اسـت 
  حقوقی مبارزه با تروریسم، ناکارآمـد بـوده اسـت. بـا گسـترش -که چارچوب سیاسی 

ــذاکرات ــتی، م ــدامات تروریس ــزون اق ــق ح  روزاف ــل بررســی دقی ــیاری از قبی ــوقی بس ق
به چنین اقـداماتی   برای واکنش  کیفری  الملل سازوکارهای حقوقی موجود در حقوق بین
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انـد کـه بـا  المللی نیـز سـعی نموده صورت گرفته است. در این رهگذر، سازمانهای بین
صـل تـالش المللی را سرکوب نماینـد. حا اّتخاذ تدابیر و ارائۀ راهکارهایی، تروریسم بین

المللـی متعـّددی در ایـن خصـوص بـوده  های بین تصویب کنوانسـیون  مذکور  نهادهای
المللـی، نـه تنهـا  قبولی از تروریسـم بین و قابل  شفاف  است؛ اما عدم دستیابی به تعریف

های جامعۀجهانی را در مقابله با تروریسم عقیم ساخته، بلکه موجب شـده اسـت  تالش
و ازآن بـه   عدم توافق بر سر مفهوم تروریسم سوء استفاده کنند  از  کشورها  که بسیاری از

 .)۱۳۸۱(صادقی حقیقی، مثابۀ ابزاری برای نیل به اهداف خود استفاده نمایند 
المللـی راجـع بـه چـارچوب قـانونی جنـگ علیـه  ای بین نامه به علت فقدان موافقت

و جزئی بوده اسـت. بـا وجـود الملل، اقدامات انجام گرفته بسیار گزینشی  تروریسم بین
های لیمـا و  المللی و اعالمیـه این، در پرتو اعالمیۀ راجع به اقدامات امحای تروریسم بین

المللی از تمامی جهات و  پذیر گشته است که مسألۀ تروریسم بین پاریس، این امر امکان
دلیل توجیه  ها و خصایص آن، مورد توجه قرار گیرد و باید، هر تجّلیات و با تمام ویژگی

کنندۀ تروریسم به کنار نهاده شود و یک چارچوب حقـوقی جـامع بـرای جنـگ علیـه 
ها باید با هم به سوی آن  های آن، هدفی است که ملت المللی در تمام جنبه تروریسم بین

انکاری برای تمهید این رویکـرد  گام بردارند. سازمان ملل متحد، نقطۀ محوری غیرقابل
ونه که در بستر اقدامات ضد تروریستی چنـد سـال گذشـته نشـان گ جهانی است. همان

داده شده، این سازمان در ایجاد وفاق جهانی و تجهیز اقدام جهانی علیه تروریسم سـهم 
های شیمیایی و بیولوژیک چنین کرده اسـت.  سزایی داشته، کما این که دربارۀ سالح به

متحد و از طریق تصمیمات مجمع  های مورد بحث در سازمان ملل ها و برنامه با سیاست
توانند اسناد مبارزه با تروریسم را به عنوان تهدیدی جهانی  ها می عمومی است که دولت

 .)۱۳۸۹(زمانی، توسعه بخشند 
 بینـی نشـده مجرمانـۀ مسـتقلی بـرای تروریسـم پیش  ، عنـوان ایران  کیفری  حقوق  در

شـورای  ۱۳۷۳صـدور قطعنامـۀ  سـپتامبر آمریکـا و ۱۱است. پس از حوادث تروریستی  
بـه  ۱۵/۹/۱۳۸۲  را در تاریخ» مبارزه با تروریسم«نویس الیحۀ  امنیت، دولت ایران پیش

تـا  ۱۳۸۲مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد؛ اما نکته اینجاست که ایـن الیحـه از سـال 
مسکوت ماند تا اینکه الیحۀ یک فوریتی مبارزه با تروریسم، تدوین شـده توسـط  ۱۳۸۹
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توسـط دولـت بـه مجلـس ارائـه و در  ۱۳۸۹تیرمـاه  ۲۹ونت حقوقی قوۀ قضاییه، در معا
به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـید. بـر اسـاس ایـن  ۱۳۹۰آخرین روزهای سال 
های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فـروش اوراق مـالی و  الیحه، جلب کمک

انجـام هرگونـه فعالیـت اقتصـادی  اعتباری، افتتاح مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم حسـاب یـا
های تروریستی از جمله مصادیق تـأمین  اشخاص جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان

رود. در این الیحه، همچنین مقرر شده است که کشور ایران  مالی تروریسم به شمار می
لی مبـارزه بـا تـأمین مـا«توانـد بـرای اجـرای قـانون  المللی خـود می مطابق تعهدات بین

با دیگر کشورها همکاری داشته باشد. مصوبۀ مزبور به دلیل ایراد شـکلی، از » تروریسم
سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. ایراد شکلی ایـن بـود کـه ایـن الیحـۀ 

قانون اساسـی، بایـد توسـط قـوه  ۱۵۸انگارانه دارد و به استناد اصل  قانونی، ماهیت جرم
هاد شود. بر همین اساس، پس از یک دور رفـت و برگشـت قضائیه تهیه، بررسی و پیشن

مجدد فیمابین قوۀ قضائیه، مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، بـاالخره منویـات 
از سوی رئیس قوه قضائیه بـه  ۱۳۹۴این شورا تحقق یافت و الیحۀ مزبور در مهرماه سال 

و تقـدیم مجلـس دولت تقدیم شد و دولت هم ظرف کمتر از یک هفته آن را تصـویب 
ها در تصویب الیحۀ مزبور، در  شورای اسالمی کرد. در نهایت، دستاورد همۀ این تالش

 متبلور شد. ۱۳۹۴دی  ۲۰روز یکشنبه مورخ 
و عناوین مشابه در قـانون مجـازات » محاربه«ممکن است با وجود عنوان مجرمانۀ  

وجـود نـدارد. از   زمینـه اسـالمی و سـایر قوانین متفرقه تصور شود خـأل قـانونی در ایـن
کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسـایل و  اخالل  مجازات  جمله، قانون

، قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنایع ۴/۱۲/۱۳۴۹تأسیسات هواپیمایی مصوب 
و گاز   کنندگان در تأسیسات آب و برق ، قانون مجازات اخالل۱۳۳۶نفت ایران مصوب 

، قانون مجازات اخاللگران در صنایع مصـوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ابرات کشور مصوب و مخ
عنوان مصـداقی از عملیـات تروریسـتی مـورد حکـم  . هر چند محاربـه، بـه۲/۲/۱۳۵۳

قانونگذار قرارگرفته است؛ اّما در مورد رویکـرد قـوانین جزایـی ایـران نسـبت بـه پدیـدۀ 
جرا شدن قانون مجازات اسالمی مصـوب تروریسم باید بیان داشت که تا قبل از الزم اال 

نسبت به این موضوع، موضع صریح و عنوان مجرمانۀ مشّخصی وجـود نداشـت؛  ۱۳۹۲
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های تروریسم، جهت تفهیم اتهام به  بلکه غالبًا دادسراها در هنگام مواجه شدن با پرونده
ُمحاربـه، مرتکبان با توّجه به نوع عملیات تروریستی آنها، از عناوینی همچون قتل عمد، 

کردنـد. َمحـاکم  اسـتفاده می… تخریب و ِاحراق به قصد بر هـم زدن امنّیـت کشـور و
کیفری نیز روند محاکمه و تعیین مجـازات بـرای متهمـان تروریسـم را براسـاس همـین 

لذا قانونگذار، با توّجه به نقص موجود و جهـت برطـرف شـدن     دادند. عناوین ادامه می
بــدون اشــارۀ صــریح بــه عنــوان  ۱/۲/۱۳۹۲می مصــوب آن، در قــانون مجــازات اســال

مورد اشاره  ۲۸۶تروریسم، برخی از مصادیق بارز و آشکار عملّیات تروریستی را در مادۀ 
قــرار داده و بــرای آنهــا مجــازات در نظــر گرفتــه اســت؛ امــا تنــوع و پیچیــدگی اعمــال 

انگاری تروریسم  یافتگی و فرامّلی شدن آن، ضرورت بازنگری و جرم تروریستی، سازمان
باید با درک این مهم، قوانین کارآمـد در ایـن زمینـه تصـویب  سازد و مقنن  را آشکار می

المللـی و  کند؛ لذا در این پژوهش، به بررسی تطبیقی موازین جرم تروریسم در اسناد بین
 شود. حقوق ایران پرداخته می

های متعـددی  نوانسـیوناگرچه دولتها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم ک
ها و تبـدیل شـدن  اند، اما حق این است که به موازات پیشرفت تروریست تصویب کرده

های هماهنـگ،  ها و مجموعـه المللی و فعالیـت در قالـب سـازمان آنان به بازیگران بین
المللی باید اقدامات ضد تروریستی مؤثری را توسعه دهد که تجّلیات هر چـه  جامعۀ بین
رسـد  ر و جهانی تهدیدهای تروریسـتی را مـورد توجـه قـرار دهـد. بـه نظـر نمیت پیچیده

جانبه یا حتی دوجانبه، برای مقابلـه بـا تهدیـدی کـه جهـانی اسـت کـافی  اقدامات یک
المللـی  المللی، همکاری و هماهنگی بین های بین باشد. برای محدود ساختن تروریست

المللـی  عروف دیوان دادگستری بینقاضی م ١ضروری است. اگر همچون رزالین هیگینز
بدانیم، برای  )۱۹۹۹، ٢(هیگینز و فالری» الملل معاصر تروریسم را چالشی برای حقوق بین«

چـون اجـرای قـانون و  مواجهه با آن بایـد از ابزارهـای مختلـف حقـوقی و سیاسـی، هم
 مند گردیم. دیپلماسی مذاکره بهره

 امنیت ملی با پدیدۀ تروریسم که تاس کشورهایی از یکی ایران، اسالمی جمهوری

                                                           
1. Rosalyn Higgins. 
2. Flory. 
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 از سـویی، اسـت. ایـران دیده آسیب تروریسم از ای دوگانه شکل به و خورده پیوند آن

 سـویی از رود و مـی شمار به خود استقالل تاریخ در تروریسم قربانیان ترین اصلی جزء

 . درپـردازد را می خـود اسـتقالل بهـای تروریسم، از حمایت اتهام با مواجهه در دیگر،

 بـا مقابلـه و از مبـارزه دولتـی هـر از بـیش ایران دولت که است بدیهی شرایطی، چنین

 های سیاسـت اهـداف و راسـتای در و بـرد می سـود کلمـه، عـام معنـی بـه تروریسـم،

 و تروریسـم رابطـه بـا در انسـانی، و اسـالمی هـای آموزه پرتـو در خـود بشردوسـتانه
سـازوکارهای  بـا و همراهـی داخلی سازوکارهای تعبیۀ درصدد آن با مقابله سازوکارهای

است؛ لذا ضرورت دارد بـه بررسـی قـوانین مربـوط بـه ایـن  تروریسم با مقابله المللی بین
 جرم، بیش از پیش پرداخته شود.

 تعریف واژگان کلیدی
 . تروریسم۱

آمیز و مکرر توسـط افـراد،  تروریسم، یعنی شیوۀ ایجاد وحشت توسط اقدام خشونت
و یا بازیگران دولتی مخفی و یـا نیمـه مخفـی بنـا بـه دالیـل سیاسـی، جنـایی و  ها  گروه

 .)۸، ۱۳۹۲ (معصومی،غیرعادی در جایی که اهداف مستقیم، اهداف اصلی نیستند. 

 المللی . اسناد بین۲
المللـی در سـطح  هـا و سـازمانهای بین اسنادی که از سوی مقامـات رسـمی دولت 
، ١(کانده و ویکتور شوند المللی نامیده می گیرند، اسناد بین یالمللی مورد تصویب قرار م بین

۲۰۰۲ ،۱۲۷(. 

 روش پژوهش
ای و اسنادی با استفاده از منـابع مختلـف اعـم از  صورت کتابخانه روش پژوهش به  

ــود. روش تجزیــه و تحلیــل  کتــب، مجــالت، مقــاالت، منــابع اینترنتــی  و... خواهــد ب
  خواهد بود. تحلیلی -صورت توصیفی  اطالعات به

                                                           
1. Conde Victor. 
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 الف. پیشینۀ تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
تحلیلـی بـر راهکارهـای «، در پژوهشـی بـا عنـوان )۱۳۹۲(پاشا  داوود آقایی خواجه -
به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. » الملل مقابله با تروریسم بین حقوقی  - سیاسی

نه راهبرد منسجم سیاسی حقوقی مبارزه شود که تدوین هرگو   در این پژوهش استدالل می
هـا  ها و در نظر گرفتن خواسـتۀ جمعـی ملت اجماع دولت الملل، مستلزم  با تروریسم بین

تحلیـل و تبیـین علمـی و دقیـق راهکارهـای  است. بنابراین، هدف اصلی ایـن تحقیـق، 
هـانی مثابـۀ یـک تهدیـد ج به الملـل  حقوقی مقابله بـا تروریسـم بین - پیشنهادی سیاسی

راهبـرد جهـانی  شـود کـه موفقیـت هرگونـه  است. در این راستا، تحلیـل و اسـتدالل می
هـای   پیشگیرانه و تنبیهی علیه تروریسم، مشروط به کاربست نظری و عملی پیش شـرط

  باشد. متعددی از جمله تقدم شناخت عّلی تروریسم بر مقابله با معلول تروریسم می
توسـعه سیاسـی  ژیکتتروریسم استرا«بی با عنوان ، در کتا)۱۳۹۲(مجید معصومی  -

تروریسم را این چنین تعریـف کردنـد کـه: تروریسـم، یعنـی شـیوۀ ایجـاد » امنیت ملی
هـا و یـا بـازیگران دولتـی  آمیز و مکرر توسط افـراد، گروه وحشت توسط اقدام خشونت

اهـداف  مخفی بنا به دالیل سیاسی، جنایی و غیـر عـادی در جـایی کـه مخفی و یا نیمه
شکل تصادفی یا  مستقیم، اهداف اصلی نیستند. قربانیان انسانی چنین خشونتی، اغلب به

رسانی عمل  گردند و به عنوان مولدهای پیام گزینشی از میان جمعیت هدف انتخاب می
کنند. ارتباط مبتنی بر تهدید و خشونت میان تروریستها و قربانیان و اهـداف اصـلی،  می

باشـد و بـرای تبـدیل آن بـه هـدف  فتن افکار عمومی و مخاطبان میاصوًال با هدف فری
مورد توجه خواسته شده و هدف وحشت و تبلیغی که از آغـاز بـرای آن در نظـر گرفتـه 

 رود. شده است، به کار می
ها و  بررسـی تئوریـک زمینـه«ای بـا عنـوان  ، در مقاله)۱۳۹۲(حمیدرضا اسماعیلی  -
های مطرح دربارۀ تروریسم را مـورد بررسـی  خی نگرشبر » های تروریسم در ایران ریشه

قرار داده و در نهایت، تالش شده نگاه جدیدی ارائه شـود. بـرای تبیـین ایـن موضـوع، 
های سیاسـی بـه جـای اتخـاذ  ها و سـازمان پرسش اصلی این است که: چرا برخی گروه

فتـار، در آورنـد؟ در ایـن گ می آمیر روی هـای خشـونت آمیز به روش های مسالمت روش
مجموع دوازده نگرش، اعم از نظریه و رهیافـت مطـرح شـده اسـت کـه نگـرش آخـر، 
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نگاهی نو به مسألۀ تروریسم (به ویژه در ایران) دارد. تروریسم، گرچه پس از انقـالب و 
های آن بـه پـیش از انقـالب و مسـائل  در آغاز آن بسیار شدت یافت، اما در واقع، ریشه

ای جدیـد بـا  گردد. در این دوران، طبقه ی آن دوران باز میفرهنگی و اجتماعی و سیاس
مواجه بود و سـعی داشـت بـا » بحران هویت«ماهیت سکوالریستی شکل گرفت که با 

ای از این دست، راه حلی برای مشکالت خود بیابـد. در  های سیاسی پیوستن به سازمان
یگـر، فرهنـگ شـد. از سـوی د  واقع رادیکالیسم، موجب تقویت این هویت جمعـی می

جویی که ریشه در نظام سیاسی استبدادی داشت نیز، در ابتدای انقـالب  سیاسی منازعه
سـاالر و انتخابـاتی بتوانـد فرهنـگ  باز تولید شد. به عبارت دیگر، تا نظام سیاسـی مردم
ها تجربـه داشـت. بـا  کم نیاز به سال سیاسی مشارکت جویی خود را نهادینه کند، دست

ونی تروریسم، از علت بیرونـی نیـز نبایـد غافـل شـد. علـت بیرونـی، وجود این علل در 
در  ۱۳۵۰های مبـارزۀ مسـلحانه کـه در دهـۀ  عبارت است از: رسوخ باور به برخی روش

 نقاط مختلف جهان رواج داشت.
را    ٢»فهم جنایت سیاسی، تحلیل جرم شناسانه«، کتاب )۲۰۰۶( ١وینچنزو روجیرو -

هـای تروریسـتی  نویسنده به بررسی و شناخت اعضای گروه کتاب، منتشر کرد. در این 
به لحاظ سطح تحصیالت، وضعیت اجتماعی، وضعیت  علی الخصوص القاعدۀ طالبان 

هـا  بـه طـور کلـی، خصوصـیات فـردی آن اقتصادی، گرایشـات سیاسـی و تخصـص و 
ات ها، به تشریح نحوۀ عملی گروه پرداخته است و ضمن کندوکاو در سوابق اعضای این 

هـای  کتـاب، انـواع تئوری ها پرداختـه اسـت. همچنـین در ایـن  های آن و بررسی انگیزه
ژان الک ارائه  های سیاسی که از سوی هابز، روسو، منتسکیو و  مربوط به بروز خشونت

بـروز  هـا را در خصـوص  شده، مطالعـه گردیـده و توجیحـات و توضـیحات ایـن تئوری
هایی قـرار داده و بیـان نمـوده اسـت کـه در  شهای سیاسی مورد بررسی و چال خشونت
ها بنا به دالیل مختلف از ارائـۀ دلیـل منطقـی در خصـوص  از مواقع، این تئوری بسیاری 

  اند. مانده بروز خشونت عاجز 

                                                           
1. Vincenzo Ruggiero. 
2. Understanding Political Violence: A Criminological Analysis. 
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 تروریسم های ب. گونه
 هدف نظر از تروریسم . انواع۱

 شکل به یسیاس اجتماعی تحوالت بر وقتی به تأثیرگذاری سیاسی: الف. تروریسم

 نشـان را خـود خشـونت، صـورت به سیاسی های فعالیت و امیدی نباشد آمیز، مسالمت

 هـای گروه سـوی از شود و عمـدتاً  می سیاسی نامیده تروریسم خشونت، نوع این دهد،

 سیاسـی، هـای نظام کـه هسـتند. در جـوامعی قـدرت فاقـد کـه رود می بکار کوچکی

دارد  را و تأثیرگـذاری کـاربرد بیشـترین روریسـمت نوع این از استفاده هستند، استبدادی
 .)۷۶، ۱۳۸۷ (کوشکی،

 و سـاختار تغییـر خـاطر به تروریستی، عملیات هرگاه ایدئولوژیکی: ب. تروریسم
 انجام دیگر مذهبی و عقیده با گروهی جامعه، توسط یک و مذهبی ایدئولوژیکی نظام

 .)۱۳۸۹ ترابی، آبادی (شریفشود 
 دو از یکی در اصطالح کشور. این از خارج در تروریسم :الملل پ) تروریسم بین

 بـه کـه شـود می اطـالق آمیزی خشـونت و تروریسـتی اعمال و به گشته رایج اخیر دهۀ

 اقـدامات گونـه پـذیرد. ایـن می انجام المللی سطح بین در سیاسی مقاصد تأمین منظور

 گردد. البته می عملی ها باشند، دولت از یکی کنترل تحت که هایی گروه یا افراد توسط

بین بردن مخالفان  از آن هدف و گیرد می صورت دیپلماتیک پوشش تحت اقدامات این
 .)۲۰۰۳، ١(نوام چامسکی در دیگر کشورها است

شـود کـه  این اصطالح در مـورد ترورهـایی بـه کـار گرفتـه می ت) تروریسم سیاه:
د. به این معنی که مطـابق شو  های اطالعاتی و جاسوسی انجام می معموًال توسط دستگاه

ها افرادی را مخل امنیت و آرامش جامعه تشـخیص  قانون موجود در جامعه، این سازمان
نمایند. از اینجا به بعد، با انجـام عمـل خودسـرانه، شـخص را  داده و سپس دستگیر می

تخلیۀ اطالعاتی کرده و سپس با اعالم این که طبق حکم محکمۀ قانونی، او محکوم به 
 .)۱۳۸۹آبادی ترابی،  (شریفبرند  م شده، وی را از بین میاعدا

هدف از این تروریسم، یک سلسله عملیات برای تبلیغ و ایجـاد  ث) تروریسم کور:
                                                           

1. Noam Chomsky. 
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سر و صدای زیاد به نفع گروه یا جنبش اقـدام کننـدۀ آن اسـت. همچنـین ایـن نـوع از 
انی عناصر مسـاعد و تروریسم، در پی متمرکز ساختن افکار مردم به امری و جلب پشتیب

، ۱۳۸۹آبادی ترابـی،  (شـریفای نیست  شده باشد. این عملیات دارای برنامۀ حساب آماده می
۲۴(. 

 . انواع تروریسم از نظر عامل۲
تروریسـمی کـه طـی آن عملیـات تروریسـتی توسـط فـردی  الف. تروریسم فردی:

ندارد و نام دیگر  های تروریستی گیرد که تعلق سازمانی با تشکیالت یا گروه صورت می
ــایین و تروریســم ســفید اســت  ــدون  )۱۳۸۳(صــفاتاج، آن، تروریســم پ ــرد، ب کــه در آن ف

گونه ارتباط سازمانی با یک گروه، تشکل یا حتی یک دولـت خـاص  مندی از هیچ بهره
ورزد. این تروریسم در واقع، عملیـاتی اسـت کـه توسـط فـرد یـا افـراد  به آن مبادرت می

د و فاقد سازماندهی معین هدایت شده از سوی یـک مجموعـۀ گیر  مشخصی انجام می
گیـرد بـا  سازمان یافته است. شخص، فاقد هرگونه ارتبـاط سـازمانی بـوده و تصـمیم می

حذف شخصیتی سیاسی به هدف خود برسد یا اینکه از این طریق به یک برنامۀ گستردۀ 
یین و فرودسـت جامعـه ها معموًال توسط طبقات پا اجتماعی دست بزند. این گونه اقدام

عدالتی در رواج این تصـمیمات  های اجتماعی و نابسامانی و بی گیرد و ظلم صورت می
تأثیرگذار است. این نوع ترور، با اینکه فـردی اسـت و بیـانگر عصـیان یـک فـرد بـدون 

توانـد منشـأ تحـوالت  ارتباط سازمان یافته است؛ اما از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه می
 ک جامعه شود.مهمی در سطح ی

شـود کـه یـک سـازمان،  به آن نـوع از تروریسـم گفتـه می ب. تروریسم سازمانی:
های مختلف، اقدام به حـذف  اجتماعی، سیاسی یا نظامی، دولتی یا غیر دولتی با انگیزه

عناصر دولتی یا مخالف خود بنماید و اقدام آن، در چهارچوب اهـداف سـازمانی بـوده 
ر تـاریخ، از ایـن نـوع ترورهـا بـوده اسـت. ایـن نـوع تـرور باشد. عمدۀ ترورهای مهم د

 .)۱۳۸۸(توکلی، المللی صورت گیرد  تواند در دو سطح ملی و بین می
تروریسمی است که در آن، دولت هدایت تـرور را بـه عهـده  پ) تروریسم دولتی:

ای هـ هایش را پرداخته، بـه افـراد آموزش گیرد، هزینه گرفته، برای آن سازمان در نظر می
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کند. از طرفـی بسـیاری از  ها را در درون و بیرون جامعه هدایت می دهد و آن نظامی می
هـای تروریسـتی  ها فعال هستند و گروه های تروریستی، عمًال تحت حمایت دولت گروه

باشـند، از قـدرت عمـل بیشـتری برخوردارنـد.  که حامی و پشتیبان آنها، حکومتهـا می
های سیاسی موجود، اصطالح تروریسم دولتی غالبًا  ظیشایستۀ یادآوری است که در لفا

گیرد، حـال آن کـه  های خارجی یک دولت مورد استفاده قرار می برای اشاره به فعالیت
 تر آن، توصیف اقدامات داخلی یک دولت بیشتر مدنظر بوده است. در کاربرد سنتی

ضـمون منجـر بـه به عبارت دیگر، استفادۀ مستمر از واژۀ تروریسم دولتـی در ایـن م 
مصادیق تروریسم دولتی را » ١دی پردیو. «)۱۳۷۸(جی بدی، تحریف معنای آن شده است 
شمرد. به نظر وی، اقدامات سیاسی یـک دولـت نسـبت بـه  در یک فهرست بلند بر می

مردمش بـرای اعمـال سـلطه از طریـق ایجـاد وحشـت کـه ممکـن اسـت از راه کنتـرل 
ــه، منــع گردهمائیها، شــکنجه و آزار مطبوعــات و رســانه هــا و  ، محاکمــات غیرعادالن

هایی از  های سریع تحقق یابد. حملۀ مسلحانۀ نیروی نظامی یک دولت بـه هـدف اعدام
دولت دیگر کـه در آن جـان مـردم بـه خطـر افتـد، تـالش بـرای از بـین بـردن مـأموران 

 های دیگر، اشغال نظامی یک کشور، خواه به صورت کنتـرل مسـتقیم و خـواه از دولت
طریق ایجاد پایگاه عملیاتی، عملیات سری و پنهانی یک دولـت بـرای ثبـات یـا سـاقط 

اساس توسط یک دولت، خواه به منظور  کردن دولت دیگر، تبلیغات مبتنی بر مطالبی بی
ثبات کردن دولت دیگر و خواه جلب حمایت عمومی از نیروهای نظامی، سیاسی یـا  بی

شد و بسـیاری مـوارد دیگـر نظیـر آن، مصـادیق اقتصادی هدایت شده در کشور دیگر با
 .)۱۳۷۶(آقابخشی و افشاری راد، تروریسم دولتی است 

 ها و ماهیت تروریسم ج. ویژگی
بینی و یا تهدید به خشونت برای  طراحی شده و غیرقابل پیش کاربرد خشونت ازپیش

ها،  شـود. حملـه بـه توریسـت دست آوردن اهداف مشخصـی، تروریسـم خوانـده می به
هایی از  ها، امدادگران، مردم غیرنظـامی بـا انگیـزۀ سیاسـی، نمونـه خانه کارکنان سفارت

ها علیه  آید. تروریسم ممکن است به وسیلۀ افراد و گروه اقدامات تروریستی به شمار می
                                                           

1. Di Perdio. 
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۱۲۲ 

های خاصی به کار رود.  ها و یا با حمایت آنها، علیه گروه حکومت و یا توسط حکومت
روریسم به عمل آمد، باید گفت که تروریسم دارای چنـد ویژگـی با این تعریفی که از ت

هـا  کنـد. ایـن ویژگی ها مبارزه با آن را بسـیار دشـوار می باشد که این ویژگی اساسی می
 عبارتند از:

باشـد. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه  . ویژگی اول تروریسم، عدم تعلق سرزمینی آن می۱
که بتوان با مورد حمله قرار دادن سرزمین تروریسم، پایگاه جغرافیایی مشخصی ندارد 

آنها به حیاتشان پایان داد. برای مثال، طبق آنچه که در سند امنیت ملی آمریکا آمـده 
است گروه القاعده در افغانستان، پاکستان، عراق، یمـن، سـومالی، مغـرب، سـاحل 

رای دارای پایگاههای امن است. گروه القاعده که آمریکـا آن را تهدیـدی بـ… عاج 
داند، همزمان در همۀ این کشورها وجود دارد و در عین حال، به  امنیت ملی خود می

گران  ها احساس تعلق ندارد. بدین خاطر اسـت کـه تحلیـل کدام از این سرزمین هیچ
سپتامبر، بـرای اولـین بـار قائـل بـه ظهـور  ۱۱الملل معتقدند که باید بعد از  روابط بین

هـای  تواند به اقداماتی مانند اقـدامات دولت بود که می بازیگری فاقد تعّلق سرزمینی
دارای سرزمین مشخص، دست بزند. مبارزه بـا ایـن چنـین بـازیگری، طبیعتـًا بسـیار 

هـای ورشکسـته، بهتـرین مکـان بـرای  باشد. برخی اعتقاد دارند که دولت دشوار می
 .)۱۳۹۲(صارمی فر، های تروریستی شبیه القاعده است  رشد گروه

باشد. این مزّیتی است که تروریسم از آن  ژگی دوم تروریسم، قابلیت تحّرک آن می. وی۲
ها که فاقد آن هستند. بدین معنی که دولت یک جغرافیای  برخوردار است؛ اما دولت

مشــخص دارد کــه تنهــا در چهــارچوب آن، قــدرت تحــرک دارد و قــادر نیســت از 
ی، به تروریست این قابلیت را سرزمین خود کوچ کند؛ اما عدم احساس تعلق سرزمین

داده است که از سرزمینی به سرزمین دیگر و از مکانی بـه مکـان دیگـر نقـل مکـان 
توانـد در  کنند. برحسب این ویژگـی، بایـد گفـت کـه گـروه القاعـده، امـروز را می

افغانستان باشد و فردا در شمال آفریقا مستقر شود. مورد حملـه قـرار دادن بـازیگری 
 .)۱۳۹۲(صارمی فر، اس تعلق سرزمینی است، بسیار دشوار است که فاقد احس

هـای  های مبـارزۀ آنهـا، متفـاوت از جنگ . ویژگی سوم تروریسم این است که شـیوه۳
گونه نیست کـه تروریسـم دارای ارتـش کـامًال  کالسیک است. بدین معنی که، این
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اشد و بتوان با مدرن، توپ، تانک و هواپیما باشد و حمل و استقرار آن نیز مشخص ب
های کالسیک بـا آن وارد جنـگ شـد و در  فراهم آوردن ارتشی مدرن، مانند جنگ

هــای چریکــی،  صــورت برتــری داشــتن نســبت بــه آن، در جنــگ پیــروز شــد. نبرد
باشد که بـا ارتـش  ها می های رایج آن  های پراکنده و... از شیوه گذاری، جنگ بمب

تـوان آن را مهـار کـرد  یـد اسـت، نمیهای کالسیک مف مدرن که برای انجام جنگ
 .)۱۳۹۲(صارمی فر، 

 المللی مقابله با تروریسم ای و بین د. اسناد حقوقی منطقه
 ای . محتوای معاهدات منطقه۱

 دهیم: ای را در دو عنوان زیر مورد بحث قرار می محتوای مجموعۀ معاهدات منطقه
 الف. تعریف تروریسم؛

 با تروریسم. های قضائی برای مبارزه ب. همکاری

 ای: . تعریف تروریسم در معاهدات منطقه۱-۱
کشـورهای آسـیای  ۱۹۸۷ای، کنوانسـیون  المللی منطقـه های بین در میان کنوانسیون

سازمان کنفرانس اسـالمی،  ۱۹۹۹اتحادیه عرب و کنوانسیون  ۱۹۹۸جنوبی، کنوانسیون 
هـر سـه کنوانسـیون، بـه  ای از جرایم تروریستی را تعریف نمایند. اند حوزه تالش نموده
المللی دیگری که مربوط بـه مبـارزه بـا تروریسـم هسـتند اشـاره نمـوده و  معاهدات بین

کنوانسـیون  ۱مـادۀ  ۲انـد. بنـد  های عضو را به عمل به مضمون آنها دعوت کرده دولت
سازمان کنفرانس اسالمی چنین مقّرر نموده است: اصطالح تروریسم به هر گونه عمل 

اش به منظـور  شود که علی رغم مقاصد یا انگیزه یا تهدیدکننده، اطالق میآمیز  خشونت
اجرای برنامۀ مجرمانۀ فردی یا گروهی، به منظور ایجـاد رعـب بـین مـردم یـا تهدیـد بـه 

ها، امنّیت یا حقوق آنـان، یـا بـه  آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثّیت، آزادی
تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال خطر انداختن محیط زیست یا هر گونه 

المللی یا تهدید کردن ثبات،  یا تصّرف آنها یا به خطر انداختن منابع مّلی یا تأسیسات بین
 گیرد.  تمامّیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمّیت کشورهای مستقّل انجام می
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آغـاز یـا آمده است: اصطالح جرم تروریستی بـه معنـای ارتکـاب،  ۱مادۀ  ۳در بند 
مشارکت در هر جرمـی اسـت کـه بـه منظـور تحّقـق هـدف تروریسـتی در هـر یـک از 

ها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتبـاع خـارجی  کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، دارایی
گیرد،  مقیم در آن قلمرو، که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می

ــد  ــذیرد. بن ــادۀ  ۴صــورت پ ــرانس اســالمی، فهرســتی از  ۱م کنوانســیون ســازمان کنف
پروتکل را ارائـه و  ۲کنوانسیون و  ۱۰المللی مربوط به تروریسم شامل  های بین کنوانسیون

مقّرر نموده است که جرایم مـذکور در ایـن معاهـدات نیـز جـرم تروریسـتی محسـوب 
ه یـا آنهـا را تصـویب شوند، مگر اینکه قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نمود می

نکرده باشد. بدین گونه، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی بـدون آنکـه کشـورهای 
گانۀ فوق نماید، به جامعۀ جهانی اعالم نموده اسـت  ۱۲عضو را ملزم به قبول معاهدات 

که همۀ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، لزومًا مخالفت اصولی بـا مضـامین 
المللی مربوط به تروریسم ندارند. آری، چنانچه قوانین هر یـک از  بینمعاهدات مشهور 

المللـی بـه  ها را تصویب ننمایند، الزام و تعّهـد بین های عضو، مقررات کنوانسیون دولت
 .)۱۳۸۱(غفرانی یوسف آباد، های مذکور ندارند  اجرای کنوانسیون

ی جنوبی نیز به همـین و کنوانسیون کشورهای آسیا )۱۹۸۸(کنوانسیون اتحادیه عرب 
انـد، بـا ایـن  المللی مربـوط بـه تروریسـم را ارائـه نموده ترتیب، فهرستی از معاهدات بین

تفاوت که کنوانسیون اتحادیه عرب به ذکر شش معاهده و کنوانسیون کشورهای آسیای 
شـویم کـه چـه در  عالوه یـادآور می انـد. بـه جنوبی به ذکر یـک معاهـده بسـنده کرده

نیـز، فهرسـتی وجـود  ۱۹۷۱و چـه در کنوانسـیون آمریکـایی  ۱۹۷۷اروپـایی کنوانسیون 
ای کـه در تعریـف تروریسـم در کنوانسـیون سـازمان کنفـرانس  ندارد. اّما نکتۀ برجسته
آن اسـت: مبـارزۀ مسـّلحانه بـر ضـّد اشـغال  ۲شود، بند الف مـادۀ  اسالمی مشاهده می

دسازی و تعیین سرنوشت، طبق اصـول بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیال با هدف آزا
 ۱الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد. شبیه به مضمون فوق، در ماّدۀ  حقوق بین

کننـدگان کنوانسـیون  کنوانسیون اتحادیۀ عرب نیز وجود دارد. بـه عبـارت دیگـر، تدوین
ادیۀ عرب سازمان کنفرانس اسالمی مفاد فوق را نظیر بقّیۀ مقّررات آن، از کنوانسیون اتح

اند. بیان مذکور، البّته گام بلندی در راستای تبیین مشروعّیت دفاع است  استخراج نموده
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بایست به نویسندگان  شود و از این نظر، می که در هیچ یک از معاهدات دیگر دیده نمی
معاهده تبریک گفت. همین گام است که مرزهای تفکیک دفاع مشروع و تروریسم را 

های اخیر حقوقدانان غربی، مسألۀ لزوم تفکیک  تاآنجا که در نوشتهروشن ساخته است، 
بین دو مفهوم بـه روشـنی مطـرح شـده اسـت، از جملـه آقـای تومـاس ماتیسـن، اسـتاد 

» توسـعۀ مفهـوم تروریسـم«ای تحت عنوان  شناسی حقوق دانشگاه ُاسلو در مقاله جامعه
یفی از تروریسم ارائه شود به ای است. هر تعر  چنین نوشته است: تروریسم مفهوم پیچیده

دیدگاه سیاسی نویسنده بستگی خواهد داشت: اسرائیل و بسیاری از کشـورهای غربـی 
شناسند، در صورتی که این اعمال از سوی بسیاری  اعمال مردم فلسطین را تروریستی می

 شود. ها مشروع و قانونی تلّقی می از فلسطینی
از تروریسـم معـانی مختلفـی  ]طول تاریخ نیزدر [دهد که  مطالعۀ تاریخ نیز نشان می

بـه  ۱۹۰۰های  مطرح شده است. تظاهرات و تحّرکـات جنـبش کـارگری نـروژ در سـال
شد، در حالی که از نگاه بعضـی دیگـر ایـن اعمـال  عنوان عمل تروریستی محسوب می

 سیاسی نروژ انجام شده است -مشروع و قانونی بوده و به منظور تغییر ساختار اجتماعی 
 .)۱۳۸۷(فیرحی و ظهیری، 

نوشته است: اگـر » تعریف تروریسم«ای تحت عنوان  نیز در مقاله ١آقای کینس لی
چه ممکن است اعمال بعضی از نظر بعضی دیگـر تروریسـم و از نظـر گروهـی دیگـر، 

وجـود داشـته » مرد خشـونت«مبارزه برای آزادی تلّقی شود، اّما در عین حال اگر یک 
است. در مقالۀ دیگر » اسامه بن الدن«در مورد او مطرح نشود، همان  باشد که این ابهام

که در پایگاه اینترنتی مرکـز پیشـگیری از وقـوع جـرم » تعاریف تروریسم«تحت عنوان 
عدم توافق بر تعریـف واحـد از تروریسـم مـانع مهّمـی «وجود دارد، چنین آمده است: 
گویند که یـک  نندگان غالبًا چنین میالمللی است. تردیدک برسر راه اقدامات متقابل بین

دولت تروریست از یک منظر، تروریست و از یک منظر دیگـر، یـک دولـت مبـارز راه 
هایی از قبول تفکیک بین مرزهای تروریسم  . اظهارات فوق نمونه)۴۸(همان، آزادی است 

 و دفاع مشروع است، معنایی که منطبق با فطرت انسان و مکاتب الهی نیز هست.

                                                           
1. Kinsley. 
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 های قضائی همکاری .۱-۲
ای، همکـاری و معاضـدت  المللـی منطقـه های بین از جمله دالیل انعقاد کنوانسیون

المللـی عملـی  های عضو است. در صورتی کـه در یـک معاهـدۀ بین قضایی بین دولت
شـوند کـه در زمینـۀ اسـترداد مجـرمین بـا  جرم دانسته شود، کشورهای عضو متعّهد می

درخواست هر یـک از آنـان تحقیـق و بررسـی قضـایی در  یکدیگر همکاری نمایند، به
کشور دیگر انجام شود، مّتهمین به جرایم تعریف شده تحت پیگرد قرار گیرند و تحـت 
شرایطی مجرم به کشور متبوع خود مسترد گـردد. اّمـا جـرایم سیاسـی، دائمـًا از شـمول 

یـا مجرمـی کـه تحـت تواند از اسـترداد مـّتهم  اند. هر دولتی می استرداد مجرمین خارج
تعقیب محاکم کشور متبوع خویش است، در صورتی که جرم وی سیاسی باشد امتنـاع 

در  ۱۳۳۹نماید. قوانین مّلی کشورها و از جمله قانون استرداد مجـرمین، مصـّوب سـال 
قانون مزبور، دولت ایـران از  ۸اند. به موجب ماّدۀ  ایران نیز از همین قاعده تبعّیت نموده

شود خودداری خواهد کرد. ایـن  ّتهمی که جرم وی سیاسی تشخیص داده میاسترداد م
 ۲تشخیص به عهدۀ دولتی است کـه قـرار اسـت مـّتهم را مسـترد نمایـد. بنـد ب مـادۀ 

ای اندیشیده اسـت. بـرخالف معمـول  کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی، تدبیر ویژه
است که هرگاه جرایم تروریستی  سایر معاهدات مربوط به استرداد مجرمین، چنین نگفته

از نظر دولـت اسـتردادکننده، جـرم سیاسـی تلقـی شـود مـتهم مسـترد  ۱مندرج در مادۀ 
نخواهد شد. چنین عبارتی، تشخیص سیاسی بودن جرم را به عهدۀ دولت استردادکننده 

 گذارد. بند ب مادۀ مذکور، چنین مقّرر نموده است: وامی
ر در مادۀ قبلی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد هیچ یک از جرایم تروریستی مذکو 

شد. بدین ترتیب، مادۀ فوق اقدام به وضع قاعدۀ ماهوی نموده و جرایم تروریسـتی را از 
توانـد بـه دلیـل  شمول توصیف سیاسی، خارج نموده و مـآًال دولـت اسـتردادکننده نمی

د. شـبیه بـه توصیف سیاسی جرم در حقوق داخلی خود از استرداد مّتهم خودداری نمای
عالوه در بنـد پ  کنوانسیون اتحادیۀ عرب نیـز وجـود دارد. بـه ۲همین مقّررات در مادۀ 

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی (و کنوانسیون اتحادیۀ عرب) تصریح شـده  ۲مادۀ 
است که در اجرای مفاد این کنوانسـیون، جـرایم زیـر حّتـی بـا انگیـزۀ سیاسـی نیـز، از 

 .)۱۳۸۸(افخم، شوند  تروریستی محسوب میمصادیق جرم جرایم 
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 المللی . اسناد حقوقی بین۲
های اخیر، شمار زیادی اسناد حقوقی دربارۀ تروریسم تنظیم و تصویب شده  در دهه

گردنـد. اینـک  المللی برای مبارزه بـا تروریسـم محسـوب می که درکنار هم، حقوق بین
المللـی، کـه  ۀ انواع خاص جـرائم بینالمللی و دو پروتکل دربار  عهدنامۀ بین ۱۴بیش از 

جرائم تروریستی شایع هستند وجود دارد و هر کدام از این اسناد، مشتمل بر فهرست یـا 
توصیفی عینی از جرائم ممنوعه است و اقدامات مشخصی را برای سرکوب یا مجـازات 

 توان تقسیم کرد: ها مقرر داشته است. این اسناد را به سه دستۀ ذیل می آن

 اقدام بر ضد وسایل معین حمل و نقل یا تسهیالت خاص .۲-۱
های غیـر  المللـی، تصـرف کشـتی هـای بین هواپیماربایی، حملۀ مسلحانه به فرودگاه

الملـل اسـت. بـه همـین خـاطر، بـا  نظامی با زور و... از اقدامات تروریسـتی شـایع بین
ه بـه ترتیـب، حمایت ایکائو، چهار کنوانسیون چندجانبه تهیه و تصویب شـده اسـت کـ

اعمال غیرقانونی ارتکابی در هواپیما، تصّرف غیرقانونی هواپیما و اقـدامات مجرمانـه بـر 
دهـد. دو  المللی را پوشـش می های بین ضد امنّیت هواپیماهای غیر نظامی و در فرودگاه

سند دیگر هم، که یکی به اعمال تروریستی بـر ضـد دریـانوردی تجـاری و دیگـری بـه 
شـود، بـا  تی بر ضد سّکوهای ثابـت مسـتقر در فـالت قـاره مربـوط میاقدامات تروریس

 المللی دریایی منعقد شده است. حمایت سازمان بین
ایـن [یک. کنوانسیون راجع به جـرائم و برخـی اعمـال ارتکـابی دیگـر در هواپیمـا  

دولـت آن را  ۱۵۹تعداد  ۱۹۹۶نوامبر  ۱۲الزم االجرا شد و تا  ۱۹۶۹دسامبر  ۴عهدنامه از 
در  ۱۹۶۳سـپتامبر  ۱۴: این کنوانسیون کـه در ]تصویب کرده یا به آن ملحق شده بودند

توکیو امضا شد (کنوانسیون توکیو)، اولین سند چندجانبـۀ حقـوقی بـود کـه بـه معضـل 
رشد هواپیماربایی پرداخت. هدف اصلی این کنوانسیون، ایجـاد صـالحیت اولیـه و  روبه

ر خصوص جرائم ارتکابی در هواپیمای غیرنظامی اصلی برای دولت محل ثبت هواپیما د
ای خارج از سرزمین  در حال پرواز در سرزمین خود یا بر فراز دریای آزاد یا در هر منطقه

 .)۱۳۸۸(افخم، ) ۳و  ۱باشد (مواد  دولت محل ثبت می
گرچه این کنوانسیون، هیچ تعریف یا فهرستی از جرائم خاص یـا اعمـالی کـه بایـد 
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آن، به نـوع خاصـی از تروریسـم یعنـی راهزنـی  ۱۱کند، اما مادۀ  ئه نمیسرکوب شود ارا
 هوایی پرداخته است.

اکتبـر  ۴ایـن کنوانسـیون از [دو. کنوانسیون جلوگیری از تصّرف غیرقانونی هواپیما: 
دولت به عضـویت آن درآمـده  ۱۵۹تعداد  ۱۹۹۶نوامبر  ۱۲قّوت اجرائی یافت و تا  ۱۹۷۱
در الهـه امضـا شـد (کنوانسـیون الهـه)،  ۱۹۷۰دسامبر  ۱۶ه در این کنوانسیون ک ]بودند

توکیـو  ۱۹۶۳المللی ایجادشده به وسیلۀ کنوانسیون  درصدد تقویت سیستم همکاری بین
)، الـزام کشـورهای عضـو بـه ۱باشد. این هدف، با تعریف جرم هواپیماربایی (مـادۀ  می

) و الـزام ۲ود (مـادۀ برای جرم مـذکور در قـوانین ملـی خـ» های شدید مجازات«وضع 
دولت عضوی که مجرم ادعایی در سرزمین آن یافـت شـده، بـه اسـترداد او بـه یکـی از 

صـالح بـرای  هایی که با آن جرم در ارتباط است یا ارجاع موضوع به مقامـات ذی دولت
 شود. برآورده می )۷(اصل استرداد یا محاکمه؛ مادۀ پیگرد قانونی 

این [ال غیر قانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری سه. کنوانسیون جلوگیری از اعم
به عضویت  ۱۹۹۶نوامبر  ۴۲دولت تا  ۱۶۰الزم االجرا شد و  ۱۹۷۳ژانویه  ۲۶عهدنامه در 

در مونترال امضا شد (کنوانسـیون  ۱۹۷۱سپتامبر  ۲۳: این سند که در ]آن در آمده بودند
ا هواپیماربایی را با پـرداختن الهه در خصوص مبارزه ب ۱۹۷۰مونترال)، رژیم کنوانسیون 

 کند. به دیگر انواع اقدامات خشونت بار بر ضدهواپیمایی کشوری تکمیل می
های مـورد اسـتفادۀ  بار غیرقانونی در فرودگاه چهار. پروتکل مقابله با اعمال خشونت

 ۱۲الزم االجـرا شـد و تـا  ۱۹۸۹اوت  ۶این پروتکل در [المللی غیر نظامی  هوانوردی بین
فوریه  ۲۴تهیه و تنظیم این پروتکل که در  ]دولت عضو آن بودند ۶۷تعداد  ۱۹۹۶بر نوام

های انجـام  گـذاری در مونترال به امضا رسید (پروتکل مونترال) مسـتقیمًا بـا بمب ۱۹۸۸
و حمـالت تروریســتی در  ۱۹۸۵هـای فرانکفـورت و توکیـو در ژوئـن  شـده در فرودگاه

 همان سال در ارتباط بود.های ُرم و وین، در دسامبر  فرودگاه
این عهدنامه در [پنج. کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی 

به عضویت آن درآمـده  ۱۹۹۶نوامبر  ۱۲دولت تا  ۳۳الزم االجرا شد و  ۱۹۹۲اول مارس 
: در واکنش به حملۀ تروریستی به مسافران یـک کشـتی مسـافرتی کـه در اکتبـر ]بودند
کیلـه الیـرو) سـازمان بین در دریای مدیترانه حرکت می ۱۹۸۵ المللـی  کـرد (مـاجرای آ
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در ُرم تهیه کرد. این کنوانسیون، ناظر  ۱۹۸۸مارس  ۱۹دریانوردی، این کنوانسیون را در 
هـای ورای مـرز  هایی غیر از کشتی جنگی یـا دولتـی اسـت کـه از داخـل آب بر کشتی

ودۀ کنــاری دریــای ســرزمینی آن بــا خــارجی دریــای ســرزمینی یــک دولــت یــا محــد
 .)۴(مادۀ کنند  ها عبور می کنند یا از این آب های مجاور حرکت می دولت
شش. پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی بـر ضـد ایمنـی سـّکوهای ثابـت واقـع در  

نـوامبر  ۱۲دولـت تـا  ۳۳الزم االجرا شـد و  ۱۹۹۲این پروتکل در اول مارس [فالت قاره 
در ُرم به امضا رسید.  ۱۹۸۸مارس  ۱۰: این سند در ]یت آن درآمده بودندبه عضو  ۱۹۹۶

این پروتکل، هر شخصی که به صورتی غیرقانونی و عمدی، اقدامات زیر را  ۲طبق مادۀ 
انجام دهد، مرتکب جرم شده است: با زور یا تهدید به زور یا هر نوع دیگری از ارعاب، 

آمیزی بـر ضـد  کنتـرل نمایـد؛ عمـل خشـونتسّکوی ثابت را تصّرف یا بـر آن اعمـال 
شخص حاضر در سکوی ثابت انجام دهد که احتماًال ایمنی آن شخص را بـه مخـاطره 
افکند؛ سّکوی ثابت را منهدم کنـد یـا باعـث وارد آمـدن خسـارتی بـه آن شـود کـه بـه 

ای در سّکوی  مخاطره افتادن ایمنی آن سّکو را محتمل سازد؛ به هر طریقی شیء یا ماده
ثابت قرار دهد یا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمال برود آن سّکوی ثابـت را منهـدم 
نماید یا احتماًال باعث به مخاطره افتادن ایمنی آن شود؛ یا در ارتباط با ارتکاب یا شـروع 

(اسـدی، به ارتکاب هر یک از جرائم یاد شده، شخص را مجروح سازد یا به قتل برسـاند 
۱۳۸۷(. 

 های خاص بر ضد گروه . اقدام۲-۲
الملـل  دلخـواه تروریسـم بین  سران دولت یا حکومت و مـأموران دیپلماتیـک، آمـاج

رو شـدید اسـت کـه نـه فقـط  ویژه ازآن گونه حمالت تروریستی، به اند. تأثیرات این بوده
المللی هم  افکند، بلکه برای حفظ روابط معمول بین مخاطره می ایمنی این اشخاص را به

هاست، تهدیدی جّدی اسـت. کارمنـدان سـازمان ملـل  همکاری میان دولت که الزمۀ
متحد و دیگر کارکنان وابسته هم که به ایفای وظیفـه بـرای ملـل متحـد اشـتغال دارنـد، 

اند. با ایـن حـال،  بار بوده بیشتر از گذشته در معرض حمالت و دیگر اقدامات خشونت
المللـی را برانگیختـه  جـّدی جامعـۀ بینالمللی که نگرانـی  جنبۀ دیگری از تروریسم بین
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بـاره موجـود اسـت کـه بـا  گیری است. سه کنوانسـیون چندجانبـه در این است گروگان
طور مستقیم یا غیرمستقیم، این مسـائل را مطمـح نظـر  حمایت ملل متحد تهیه شده و به

 قرار داده است:
ت یک. کنوانسـیون جلـوگیری و مجـازات جـرائم بـر ضـد اشـخاص مـورد حمایـ 
االجـرا  الزم ۱۹۹۷فوریـه  ۲۰این عهدنامه در [المللی، از جمله نمایندگان دیپلماتیک  بین

: ایـن کنوانسـیون در ]به عضویت آن درآمـده بودنـد ۱۹۹۶نوامبر  ۱۲دولت تا  ۹۲شد و 
در نیویــورک تنظــیم شــد  ۱۹۷۳دســامبر  ۱۴مجمــع عمــومی ســازمان ملــل متحــد در 

یویورک، برای مقابله با حمالت تروریستی بـر ضـد (کنوانسیون نیویورک). کنوانسیون ن
که در مادۀ یـک بـه نحـو زیـر از نظـر کنوانسـیون » المللی اشخاص مورد حمایت بین«

دارد: رئیس کشور یا هریـک از اعضـای گروهـی  اند، اقداماتی را مقّرر می تعریف شده
و رئـیس  نماینـد که طبق قانون اساسی کشور ذیربط، وظایف رئیس کشور را اعمـال می

دولت یا وزیر امور خارجه، هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور 
 .(همان)شان که همراه آنها باشند  خارجی به سر برند و همچنین اعضای خانواده

المللـی دولتـی  هر نماینده یا کارمند دولت یا هر کارمند یا کارگزار یک سازمان بین
ق دارد در برابـر هرگونـه حملـه بـه شـخص، آزادی و الملل حـ که به موجب حقوق بین
اش از حمایت ویـژه برخـوردار گـردد. بنـابراین اشـخاص مـورد  حیثیت خود و خانواده

الملـل عرفـی یـا معاهـدات  حمایت این کنوانسیون، کسانی هستند که طبـق حقـوق بین
وین  ۱۹۶۳ن وین دربارۀ روابط دیپلماتیک و کنوانسیو  ۱۹۶۱المللی مانند کنوانسیون  بین

های ملــل متحــد و  های نــاظر بــر مصــونیت دربــارۀ روابــط کنســولی و نیــز کنوانســیون
این کنوانسـیون،  ۲اند. طبق مادۀ  های تخصصی، از مصونیت برخوردار گشته کارگزاری

هر دولت عضو موّظف است که ارتکاب عمدی حمالت زیر را در قوانین داخلی خود، 
ی، یا هر نوع حمله بـه شـخص یـا آزادی شـخص مـورد ربای جرم قلمداد کند: قتل، آدم

آمیز به اماکن رسمی، محل سکونت، یا وسـیلۀ نقلّیـه  المللی. حملۀ خشونت حمایت بین
المللی، به نحـوی کـه جـان یـا آزادی او بـه مخـاطره  متعلق به شخص مورد حمایت بین

ای نیز جـرم  ملهافتد. تهدید به ارتکاب چنین حمله یا شروع به آن و معاونت در چنین ح
هایی که دارای صالحیت اصلی دربارۀ جرائم  این کنوانسیون، دولت ۹است. طبق مادۀ 
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فوق هستند، عبارتند از: دولت محل ارتکاب جرم یا دولت محل ثبت کشتی یا هواپیمـا 
هنگامی که جرم در آنها محقق شده باشد. دولت متبوع مجرم ادعایی. دولتی که قربانی 

 المللی، از جانب وی به انجام وظیفه پرداخته است. ورد حمایت بینعنوان شخص م به
دو. کنوانسیون راجع به ایمنی کارکنان سازمان ملل متحـد و کارکنـان وابسـته. ایـن 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحـد تنظـیم شـد دو  ۱۹۹۴دسامبر  ۹کنوانسیون که در 
ازمان ملـل متحـد و هـای عضـو و سـ هدف دارد: تصریح بـه حقـوق و تکـالیف دولت

کارکنان وابسته به آن و ایجـاد مسـئولیت کیفـری بـرای مرتکبـان حمـالت بـر ضـد آن 
تر از دیگـر  اشخاص. به دلیل همین نقطۀ ثقل دوگانـه، دامنـۀ ایـن کنوانسـیون، گسـترده

 اسناد مورد بحث است.
 ۱۹۸۳ژوئـن  ۳ایـن عهدنامـه از [گیری  المللی مبارزه با گروگـان سه. کنوانسیون بین
: ایــن ]دولــت عضــو آن شــده بودنــد ۷۷تعــداد  ۱۹۹۶نــوامبر  ۱۲الزم االجــرا شــد و تــا 

تنظیم و تصـویب  ۱۹۷۹دسامبر  ۱۷کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
المللـی در زمینـۀ انجـام اقـداماتی مـؤثر بـرای  شد و هدف از آن، توسـعۀ همکـاری بین
گیری، به عنوان تجّلیـات تروریسـم  ت گروگانجلوگیری، تعقیب و مجازات تمام اقداما

المللی است. طبق این کنوانسیون، شخصی که دیگری را برباید، توقیـف کنـد و بـه  بین
قتل، صدمه یا ادامۀ توقیف او (گروگان) تهدید کند، تا شخص ثالثی یعنی یک دولـت، 

المللـی غیردولتـی، یـک شـخص حقیقـی یـا حقـوقی، یـا گروهـی از  یک سـازمان بین
اشخاص، به انجام یا خودداری از انجام عملی به عنوان شرط صـریح یـا ضـمنی آزادی 

گیری شده است. هر شخصی کـه شـروع بـه  گروگان وادار شود، مرتکب جرم گروگان
کـار کسـی کـه مرتکـب عمـل  گیری کند یـا بـه عنـوان معـاون و کمک عمل گروگان

کند از نظر این کنوانسـیون  گیری شده یا شروع به ارتکاب آن نموده، مشارکت گروگان
. مقررات ایـن کنوانسـیون، در زمینـۀ )۱۰۵، ۱۳۸۷(اسدی،  )۱(مادۀ مرتکب جرم شده است 

ربط کنوانسیون نیویـورک و  مکانیسم تعقیب مجرم ادعایی چنین جرمی، از مقررات ذی
 .)۵(مادۀ ایم، الگوبرداری شده است  دیگر اسناد ضد ترورسیتی که از آنها یاد کرده
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 . استفاده از مواد یا وسایل معّینی برای اهداف تروریستی۲-۳
ای، مایـۀ نگرانـی  خطرات بالقوۀ نهفته در تحصیل و استفادۀ غیرقانونی از مواد هسته

ای بـرای مقاصـد  کارگیری فزایندۀ انرژی هسته المللی شده است. با به شدید جامعۀ بین
ها قرار گیـرد، پیوسـته بیشـتر  وریستای در اختیار تر  صلح آمیز، این خطر که مواد هسته

المللی انرژی  شود. در این زمینه، دو معاهدۀ چندجانبه، با حمایت و توجه آژانس بین می
 المللی هواپیمایی کشوری تنظیم و تصویب شده است. اتمی و سازمان بین

 ۱۹۸۷فوریـه  ۸این عهدنامـه در [ای  یک. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته
برای انجام  ]به عضویت آن درآمده بودند ۱۹۹۶نوامبر  ۱۲دولت تا  ۵۵الجرا شد و الزم ا

ــه  ــوط ب ــرائم مرب ــازات ج ــوگیری، کشــف و مج ــت تضــمین جل ــؤثر جه ــداماتی م اق
در وین  ۱۹۷۹اکتبر  ۲۶المللی انرژی اتمی این کنوانسیون را در  ای، آژانس بین موادهسته
 تهیه کرد.

د انفجاری پالستیکی به منظور تشخیص آنها. این گذاری موا دو. کنوانسیون عالمت
تهیـه و  ۱۹۹۱المللی هواپیمایی کشوری در اول مـارس  کنوانسیون که توسط سازمان بین

پـان  ۱۰۳المللی بـه انفجـار پـرواز شـمارۀ  تنظیم شد، واکنش حقوقی مستقیم جامعۀ بین
ن کنوانسـیون، منـع بود. هدف از ایـ ۱۹۸۸امریکن بر فراز الکربی اسکاتلند در دسامبر 

هـای پالسـتیکی بـرای اقـدامات تروریسـتی اسـت. ایـن  (نه مجازات) اسـتفاده از بمب
سازد که اقدامات ضروری و مؤثر را برای ممنوع  های عضو را ملزم می کنوانسیون، دولت

گذاری نشده در قلمرو خـود و نیـز  کردن و جلوگیری از ساخت مواد انفجاری عالمت
 .)۱۰۵، ۱۳۸۷(اسدی، شان انجام دهند  ها از سرزمین کردن آن بمب وارد ساختن یا خارج

 ۱۳۷۳. نگاهی به قطعنامه شماره ۳
شـورای امنیـت  ۱۳۷۳المللی مقابله با تروریسم، قطعنامـۀ شـمارۀ  ترین سند بین مهم

بنـد در  ۲۴بند و دارای  ۹این قطعنامه مشتمل بر یک مقدمه، دارای [سازمان ملل است 
تصویب شده است. این قطعنامه بـرخالف  ۲۰۰۱سپتامبر  ۲۸ه در مورخ ک ]باشد متن می

های شورا که موردی و ناظر به مسائل خاصی هست و گـاهی مشـتمل بـر  سایر قطعنامه
 طور کلی متضمن قواعد عام است. گردد، به بعضی قواعد عام نیز می
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 . مقدمه۳-۱
 مقدمه قطعنامه مشتمل بر نکات زیر است:

کید بر قطعن۱  ؛۱۳۶۸و  ۱۲۶۹های  امه. تأ
 سپتامبر؛ ۱۱. محکومیت مجدد عملیات ۲
عنوان تهدیدی علیه صلح  المللی و شناسایی آن به . محکومیت عملیات تروریستی بین۳ 

 المللی؛ و امنیت بین
کید بر اینکه افزایش عملیات تروریستی در جهان، ناشی از انگیزه۴  های تعصـب یـا  . تأ

 افراطگرایی است؛
 ست مشارکت و همکاری از کلیه کشورها؛. درخوا۵ 
 گیری و سرکوب عملیات تروریستی؛ . الزام کشورها به پیش۶
 دهی و تشویق عملیات تروریستی در قلمرو کشور دیگر؛ . ممنوعیت سازمان۷
 . ممنوعیت کمک یا مشارکت در عملیات تروریستی؛۸
عملیـات تروریسـتی در  منظور ارتکـاب یافته، به های سازمان . ممنوعیت اجازۀ فعالیت۹

 قلمرو خود.

 . متن قطعنامه۳-۲
ــر:  ــگیرانه؛ ۱متضــّمن تصــمیماتی در خصــوص موضــوعات زی ــدامات پیش . ۲. اق

های حمـایتی و  . ممنوعیت۴. اقدامات کیفری؛ ۳اقدامات اقتصادی، مالی و خدماتی؛ 
 .)۱۳۸۰(مرعشی، . نظارت و پیگیری اجرای قطعنامه ۶. مبادلۀ اطالعات؛ ۵پناهندگی؛ 

 های مجمع عمومی دربارۀ تروریسم . تالش۴
های مجمع عمومی بـه منظـور ایجـاد چـارچوبی هنجـاری در سـه جریـان از  تالش
ها که ناظر بـر  باشند. بخشی از این قطعنامه های مربوط به تروریسم منعکس می قطعنامه

وی کارگیری آن را از سـ وقایعی خاص هستند، چگونگی فهم این ساختار هنجاری و به
های مجمـع عمـومی بـه منظـور ترغیـب اقـدام هماهنـگ  کنند. تالش ها بیان می دولت
 المللی در مقابله با تروریسم، سه شکل به خود گرفته است: بین

های عضو تشکیل شـده  دو کمیتۀ مخصوص در مورد تروریسم از نمایندگان دولت 
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تحــد دارای هـای تخّصصـی ملـل م اسـت کـه راهکارهـای خـاص را بیابنـد، کارگزاری
منظور تبیـین مسـئله تشـویق کـرده و  های مرتبط بـا تروریسـم را، بـه صالحیت در حوزه

همکاری با یکدیگر در جلوگیری از تروریسم را تشـویق کـرده اسـت. مجمـع عمـومی 
ای کلـی تعریـف کـرد. در  المللی را به صورت مسـئله ، تروریسم بین۱۹۷۲ابتدا در سال 

هـای  را مطـرح سـاخت و از زمـان تصـویب اعالمیـۀ راهنیز، گـاه آن  ۱۹۸۰اواسط دهۀ 
، کـم و بـیش بـه طـور ۱۹۹۴در دسـامبر  ۶۰/۴۹المللی با قطعنامـۀ  حذف تروریسم بین

. پیشنهادات خاص که در رابطـه بـا )UN, 1994(مداوم آن را مورد توجه قرار داده است 
ییـر تصـور مجمـع رسیدگی به تروریسم در این قطعنامه وجود دارند، در طول زمان بـا تغ

تـوان  ها می های ایـن قطعنامـه اند. از عنـاوین و مقدمـه عمومی از مسـئله، متحـول شـده
های مجمع عمومی در مورد بیان مفهوم کلی تروریسـم را پیگیـری کـرد. بنـدهای  طرح

کننـد. زمـانی  مقدماتی، مالحظات گسترده و راهنمای تصویب قطعنامه را شناسایی می
های قبلی تنظیم گردیده، مالحظات قبلی مجمـع  راساس قطعنامهای جدید ب که قطعنامه

وسـیلۀ مجمـع  تـر، به المللـی کلی شود و هنجارهـای بین در مورد موضوع ابتدا مطرح می
 شود.  های عضو یادآوری می عمومی به دولت

ها، حاکی از آن است که رهیافت مجمـع عمـومی  های این قطعنامه عناوین و مقدمه
تا  ۱۹۷۲کنند. از سال  تغییری چشمگیر می ۱۹۹۰روریسم در اوایل دهۀ نسبت به مسئلۀ ت

راهکارهـای «ای کلی تحت موضوعی با عنوان  ، توجه به تروریسم به عنوان مسئله۱۹۸۹
عمدتًا به کمیتۀ ششم (کمیته حقوقی) واگـذار و ایـن » المللی جلوگیری از تروریسم بین

ها بیشـتر متوجـه ایجـاد  شد. به هرحال، مقدمهکار برده  عبارت در عناوین قطعنامه نیز به
تمایز میان درگیری نظامی قابل توجیـه و تروریسـم بـود تـا تمرکـز بـر پیشـنهاداتی بـرای 

هـا بـرای ابـزار  کاهش وقوع تروریسم. بندهای اجرایی نیز تنها به اختالفات میـان دولت
ه داشـت. در دهـۀ ای توجـ مقابله با تروریسم از طریق همکاری و توجه به دالیـل ریشـه

های  شـود. امـا ویژگـی قطعنامـه ، این مسئله هنوز به کمیتۀ ششم، ارجـاع داده می۱۹۹۰
 تصویب شده در این دهه کامًال متفاوت بود.

، نخستین قطعنامه در مورد مسئلۀ کلی تروریسم با اجماع بـه تصـویب ۱۹۹۱در سال 
تغییـر کـرده و بنـابراین،  المللـی رسید که عنوان آن، به راهکارهای حذف تروریسـم بین
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های بعدی نیز دارای این عنوان بودند. عنوان جدید، موافقت بیشـتر بـرای عـدم  قطعنامه
کرد. همچنین تالش در جهـت  ای را منعکس می توجیه اعمال تروریستی به دالیل ریشه
توجیه که بـه لحـاظ هـدف و ابـزار  های نظامی قابل حمایت از این نکته بود که درگیری

طور  های بسیاری که بـه وت هستند، ارتباطی به عناوین تروریسم ندارند. حتی دولتمتفا
کیـد می مداوم بر حذف دالیل ریشه تر  کردنـد، بـا ضـرورت راهکارهـای گسـترده ای تأ

همکاری در جهت مقابله با هر کسی کـه درگیـر اقـدامات تروریسـتی اسـت، موافقـت 
وسـیلۀ کمیتـۀ سـوم (کمیتـۀ اجتمـاعی،  بهها،  جریانی از قطعنامه ۱۹۹۳کردند. در سال 

، شـرایط قربانیـان و عـامالن »حقوق بشر و تروریسـم«بشردوستانه و فرهنگی) با عنوان 
واقعۀ تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامۀ 

ــان داد  )۱۹۹۴( ۶۰-۴۹ ــود را نش ــونخ ــ)۲۰۰۴، ١(پیترس ــاری مختل ــق هنج ــه عالی ف .) ب
های  المللی و قطعنامـه های بین ها در معاهدات چندجانبه، اعالمیه برانگیزندۀ این جریان

، نخستین )۱۹۷۲( ۳۰۳۴قبلی مجمع عمومی و مقدمات آنها، اشاره شده است. قطعنامۀ 
الملل،  دربارۀ اصول حقوق بین ۱۹۷۰قطعنامه از جریان راهکارهای جلوگیری به اعالمیه 

ها مطـابق بـا منشـور ملـل متحـد اسـتناد  نه و همکاری میان دولتدر مورد روابط دوستا
هـا چگونـه روابـط خـود را بـا  . دیـدگاهی را مبنـی بـر اینکـه دولت)UN, 1970(کند  می

نـژادی و  یکدیگر هدایت کنند، مطرح کرده و عدم مشروعیت استعمار، قواعـد تبعیض
 . دهد ها را مورد تأیید قرار می مداخلۀ خارجی در امور دولت

، نخستین قطعنامه از جریان حقوق بشر و تروریسـم، بـه )۱۹۹۳( ۱۲۲/۴۸در قطعنامۀ 
المللـی حقـوق بشـر و  اهداف ملل متحد، اعالمیـۀ جهـانی حقـوق بشـر، دو میثـاق بین

شود. قطعنامـۀ  و برنامۀ اقدام کنفرانس جهانی حقوق بشر استناد می )۱۹۹۳(اعالمیۀ وین 
ل و اهداف منشور ملـل متحـد، اعالمیـۀ اصـول حقـوق با استناد به اصو  )۱۹۹۴( ۶۰/۴۹
ها مطابق با منشور ملـل متحـد،  الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت بین

، اعالمیـۀ )UN, 1974(، تعریـف تجـاوز )UN, 1970(المللـی  اعالمیۀ تقویت امنیـت بین
، )UN, 1987(المللـی  اثرگذاری اصول خودداری از تهدید یا توسل به زور در روابـط بین

                                                           
1. Peterson. 
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کنـد.  اعالمیۀ وین و برنامۀ اقدام و دو میثاق حقوق بشر، هر دو جریان را نماینـدگی می
های قبلی  نه تنها با عنوان آنها، بلکه با قطعنامه ۱۹۹۹های هر سه جریان را تا سال  قطعنامه

های  عنامهتوان یافت. از آن زمان به بعد، شرح هر یک قط هایشان می ذکر شده در مقدمه
های پیشین که دارای همان عنـوان بودنـد، جـایگزین  مجمع عمومی با ارجاع به قطعنامه
های مربـوط بـه تروریسـم را  تـوان از آن تـوالی قطعنامـه گردید. عنـاوین معمـول کـه می

 پیگیری کرد عبارتند از:

 ها . راهکارهای جلوگیری از تروریسم در قطعنامه۴-۱
 ۱۴۵/۳۴)، ۱۹۷۷( ۱۴۷/۳۲)، ۱۹۷۶( ۱۰۲/۳۱ )،۱۹۷۲( ۳۰۳۴های  قطعنامـــــــــه

)۱۹۷۹ ،(۱۰۹/۳۶ )۱۹۸۱ ،(۱۳۰/۳۸ )۱۹۸۳ ،(۶۱/۴۰ )۱۹۸۵ ،(۱۵۹/۴۲ )۱۹۸۷ ،(
۲۹/۴۴ )۱۹۸۹ ،(۱۰۹/۵۴ )۱۹۹۹ ،(۱۳۶/۵۸ )۲۰۰۳ ،(۱۵۳/۵۹ )۲۰۰۴ ،(۷۳/۶۰ 

)۲۰۰۵ ،(۲۸۸/۶۰ )۲۰۰۶ ،(۱۷۲/۶۱ )۲۰۰۷ ،(۲۷۲/۶۲ )۲۰۰۸ ،(۶۳/۶۰ )۲۰۰۹ ،(
۶۴/۳۸ )۲۰۱۰.( 

 حقوق بشر و تروریسم. ۴-۲
 ۱۳۳/۵۲)، ۱۹۹۵( ۱۸۶/۵۰)، ۱۹۹۴( ۱۸۵/۴۹)، ۱۹۹۳( ۱۲۲/۴۸های  قطعنامــــــه

)۱۹۹۷ ،(۱۶۴/۵۴ )۱۹۹۹ ،(۱۶۰/۵۶ )۲۰۰۱ ،(۱۷۴/۵۸ )۲۰۰۳ ،(۱۹۱/۵۲ )۲۰۰۴ ،(
۱۵۸/۶۰ )۲۰۰۵ ،(۱۷۱/۶۱ )۲۰۰۶ ،(۱۵۹/۶۲ )۲۰۰۷ ،(۱۸۵/۶۳ )۲۰۰۸ ،(۶۳/۱۸۵ 

)۲۰۰۹ ،(۶۴/۱۶۸ )۲۰۱۰ ،(۲۲۱/۶۵ )۲۰۱۰.( 

 . راهکارهای حذف تروریسم۴-۳
)، ۱۹۹۶( ۲۱۰/۵۱)، ۱۹۹۵( ۵۳/۵۰)، ۱۹۹۴( ۶۰/۴۹)، ۱۹۹۱( ۵۱/۴۶های  قطعنامــه

۱۶۵/۵۲ )۱۹۹۷ ،(۱۵۸/۵۵ )۲۰۰۰ ،(۸۸/۵۶ )۲۰۰۱ ،(۲۷/۵۷ )۲۰۰۲ ،(۸۷/۵۸ 
)۲۰۰۳ ،(۴۶/۵۹ )۲۰۰۴ ،(۴۳/۶۰ )۲۰۰۵ ،(۴۰/۶۱ )۲۰۰۶ ،(۷۱/۶۲ )۲۰۰۷ ،(۱۲۹/۶۳  
)۲۰۰۸ ،(۶۳/۱۲۹ )۲۰۰۹ ،(۳۴/۶۵ )۲۰۱۰ ()UN Doc, 2010(. 

های مجمع عمـومی، نشـانگر توجـه ویـژه بـه مسـئلۀ  این مجموعۀ متعدد از قطعنامه
(طاهرخـانی و مصـفاف باشـد  تروریسم است که خود باعث هنجارسازی در این موضـوع می
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۱۳۷ 

۱۳۹۰ ،۲۹۰(. 

 الملل . تحلیلی بر راهکارهای سیاسی حقوقی مقابله با تروریسم بین۵
الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است. با وجـود تصـویب  تروریسم بین

المللـی در مقابلـه بـا تروریسـم از سـوی  های متعدد تنبیهـی و پیشـگیرانۀ بین کنوانسیون
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و وضعیت ناموفق کنـونی مبـارزه بـا 

اسـی حقـوقی مبـارزه بـا تروریسـم، تروریسم، بیانگر این واقعیت است که چارچوب سی
حقـوقی مبـارزه بـا  -کامًال ناکارآمد بوده است و تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی 

ها است.  ها و در نظرگرفتن خواستۀ جمعی ملت الملل، مستلزم اجماع دولت تروریسم بین
و الملل، پس از انجـام تحقیـق  کمیتۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص تروریسم بین

ترین علل به وجـود آمـدن تروریسـم را ایـن گونـه اعـالم نمـوده اسـت:  تفحص، اصلی
اســتفاده از زور بــرخالف منشــور ســازمان ملــل متحــد؛ تجــاوز بــه اســتقالل سیاســی؛ 
نژادپرسـتی؛ نـابرابری و رشـد و توسـعۀ ناهماهنـگ میـان کشـورهای شـمال و جنـوب؛ 

قض گسترده و سیستماتیک حقوق عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ استثمار؛ ن بی
بشر؛ گرسنگی؛ قحطی و نیاز؛ فقر و غیره، با توجه به مطالعه و تحقیق کمیتۀ ویژۀ راجع 

 به تروریسم. 
مجمع عمـومی سـازمان ملـل متحـد مکـررًا از کشـورها و کارگزارهـای تخصصـی 

المللـی  های تروریسـم بین سازمان ملل خواسته است تا برای خشکاندن تـدریجی ریشـه
اقدام نمایند. در حال حاضر، هر دولتی مستقًال و به صورت کامًال خودمختار، مسئولیت 

کارگیری نیروهای ضد تروریستی را برعهده گرفتـه اسـت. نتیجـه آن کـه در  تربیت و به
توانـد بـه صـورت کـامًال یـک جانبـه بـا تهدیـدات  چنین شرایطی، هـیچ کشـوری نمی

ین تهدیدات اساسًا فراملی هستند و از این رو مقابلـه طور مؤثر مقابله کند. ا تروریستی به
 .)۱۳۹۲پاشا،  (آقایی خواجهالمللی است  با آنها، نیازمند اتخاذ ترکیبی از تدابیر ملی و بین

 . بازدارندگی کنشی تروریسم در ایران  ه
بازدارندگی اساسًا به معنای جلوگیری از بروز شرایط خاص است. بـرای تحقـق ایـن 
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۱۳۸ 

م است به حریف بالقوه تفهیم شود، در صورت ایجـاد چنـین شـرایطی، چـه اهداف الز 
توان دریافت بازدارنـدگی مسـتلزم  عواقبی در انتظار او خواهد بود. در این خصوص، می

، ١(کـافمنترین آنها عبارت است: ارتباط، توانایی و اعتمـاد  وجود شروطی است که مهم
۱۹۴۵ ،۱۵(. 

 و. معاهدات دو یا چندجانبه
کرد پیشگیرانه نسبت به جرایم سازمان یافتۀ فراملی، جز با همکاری دو جانبه یـا روی

هـا را  های مـرتبط بـا تروریسـم، دولت آید. کنوانسیون المللی به دست نمی همکاری بین
های گوناگون برای پیشگیری و سـرکوبی تروریسـم کـرده  مکلف به همکاری در زمینه
ی با افزایش جرایم سـازمان یافتـه، دولـت قصـد های کنون است. به همین دلیل، در سال

های مـرتبط بـا  همکاری دو یا چند جانبه کرده است. بـرای تحقـق اهـداف کنوانسـیون
هایی با چند کشور منعقد کـرده اسـت و طبـق قـانون  نامه تروریسم، دولت ایران موافقت

قانون و  ها بعد از تصویب در مجلس شورای اسالمی، در حکم نامه اساسی، این موافقت
 اجرا است. الزم

 نامۀ ایران و قزاقستان . موافقت۱
های متعاهد، اطالعات راجع بـه مقابلـه و پیشـگیری از جـرائم  دارد: طرف مقرر می

سازمان یافته و تروریسم را، در راستای مقابله بـا پیشـگیری از ایـن گونـه جـرائم مبادلـه 
 کنند.

 نامۀ ایران و عربستان سعودی . موافقت۲
های متعاهد در راستای پیشگیری از وقوع جرائم سازمان یافته و  دارد: طرف میمقرر 

ها و سایر جرائم یاد شـده  های خود، در زمینۀ مقابله با آن سازی فعالیت تروریسم و بهینه
 آورند. همکاری به عمل می

 نامۀ ایران و ایتالیا  . موافقت۳
بـه منظـور پیشـگیری و مبـارزه بـا کند که بر پایۀ آن، طرفین  هایی اشاره می به روش

                                                           
1. Kaufmann. 
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کننـد  جرائم سازمان یافتـۀ فراملـی و تروریسـم و سـایر جـرائم یـاد شـده، همکـاری می
 .)۱۳۸۹(اسماعیلی، 

 المللی های بین ز. همکاری
. جلوگیری از استفاده از قلمرو خود، جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی، ۱

 ارکت در این جرایم به هر نحو.اجرای جرایم تروریستی یا شروع یا مش
ویژه کشـورهای همسـایه کـه بـا  ، به های متعاهد . همکاری و هماهنگی با سایر کشور۲

 جرایم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند.
 های کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن. . توسعه و تقویت سیستم۳
 های مراقبت. وشهای مربوط به ر  . توسعه و تقویت سیستم۴
های دیپلماتیـک و  هـا و شخصـیت . تقویت محافظت، امنیت و سالمت جـانی هیأت۵

 کنسولی.
های دیپلماتیـک و  هـا و شخصـیت . تقویت محافظت، امنیت و سالمت جـانی هیأت۶

 کنسولی.
های اطالعاتی  های اطالعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیت . تقویت فعالیت۷

 هر کشور.
آوری و تجزیـه و تحلیـل  . ایجاد پایگاه اطالعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمـع۸

 اطالعات در مورد عناصر.
(نمامیـان و عباسـی، روز در خواهنـد آورد  های متعاهـد ایـن را بـه . عالوه بر ایـن، کشـور۹

۱۳۹۳(  . 

 ح. قوانین ماهوی پیشگیری واکنشی تروریسم در ایران
 . محاربه۱

کند محاربه عبارت اسـت از کشـیدن سـالح بـه  ق. م. ا که بیان می ۲۳۷طبق مادۀ 
قصد جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محـیط 
گردد. هرگاه کسی با انگیزۀ شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد 
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۱۴۰ 

سالح بکشد، ولـی در  روی مردم و عمل او جنبۀ عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به
شود. طبـق مـاده مـذکور:  اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی

محاربه یک جرم مقید به نتیجه است؛ به دلیل آنکه محارب شناخته شـدن شـخص اوًال 
باید انگیزۀ شخصی نداشته باشد و شخص و اشخاص معینی نیز نباید مد نظر آن باشد؛ 

هـای  ترین مسئله است باید از عملکرد ید داشته باشد؛ سومًا که مهمدومًا جنبۀ عمومی با
دست آورد که رعب، وحشت و سلب امنیت است. در غیر ایـن صـورت،  خود نتیجه به

شود. با توجه به دالیل مذکور، محاربه یـک جـرم مقیـد  شخص محارب محسوب نمی
 است نه مطلق.

ائـه شـده اسـت. محاربـه چـه بـا این تعریف، مشابه تعریفی است که از تروریسم ار 
آمیز بـودن عمـل، آن را از  آمیز باشد و غیرخشـونت سالح گرم و چه سرد، باید خشونت

آمیز بودن  کند. عنصر مشترک بین محاربه و تروریسم، خشونت حیطۀ محاربه خارج می
کید ویـژه طور که می است. همان ای  دانیم در تعریف تروریسم نیز، بر روی دو عنصر تأ

 آمیز بودن و ارعاب عمومی شهروندان، مانند تعریف زیر: است: خشونتشده 
وسـیلۀ عـامالن  های سیاسی به همراه قصد ارعاب به کاربرد مکرر خشونت با انگیزه

گذارد. در اقدام محارب، انگیزۀ شخصـی و  غیردولتی که بر بیش از یک دولت اثر می
شـود؛ امـا در تروریسـم،  میجلب منفعت وجود دارد و همین امر، موجب تقبـیح عمـل 

های سیاسی برخـوردار  انگیزه عمًال واال، فلسفی و ایدئولوژیک است و عمدتًا از انگیزه
 .)۱۳۷۸(جی بدی، است 

 . افساد فی االرض۲
: هر کسی به طور گسترده، ۱/۲/۱۳۹۲ق. مجازات اسالمی مصوب  ۲۸۶طبق مادۀ 

یـه امنیـت داخلـی و یـا خـارجی مرتکب جنایت علیه تمامّیت جسمانی افراد، جرایم عل
کشور و نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احـراق، تخریـب، پخـش مـواد 

هـا  سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکـز فسـاد و فحشـا یـا معاونـت در آن
ای که موجب اخالل شدید در نظام عمومی کشور، ناامنی، اشـاعۀ فسـاد  گردد به گونه
 ١گردد. االرض محسوب و به اعدام محکوم می وسیع گردد، مفسد فی یا فحشا در حد

                                                           
 .۲۸۶ ، ماده۱/۲/۱۳۹۲. قانون مجازات اسالمی ١
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 . بغی۳
، توأم با تجاوز از حد است. این معنی از بغی، با  خواسته  طلب  بغی در لغت به معنای

انصـافی و ماننـد آن صـدق  هر نوع تعّدی مانند ظلم، عداوت، تکبر، عدول از حـق، بی
است   آمده  معانی  این  . در آیات قرآن نیز، بغی بهۀ بغی)تا، ذیل ماد (راغب اصفهانی، بیکند  می

و فساد   رو مفسران نیز، بغی را به معنای ظلم . از این)۷۷و قصص،  ۴۲؛ شورا، ۳۳؛ نور، ۴۸(توبه، 
انـد. امـا بغـی در  سـلطه بـر مـردم بـدون حـق، معنـی کرده  و طلب )۶۴۰، ۱۴۰۶(طبرسی، 

مسـلح گشـته و بـه   کـه  گـردد می  افـرادی اطـالقویژه فقه شیعه، به   اصطالح فقهی، به
او شورش   و دولت  صورت گروهی با انگیزۀ براندازی دولت اسالمی، علیه حاکم عادل

 .)۱۱۱، ۱۳۱۴(عالمه حلی، کنند 
او   و یا خـروج از فرمـان  عادل  امام  بغی در نزد اهل سنت نیز، به معنای شورش علیه

الزم برخوردارند صـورت   ن که از قدرت و شوکتباشد که توسط گروهی از مخالفا می
 .)۲۱۷/ ۵تا،  (جزیری، بیگیرد  می

 با تعریف حقوقی  فقهی بغی  . تفاوت تعریف۳-۱
  گوینـد: جـرم دانان، بغی را جرم سیاسی دانسته و در تعریف آن می برخی از حقوق

رۀ حکومـت از جرمی که به قصد مبارزه علیه تشکیالت و طرز ادا  است  عبارت  سیاسی
 .)۱/۱۰۳تا،  (علی آبادی، بیگیرد  می  صورت  اسالمی

این تعریف با تعریف فقهی دو تفاوت بارز دارد: اوًال در تعریف فقهی، مذهب یکی 
رو در این تعریف، الزم است هم جرمی که  باشد. از این جرم سیاسی می  تحقق  از ارکان
در   حـاکم غیراسـالمی  ورش علیـهعلیه حاکم اسالمی باشد؛ چراکه ش  گیرد می  صورت

شـود، و هـم بایـد  نمی  جـرم سیاسـی تلقـی  مصـادیق  گنجد و از تعریف فقهی بغی نمی
بـوده و از   اند، مسلمان زده  شورش  گرانی که علیه حاکم عادل اسالمی دست به شورش

  ، برابـر بـاو یا کافر باشند  مجرمان، مرتد  این  اگر  باشند، چراکه  برخوردار  انگیزۀ مذهبی
  جرم  کفار و احکام رّده با آنان رفتار خواهد شد. ثانیًا برخالف تعریف حقوقی از  احکام

تعریف فقهی، شورش   پذیرد، در  و یا فرد تحقق  سیاسی که ممکن است با شورش گروه
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شورش و خروج یک فرد، جرمی با عنـوان جـرم سیاسـی تحقـق   با  و  گروهی الزم است
 .)۷۲، ۱۳۷۶(مرعشی، کند  پیدا نمی

 محاربه  با  . تفاوت بغی۳-۲
  بغـی همـان محاربـه  آیـا«کـه   سؤال پیش آیـد  این  است  در تعریف اهل بغی ممکن

پاسخ باید گفت: این دو، هم در تعریف و ماهیت و هـم در حکـم   در». خیر؟  است یا
 :ها عبارتند از تفاوت  دارند. این  هایی مترتب بر آن، تفاوت

بـه   باشـد؛ ولـی در بغـی، شـورش  جمعـی  فردی و یـا  صورت  اربه ممکن است به. مح۱
 .جمعی خواهد بود  صورت

  است؛ اما در  . هدف از شرارت در محاربه، ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم۲
  صـورت  وی  حکومـت  برانـدازی  هـدف  علیه حاکم اسالمی بوده و به  بغی، شورش

 .گیرد می
محارب، کافر و یـا مسـلمان باشـد، در حـالی کـه در بغـی،   است  به ممکن. در محار۳

دست   وی  و دولت  باشند که علیه حاکم عادل گران، گروهی از مسلمانان می شورش
 .اند به قیام مسلحانه زده

اش  دولت اسالمی درآید، اگر توبـه کنـد، توبـه  سپاه  اسارت  به  محارب  که . پس از آن۴
فئه باشد، توبۀ وی پذیرفتـه  د؛ در حالی که اگر باغی از گروه غیر ذیشو  پذیرفته نمی

 .گردد شود و از اسارت آزاد می می
حکم، در جرم بغی تنها به جهاد تا تسلیم شدن، ترک صحنۀ نبرد و یا کشته   . به لحاظ۵

آنـان   شدن بغات دستور داده شده است و در منابع فقهی، هـیچ حـد دیگـری بـرای
محاربه، چهار نوع کیفر برای محارب منظور شده است   در  ه است؛ امابینی نشد پیش

که عبارتند از: اعدام محاربـان، بـه صـلیب کشـیدن، بریـدن دسـت و پـا در جهـت 
آیۀ زیر بیان فرمـوده   در  مخالف و تبعید آنان از زادگاه خود. قرآن کریم این حدود را

 است:
ـ﴿ ُبوَن اللَّ ذیَن ُیحـاِر ْو ِإنَّما َجزاُء الَّ

َ
ُلـوا أ ْن ُیَقتَّ

َ
ْرِض َفسـادًا أ

َ
َه َوَرُسـوَلُه َوَیْسـَعْوَن ِفـی اْأل
ْرِض 

َ
ْو ُیْنَفْوا ِمَن اْأل

َ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
ْیدیِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ  ؛)۳۳(مائده،  ﴾ُیَصلَّ
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کننـد، جـز ایـن  جنگند و در زمین فساد می جزای کسانی که با خدا و پیامبرش می 
  جهـت  یست که کشته شوند، یـا بـر دار آویختـه گردنـد، یـا دسـت و پایشـان خـالفن

 .از آن سرزمین تبعید گردند  یکدیگر بریده شود و یا

 . عناصر دخیل در تحقق جرم بغی۳-۳
در تحقق هر جرمی عناصر و ارکانی الزم است کـه در صـورت تحقـق تمـامی آنهـا 

نیسـت.   نیز از این قاعده مستثنی  بغی  جرمتوان گفت آن جرم به وقوع پیوسته است.  می
اختصـار ذکـر   رو برای آشنایی با این مقوله، در این مجال عناصر جـرم بغـی را بـه از این

 .خواهیم کرد

 مسلمان بودن باغیان -
انـد،  ذکـر نموده  جـرم بغـی  تحقـق  دانـان بـرای یکی از عناصری کـه فقهـا و حقوق
اسـالمی   گرانی که علیه حـاکم براین اگر شورشضرورت مسلمان بودن بغات است. بنا

باشند، در حکم کفـار حربـی خواهنـد بـود و در   زنند، غیر مسلمان دست به شورش می
 .)۱/۱۰۰، ۱۹۷۹(جمیلی، علیه آنان اجرا خواهد شد   محاربه  خاص  این صورت، احکام

 برخورداری از قدرت کافی -
اسـت.   کـافی  ی بغـات از قـدرت یکی دیگر از ارکان تحقـق جـرم بغـی، برخـوردار

  جرمـی  چنـین  بسیاری از فقهای شیعه، برخورداری بغات از ِعّده و ُعّده را بـرای تحقـق
یاد شده در زمرۀ   دانند، چراکه در فرض عدم وجود قدرت برای آنان، جرم می  ضروری

 .)۲/۱۵تا،  ادریس حلی، بی  ؛ ابن۷/۲۶۷، ۱۳۸۷(طوسی، آید  شمار می  جرایم عادی به

 گروهی بودن شورش -
تا،  (عالمه حلی، بیدانند  قابل تحقق می  نیز  را با شورش فرد  هرچند برخی فقها جرم بغی

توسـط ابـن  علـی  و در تاریخ نیز، بـه جریـان تـرور امـام )۲/۴۰۷، ۱۴۰۳؛ عاملی، ۲/۹۸۳
را ، گروهـی بـودن شـورش  اند؛ اما بسیاری از فقهای شیعه و سـنی ملجم استدالل کرده

؛ حلـی، ۷/۲۶۷، ۱۳۸۷(طوسـی، داننـد  می  از شرایط و عناصر دخیل در تحقق جرم بغی  یکی
 .)۱/۱۵۴بی تا، 
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 مشروعیت نظام و عدالت حاکم -
  از دیگر عناصر الزم برای تحقق جرم بغی، مشروعیت نظام حاکم و عـدالت حـاکم

  معـه، فـردینظام موجـود، نظـامی نامشـروع و یـا حـاکم جا  اگر  اسالمی است؛ چراکه
او   پیشه باشد، نه تنها جرم بغی صادق نیست، بلکه باید آحاد جامعه بر خـروج علیـه ستم

، ۱۹۷۹جمیلـی،   ؛۵/۳۳۵، ۱۴۱۶(طوسـی،  تشویق شوند و حرکت مردمی علیه او تقویت گردد
۱۵۴(. 

، بغی تعریـف نشـده بـود و قانونگـذار در ۱۳۷۰در قانون مجازات اسالمی مصوب 
انون، بغی را محاربه تلقی نمـوده و مجـازات محـارب را بـرای آن مقـرر این ق ۱۸۶مادۀ 

کرده بود. لکن این امر با معیارها و موازین فقهی ناسازگار بود؛ زیراکه احکام مقرر برای 
باغی و نیز ماهیت آن، بسیار متفاوت از محاربه است. به همین دلیل، قانونگذار در مادۀ 

، بغــی را جــرم مســقّلی درنظرگرفتــه و در ۱۳۹۲قـانون مجــازات اســالمی مصــوب  ۲۸۷
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی «تعریف آن چنین مقرر کرده است: 

ایران، قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سالح، اعضای آن به 
از: براساس مقررات این ماده، بغـی عبـارت اسـت ». گردند مجازات اعدام محکوم می

، در حـالی »علیه اساس نظام جمهوری اسالمی ایـران ]یا جمعیت[قیام مسلحانه گروه «
سلب امنیت جانی، مالی و یـا ناموسـی مـردم و یـا ایجـاد «که محاربه عبارت است از: 

 .)۸، ۱۳۹۳(نمامیان و عباسی، » رعب و وحشت در آنها با استفاده از سالح

 . شرایط مبارزه با بغات۳-۴
تمـامی آنهـا فـراهم آیـد،   وجود دارد کـه اگـر  چند  شرایطی  علیه بغات،  هبرای مبارز 

شـرایط   باشـد. ایـن نمی  جهاد علیه آنان جایز است و در غیر این صـورت، جهـاد جـایز
 عبارتند از:

 خودداری نمایند؛  پیروی  و از  گشته  . بغات از حاکم اسالمی جدا۱
استفاده   دار باشند که حاکم اسالمی بدوناز قدرت و شوکت برخور   حدی،  . بغات به۲

دیگـری   اگـر حـاکم بتوانـد از راه  نماید؛ زیـرا  سرکوب  از نیروی کافی نتواند آنان را
 بپردازد؛  راه نظامی به سرکوبی آنان  از  ندارد  کند، حق  دفع  را  شرارت آنان
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شتباه شده ا  . بغات در تشخیص خود نسبت به حقانیت حکومت اسالمی دچار نوعی۳
 باشند؛  هیچ عذری از فرمان حاکم اسالمی خارج گردیده باشند و بی

 پذیر نباشد. . از راه گفتگو و اقامۀ حجت، ارشاد آنان برای دولت اسالمی امکان۴
. از راه ایجاد اختالف و فتنه میان بغات، دفـع شـرارت آنهـا ممکـن نباشـد (طوسـی، ۵

 .)۳۶۸، ۱۴۲۲؛ کاشف الغطاء، ۷/۲۶۷، ۱۳۸۷

 ط. محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران
توان شبیه  به عقیدۀ برخی، اگر تروریسم را به ایجاد رعب و وحشت معنی کنیم، می

این جرم در حقوق ایران که متخذ از فقه اسالمی است را جـرم محاربـه (موضـوع مـاده 
بـوده » ناستجرید السالح إلخافة ال«قانون مجازات اسالمی) دانست که به معنای  ۱۸۳

محاربه عبارت است «و ایجاد ترس، رکن اساسی ایجاد آن است. به عبارتی، در این معنا 
از برهنه نمودن سالح یا مجهز و آماده کردن آن، به منظور ترساندن مردم و ایجاد رعـب 
و وحشت و سلب آسایش و امنیت عمومی، یا به قصد ایجـاد فسـاد در زمـین از طریـق 

غلبه، اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب و یا هوا، در شب باشد غارت مال با قهر و 
و » یا روز، فاعل آن مرد باشد یا زن، در شهر باشد یا در روستا، از اهل ریبه باشـد یـا نـه

 این تعریف با تعریف تروریسم منطبق است.
 با این حال، برای تطبیق این دو عنوان مجرمانه با یکدیگر بهتر آن است کـه نخسـت
محاربه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد. گرچه این مفهوم، پیشینۀ فقهی بسیار 

ای دارد، با این حال مالک ما در این بررسی، مادۀ قـانونی مربـوط بـه آن در قـانون  غنی
مجازات اسالمی است که با تالش برای ارائـۀ یـک تعریـف کلـی از محاربـه، مـالک 

شود. به موجب تعریـف منـدرج در ایـن  حسوب میاصلی تعریف این عنوان مجرمانه م
برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مـردم «ماده، محارب کسی است که 

هـا،  دست به اسلحه ببرد. بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحوالت و رکن قانونی آن
ای کـه بـا  سـازد، مقایسـه زمینۀ الزم را جهت مقایسۀ این دو عنـوان مجرمانـه فـراهم می

تواند روش اتخاذ شدۀ این دو  مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می
کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی 
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دهد. ایـن دو عنـوان مجرمانـه در سـطح  اند، مورد مقایسه و ارزیابی قرار  خود قرار داده
دهد که هـر دو عنـوان مجرمانـه مشـمول  ها، نشان می حاکم بر آن های کیفری سیاست

اند و عالوه بر این از آنجا که در بسیاری از  سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته
متون قانونی، در جرائم علیه امنیت، ابهامات متعددی وجـود دارد، زمینـه را بـرای بـروز 

دور آراء متفـاوت نسـبت بـه موضـوعات نظرها فراهم نموده و ضمنًا، زمینۀ صـ اختالف
هــا را در  توانــد قضــاوت دادگاه آورد کــه می یکســان در رویــۀ قضــایی را بــه وجــود مــی

ای از گسـترش مفهـومی عنـوان  تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید. سهم عمـده
محاربه و افساد فی االرض در حقوق کیفری ایران، به جهـت ابهامـات متعـدد فقهـی و 

در این زمینه وجود دارد. تا زمانی کـه ابهامـات مهـم و اصـلی کـه در  حقوقی است که
باشد، مرتفع نشوند، این امکان وجود دارد  محدودۀ شمولی مفاهیم مجرمانه تأثیرگذار می

که در آینده نیز عنوان محاربه شامل جرائم دیگـری نیـز گـردد (روزنامـۀ ایـران، شـماره 
 ).۱۶، ص۱۸/۱۱/۹۰به تاریخ  ۵۰۰۵

 یریگ نتیجه
ای جهان شمول و فراگیر برای تبیین تروریسم، عملی دشوار است کـه تـا  ارائۀ نظریه

المللـی مطـرح اسـت و  کنون انجام نشده است. پدیدۀ تروریسم، گـاهی در سـطح بین
گاهی در سطح داخلی. بر این اساس، تبیین تروریسم نیز متفاوت خواهد بود. تعاریف و 

هـا تـا  هـای سیاسـی دولت متغیر است و دامنۀ آن از قتل ها از تروریسم نیز بسیار برداشت
های نظامی سیاسی در حال نوسان اسـت؛ لـذا بـه سـختی  ترورهای سازمان یافتۀ سازمان

ای ارائه کرد که بتواند به درستی همـۀ آنهـا را تحـت پوشـش قـرار دهـد.  توان نظریه می
ت کشورها، خصوصًا پدیدۀ تروریسم، از جمله اموری است که امروزه به شدت حاکمی

کشورهای غربی و اروپایی را به چالش فراخوانده است. ایـن پدیـده در پـی نـابودی یـا 
ــومی  ــاعی و نظــم عم ــی، اقتصــادی، اجتم ــام سیاس ــه نظ ــداکثر خســارت ب ایجــاد ح

 کشورهاست. 
تاکنون این امکان وجـود نداشـته کـه اجمـاعی بـر سـر تعریـف مفـاهیم تروریسـم، 

المللـی بـه وجودآیـد.  های بین وریستی از خـالل کنوانسـیونهای تر  تروریست و سازمان
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سپتامبر باعث گردید تا اقدامات ضد تروریستی اتحادیه، شدت و  ۱۱حمالت تروریستی 
های مختلفـی در ارتبـاط بـا  سرعت بیشتری به خود بگیـرد در اتحادیـۀ اروپـا، وضـعیت

ضـو وجـود دارد، های مربوط به تروریسـم و گروهـای ترویسـتی در کشـورهای ع قانون
برخی، مقررات خاصی در مورد تروریسم ندارند. در ایـن کشـورها تروریسـم بـه عنـوان 

شود. در برخی دیگر از کشورها، قـوانین و ابزارهـای قـانونی  جرمی عمومی انگاشته می
یـا » تروریسـت«خاص در ارتباط با مبارزه با تروریسم وجود دارد، به طوری کـه کلمـۀ 

اند. به هر  ن، بیان شده و برخی از جرائم تروریستی نیز تعریف شدهدر قوانی» تروریسم«
توان تنهـا یـک مؤلفـه را برجسـته کـرد و  طریق، در تحلیل پدیدۀ تروریسم در ایران نمی

عوامل دیگر را نادیده گرفت. تروریسم در ایران را باید به صورت چند الیه و طـی چنـد 
ه در دوران جدید و هـم زمـان بـا شـکل ای است ک مرحله تحلیل کرد. تروریسم پدیده

 گیری معنای مدرن از دولت شکل گرفته است.
المللـی و  حال با پژوهش و مطالعاتی که در زمینۀ موازین جرم تروریسم در اسناد بین
 شود: ایران انجام شد، به نتایجی دست یافته شد که در زیر به رشته تحریر درآورده می

در ارتبـاط بـا تروریسـم، تـاکنون منفعالنـه بـوده و اقدامات جمهوری اسالمی ایران 
انگاری این پدیدۀ مجرمانـه نکـرده اسـت. در حقـوق کیفـری  گذار اقدام به جرم قانون

ه است که این خود، یکی از بینی نشد ایران، عنوان مجرمانۀ مستقلی برای تروریسم پیش
مهوری اسالمی بزرگی است که جمهوری اسالمی ایران با تروریسم دارد و ج مشکالت

انجامد را  ها می کشی انسان باید قانون جامعی در مورد این پدیدۀ شوم، که بیشتر به نسل
تصویب کند. شاید یکی از دالیلی که ایران جزء اولـین و بزرگتـرین قربانیـان تروریسـم 
است، نبود قانون جامعی در مورد ترویسم باشد. اما یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت 

، که با واکنش کیفری شدیدی در دین اسالم همراه است، جرم محاربه و افسـاد جامعه
های خاص محاربه سـبب شـده اسـت تـا در تحلیـل سیاسـت  فی االرض است. ویژگی

کیفری در زمینۀ تروریسم، به تشریح مباحثی متفاوت با دیگر جرائم حدی نیـز پرداختـه 
ی بر جرائم حق الله، دربارۀ این های کیفر شود تا سیاست شود. این وضعیت، موجب می

های  بزۀ مهـم جـاری نگـردد. همچنـین، نسـبت دادن محاربـه بـه تروریسـم و برداشـت
ــا  ــانون، خــود نیــز از مشــکالتی اســت کــه بایــد بــازنگری شــود و ب متفــاوت از ایــن ق
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های متفاوت در شناسایی تروریسـم، بـا اسـتفاده از ایـن قـانون باعـث شـده در  برداشت
عدالتی شویم  روریسم را تشخیص نداده و یا پا را فراتر گذاشته و دچار بیبعضی موارد، ت

 و همچنین، قربانی این پدیده باشیم.
در نظام حقوقی ایران، جرمی تحت عنـوان تروریسـم وجـود نـدارد و قانونگـذار در 

انگاری برخی مصادیق اعمـال تروریسـتی  موارد متعدد، به صورت پراکنده اقدام به جرم
ت. عنوان فقهی محاربه و فساد فی االرض در نظام حقوقی ایران با تعریف عام نموده اس

المللـی در زمینـه تروریسـم،  از تروریسم بسیار نزدیـک اسـت. از میـان سـیزده سـند بین
سند ملحق شده اسـت. هرچنـد کـه برخـی وجـود  ۶جمهوری اسالمی ایران تاکنون به 

داننـد، امـا در مقابـل ایـن  ور کـافی میعنوان محاربه و فساد فی االرض را در نظام کشـ
عقیده وجود دارد که با توجه به گستردگی جرایم تروریستی و ابعـاد گونـاگون و ظهـور 
اشکال نوین این دسته از جرایم، ضرورت تدوین قانون جامع در امر مبارزه با این پدیـدۀ 

 جهانی و همگامی با کشورهای جهان، وجود دارد.
های متعـدد و  گیری که جرم باید بالفعل انجام شـود. سـختروست  در ایران، از این

گذار در زمینۀ اثبات سایر جرائم حدی، اغلب در مورد بـزۀ محاربـه قابـل  متفاوت قانون
اعمال نبوده و بزۀ مهم محاربه براساس تصریح قانون مجازات اسالمی، تنها با یـک بـار 

طور کلـی،  تـأثیر اسـت. بـه زمینـه بیشود و انکار بعد از آن نیـز، در ایـن  اقرار اثبات می
سیاست کیفری اسالم در این زمینه مبتنی بر این تحلیل است که در جرائمـی کـه علیـه 

ــه دلیــل اهمیــت ویــژۀ آن در مرحلــۀ اثبــات جــرم،  امنیــت عمــومی مــردم می باشــد، ب
ها مـورد  های کیفری، تشدید مجازات شود و در مرحلۀ تعیین مجازات گیری نمی سخت

 است. نظر بوده

 شناسی  کتاب
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