
  

  

  

  المللی  صالحیت قضایی دیوان کیفري بین

   تروریسم رسیدگی بهدر 
  

  25/1/1390:پذیرشتاریخ               15/9/1389:دریافتتاریخ 

  
  پیمان نمامیان

  چکیده
المللـی   موجب گردیده جامعـه بـین      هاي ناشی از آن     اقدامات تروریستی و چالش   

تصویب اساسنامۀ در چارچوب . به تصویب رسانددر مواجهه با آنها  ي را   اسناد متعدد 

 براي مقابله با جرایم     سازوکاري،  المللی  دیوان کیفري بین    تأسیس و 1998در سال   رم  

در الملـل   کمیسیون حقوق بـین  ،1994در سال  .المللی مورد اهتمام مقرر گردید   بین

 ۀیـک طبقـ  درج پیشنهادي مبنی بر المللی،   نویس دیوان کیفري بین    پیش خصوص

» م معاهداتیجرای«م در چارچوب صالحیت قضایی دیوان از جمله   دیگر از جرای  

هاي  شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون

، موجب گردید این رابطهدر  نظر   کرد که عدم توافقارائه ژنو را    1949 چهارگانۀ

د این، مطـابق  با وجو . صالحیت قضایی دیوان قرار نگیرد  چارچوبتروریسم در   

 چـارچوب تعریـف یکـی از        تواننـد در    مـی  ایـن اقـدامات   استدالل مقاله حاضر،    

 انـد؛ یعنـی   می قرار گیرند که پیشتر در صالحیت قضایی دیوان قـرار گرفتـه      جرای

  .بشري جرایم ضد

  .بشري ضدم یجنگی، جرا جرایم المللی، تروریسم، صالحیت دیوان کیفري بین: ها کلیدواژه

                                                                                                
 کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگر گروه صلح  

  

  51 مسلسل شماره  1390 بهار  اول شماره  همچهارد سال  يراهبرد مطالعات فصلنامه
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  مقدمه 

یده جنایی با ایجاد ناامنی در جامعه، ترس را بر افراد مستولی کرده و امنیت فردي و              هر پد 

اي از نهادهـا و   رو، نظـام کیفـري بـه عنـوان مجموعـه       از ایـن  . انـدازد   اجتماعی را به خطر می    

کنـد تـا ضـمن     هاي معقول جامعه، براي بیان واکنش علیه جرم و بزهکاري، مداخلـه مـی              آیین

 دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع، آرامش خاطر را جایگزین ترس از بازگشت امنیت از 

بنابراین، شناسایی و تبیـین حقـوق و قواعـد    . )48: 1386ها،  زاده و حکیمی   حبیب( جرم کند 

ایـن  .  مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن پدیده است   ،قابل اعمال در مقابله با هر پدیده جنایی       

پـذیري    نـه تنهـا آسـیب      ، زیرا امـروزه   ،اي دارد    ویژه یت اهم ،سمالزام در خصوص پدیده تروری    

 سـپتامبر  11، بلکه به ویـژه پـس از وقـوع حمـالت     افزایش یافته ها نسبت به این پدیده        دولت

هـاي    واکـنش ،الملـل کیفـري و همچنـین       و آثار قابل مالحظه آن در نظـام حقـوق بـین            2001

المللی به سادگی قادر به تخریب نظـم و    بیندیده، آشکار شد که تروریسم  فراحقوقی دولت بزه  

هـا در نیـل بـه تعریفـی مـشترك از       این در حالی است که ناتوانی دولت. المللی است ثبات بین 

 رود المللی مقابله با تروریسم بـه شـمار مـی           تروریسم، چالشی بزرگ در برابر طرح ملی و بین        

 .)33: 1388عبدالهی، (

 در نیویورك، 2001 سپتامبر 11( ن اقدامات تروریستیبا این حال، ضمن گسترش روزافزو

 نوامبر 27 در لندن، 2005 جوالي 7 در قطار مادرید، 2004 مارس 11 در بالی، 2002 اکتبر 12

، مذاکرات حقوقی ) سنت پترزبورگ- در قطار مسکو2010 مارس 29 در مسکو  و 2009

الملل کیفري براي  حقوق بینبسیاري از قبیل بررسی دقیق سازوکارهاي حقوقی موجود در 

انگاري تروریسم به عنوان  معذالک، با اینکه جرم. صورت گرفته استواکنش به چنین اقداماتی 

بشري در پی مبارزه کیفري، مذاکرات بسیاري را به همراه داشته، اما از سوي دیگر،  جرم ضد

این . بندي کرد جنگی طبقه توان اقدامات تروریستی را به عنوان جرم  که میاین ادعا وجود دارد

 در حیطه تعریف ، به طور بالقوه، نمود اقدامات تروریستیذعانتوان ا در حالی است که می

  .کشی باشند ، اما بعید است واجد شرایط مصادیق نسلهستندکشی قابل مالحظه  جرم نسل

 ،لیالمل بشري در قالب جرم بین  ضدجرمنگاري تروریسم به عنوان ا جرمبا این اوصاف، 

 11 آن پس از وقوع حمالت ه است که تصریح بنوشتارمحور اصلی مورد بررسی در این 
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برانگیز به  اي بحث چنین تصریحی، اگر صحیح باشد، به گونه.  آشکار شد2001 سپتامبر

شود که  المللی منجر می  بینجرایمپذیري گسترده موضوعات مورد بحث در خصوص  سازش

 جرمانگاري تروریسم به عنوان   وضعیت جرم،همچنین. بدطل بررسی جدي و دقیقی را می

  .کشی نیز از موضوعات قابل بررسی در این نوشتار است جنگی و نسل

انگاري تروریسم را به عنوان  توان جرم الزم به ذکر است به منظور تشخیص اینکه آیا می

جرم «را به عنوان  باید از همان ابتدا واکنش نسبت به تروریسم  ،بشري قلمداد کرد جرم ضد

  .تفکیک نمود» اشکال و مظاهر خاص تروریسم« از واکنش در قبال ،»مستقل

  

  انگاري طبقات جرم: واکنش در رویارویی با تروریسم. الف

 سازي براي بررسی تروریسم به عنوان جرم ضد انگاري به منظور زمینه  طبقات جرمبررسی

 کنونیش در رویارویی با تروریسم در عصر هاي بالقوه واکن بشري، مستلزم بررسی دیگر روش

بشري تأثیر  بندي تروریسم به عنوان جرم ضد قهها تا حدودي بر طب  زیرا این روش،است

توان با در نظر گرفتن طبقاتی همچون  انگاري تروریسم را می  جرم،از این منظر. گذارند می

تروریسم به عنوان جرم «، »اشکال و مظاهر خاص تروریسم«، »تروریسم به عنوان جرم مستقل«

، تحت بررسی »بشري تروریسم به عنوان جرم ضد«و » کشی تروریسم به عنوان نسل«، »جنگی

  .(Arnold, 2004: 302–334; Burgess, 2006: 216) قرار داد

  

  تروریسم به عنوان جرم مستقل. 1

 به ،یستیدهنده اعمال ترور اي از رفتار فیزیکی تشکیل ، بخش عمده1960از اوایل دهه 

 در ،اساس آن انگاري شده بود که بر  جرم،اي ضد تروریسم هاي منطقه واسطه تصویب معاهده

المللی از   بینجرایمصورت وجود عناصر جنایت، برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر 

این در . شوند بندي می  طبقه،کشی و شکنجه بشري، نسل هاي ضد  جنگی، جنایتجرایمجمله 

یید خود أالمللی با ارائه دالیلی، عدم رضایت یا ت  هفتاد، جامعه بین که از اوایل دههحالی است 

 تروریسم باعث نقض ،این دالیل عبارتند از اینکه. از اقدامات تروریستی را بیان کرده است
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 ضمن تضعیف حکومت دموکراتیک و ،تروریسمو شود  فاحش و جدي حقوق بشر می

 ،بنابراین. کند المللی را با تهدید مواجه می صلح و امنیت بینجویانه،  روندهاي سیاسی صلح

انگاري تروریسم در  عنوان مبنایی براي حمایت از جرم   به،هریک از این دالیل در جاي خود

رو، ارائه تعریفی مورد پذیرش از تروریسم   از این. شوند المللی در نظر گرفته می سطح بین

نمامیان، (  دایمی و مستمر را درباره ابهام آن فراهم کندهاي تواند موجبات رفع نگرانی می

1388 :145 - 144(.  

 ثابت شد یکصد و نه تعریف رسمی و آکادمیک از ،1988اي در سال  طی مطالعهبه عالوه، 

الزم به ذکر است این واژه از لحاظ .  (Friedrichs, 2006: 420-425) تروریسم وجود دارد

علت . ح مخالفت در خصوص تفسیر آن عمقی و پرفحواست و سطبرانگیز مناقشه ،سیاسی

انسان تروریست، مبارزي براي آزادي انسان دیگر «چون  اصلی آن را می توان در عباراتی 

 ،»گرایی است اي دیگر قهرمان  به نظر عدهباشد، میاعمالی که از نظر برخی تروریسم «یا » است

 به ،آمیز مبارزان آزادي دارند اعمال خشونت کشورهاي جهان سوم اصرار ، به ویژه.جستجو کرد

هاي  ارائه تعریفی جامع که دیدگاه. )33 -40: 1380ممتاز، ( عنوان تروریسم تعریف نشود

نظر   رو، به دلیل نبود توافق از این. نیست پذیر به سهولت امکانسو کند،  مخالف را با خود هم

مللی نیز تعریف واحدي در این ال یک از معاهدات بین در خصوص تعریف تروریسم، هیچ

 که اصالً به تعریف تروریسم در سطح  این امر بدان مفهوم نیست،البته. اند خصوص ارائه نکرده

 بسیار ضعیف بوده و به جاي ،المللی پرداخته نشده است، بلکه رویکرد به کار گرفته شده بین

ال و مظاهر گوناگون تروریسم  تروریسم، رسیدگی به اشکمقابله بااي جامع در  پذیرفتن معاهده

  .در اولویت قرار گرفته است

هاي متعددي در خصوص  ها و گزارش ها، قطعنامه عالوه بر این، سازمان ملل متحد اعالمیه

ها به  چنانچه از اسناد متعددي که در طول سال. منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است

 این سازمان نقش رهبري در ،ده، پیداستهاي گوناگون سازمان ملل متحد تهیه ش وسیله بخش

اي و  هاي منطقه به عالوه، مجامع و سازمان. مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته است

اند که منتهی   اقداماتی را براي پیشگیري، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده،اي فرامنطقه
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: 1387، »الف«کوشا و نمامیان( به تهیه، تدوین، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی شده است

248 - 243(.  

 راهبـرد جهـانی ضـد   «، 2006 در هـشتم سـپتامبر سـال         ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد    

تروریـستی گونـاگون    هاي ضد  واردکردن فعالیت  ،را پذیرفت که از جمله اهداف آن      » تروریسم

ی جاري تعریف بر اهداف بررس  بنا1.نظام سازمان ملل متحد به عنوان چارچوبی مشترك است        

هاي سازمان ملل متحد، فعالیـت کمیتـه ویـژه مجمـع              تروریسم، یکی از مهمترین ابعاد فعالیت     

 2»المللی نویس کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم بین پیش«عمومی در خصوص تهیه و تدوین  

  3.است

یم که المللی داشته باش با این حال، در ابتدا باید اشاره مختصري به دیگر اسناد بین

تعریف . اند هایی را در راستاي توافق در خصوص تعریف تروریسم صورت داده تالش

 حاکی از ،المللی  در خصوص معیارهاي محو تروریسم بین1994شده در اعالمیه سال  ارائه

  : ازندباشد که عبارت وجود سه عنصر اصلی تروریسم می

این فعل براي ایجاد . 2  نه باشد؛الملل مجرما فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین. 1 «

هایی از اشخاص ارتکاب یافته  حالت رعب و وحشت در میان عامه مردم یا اشخاص یا گروه

  ».اي سیاسی ارتکاب یافته باشد این فعل باید به همراه انگیزه. 3 باشد؛

که به وسیله کمیسیون حقوق (  ضد صلح و امنیت بشريجرایمنویس قانون   پیش24ماده 

 تعریف تروریسم را به اعمال ارتکابی توسط بازیگران غیردولتی محدود ،)الملل تهیه شد بین

  : کرده و این شرط الزامی را حفظ نموده که

ها یا عامه مردم ایجاد  هاي مملکتی، گروه چنین اعمالی باید جو وحشت را میان شخصیت«

   4».نماید

                                                                                                
1. A/RES/60/288; 2006, available at http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html.  
2. UN Ad Hoc Committee on Terrorism, Deraft International Comprehensive Convention on 
International Terrorism, in Annexes to the Report of the Ad Hoc Committee Established by 
General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996, UN GAOR, 57th sess, Supp no 37, UN 
Doc A/57/37; 2002. 
3. The Ad Hoc Committee was established in 1996 by UN General Assembly Resolution51/210 of 
17 December 1996. 
4. Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session (29 April to 
19 July 1991), A/46/10, YILC, 1991, Vol. II (Part Two), p. 176. 
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ه مفهوم تروریسم را وسعت ، گستر1995نویس اصالحی سال   پیش24 ماده ،بنابراین

 ضمن تحت پوشش قراردادن دایره عمل بازیگران دولتی و غیردولتی، ،بخشید تا از این طریق

 تروریسم به عنوان جنایتی مستقل در ، هرچند در نهایت1.را حفظ کند» جو وحشت«عنصر 

   2. مقرر نشد1996نویس قانون اخیر سال  نسخه نهایی پیش

 ضمن ،المللی نویس کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم بین ش پی2با این وجود، ماده 

  :دارد رو، ماده اخیر مقرر می از این. نماید انگاري می تصریح مصادیق تروریسم، اقداماتی را جرم

اي به طور غیرقانونی و عمدي، موجب وقوع یکی از موارد ذیـل   هر شخصی، با هر وسیله  «

 :  جرم شده استشود، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب

 موجب واردآمدن .ب  موجب قتل یا صدمات شدید  جسمانی به دیگري شود؛ یا.الف

خسارت شدید به اموال عمومی یا خصوصی مانند آسیب به مکان مورد استفاده عمومی، 

سیسات زیربنایی یا محیط زیست أامکانات دولتی یا حکومتی، سیستم حمل و نقل عمومی، ت

از این ) ب(بندهایی که در  سیسات یا سیستمأرت به اموال، اماکن، ت موجب خسا.ج شود؛ یا

شوند،  ماده به آنها اشاره شده و منجر به خسارات اقتصادي قابل توجهی شده یا احتماالً می

ساختن گروه یا وادارکردن   هدف اصلی یا ضمنی این اقدامات، مرعوب،به شرط آنکه. گردد

   3».رتکاب فعل خاص یا ترك آن باشدالمللی به ا حکومت یا سازمان بین

 به طور قطع یکی از مسائل مورد اهتمام است که از ،هرچند تعریف تروریسم در ماده اخیر

 18 وجود ماده ،هاي اخیر در سال، اما کند مینویس کنوانسیون جامع ممانعت  پذیرش پیش

الملل  و حقوق بینبرانگیز بوده که درصدد ایجاد تعاملی میان کنوانسیون  اي چالش لهأمس

  :دارد  کنوانسیون جامع مقرر مینویس  پیش18) 2(ماده . بشردوستانه بوده است

   ».تابع این کنوانسیون نیست... نیروهاي مسلح در هنگام درگیري مسلحانه اقدامات «

                                                                                                
1. See Report of the International Law Commission on the work of its forty-seventh session(2 
May-21 July 1995), YILC,1995, Vol. II (Part Two), note 62. 
2. Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-eight session(6 
May to 26 July 1996); A/51/10, YILC, 1996, Vol. II, (Part Two), p. 50.    

اي، بـه   المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هـسته   کنوانسیون بین2مفاد مقرر در بند نخست ماده     . 3

   .پوشانی صریح وجود دارد  نوعی هم،همین سبک نگاشته شده که در این ارتباط
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اي شفاف به وضعیت فلسطین،   طی اشاره،این در حالی است که سازمان کنفرانس اسالمی

طرفین درگیري در خالل مخاصمه مسلحانه، اقدامات «: دارد ا تصریح میشنهاد دیگري رپی

   ».شامل اشغال خارجی، تحت کنترل و پوشش این کنوانسیون قرار ندارند

 بـه عنـوان تنهـا       18نویس کنوانسیون جامع، مـاده        کنندگان غیررسمی پیش    به اعتقاد مذاکره  

بـر  .  کنوانسیون منـوط بـه آن اسـت     نویس  مانده پدیدار شده که پذیرش پیش       موضوع مهم باقی  

 12همین اساس، کامالً بعید به نظر می رسد طرفین در رفـع چـالش مزبـور، بـر اسـاس مـاده            

 کننـد کـه تـصریح کـرده ایـن کنوانـسیون در        اقدامگیري    المللی بر ضد گروگان     کنوانسیون بین 

 افـراد بـر    ،خالل آن در  گیري ارتکابی در طول مخاصمات مسلحانه که           گروگان اقدام خصوص

 در احقـاق حـق   ،هـاي نژادپرسـت   علیه سـلطه اسـتعمار و اشـغال خـارجی و بـر ضـد رژیـم         

   .کنند، کاربردي ندارد شان مبارزه می خودمختاري

ها و تغییر و  تهدیدها، چالش« تحت عنوان ،کلرتبه دبیر عالی  تأی ه2004گزارش دسامبر 

 و جدل در خصوص ارائه تعریف نیز به بحث» مسئولیت مشترك ما: تر تحول، جهانی امن

 قطعنامه ،2004 شوراي امنیت در هشتم اکتبر ، همچنین1.تروریسم کمک کرده است

را مبنی بر عناصر ) اقدام قانونی با توجه به تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزگرانه(1566

ان  دبیر کل تحت عنو2005 گزارش مارس ،در ضمن. پیشنهادي تعریف تروریسم صادر نمود

  تأیهنظرهاي   مؤید اظهار،»حقوق بشر براي همگانآزادي بیشتر به سوي توسعه، امنیت و «

 کمیته مقدماتی مجمع عمومی 2.رتبه در خصوص عناصر تعریف تروریسم بوده است عالی

 عناصر تعریف تروریسم را که در این اسناد پیشنهاد شده بودند، به صورت ،سازمان ملل متحد

د که عناصر بایسته در  نظر نمایندگان چنین بو،به طور کلیار داد، اما نظر قر موردي مد

نویس کنوانسیون   پیش2نویس جاري ماده  رتبه تحت پوشش پیش عالی  تأی هپیشنهادهاي

    3.جامع قرار دارند

                                                                                                
1. U.N. Doc. GAOR, 59th Sess. (A/59/565; 2 December 2004), available at 
http://www.un.org/secureworld. 
2. U.N.Doc. GAOR, 59th Sess. (A/59/2005; 21 March 2005), pp. 87-94, available at 
http://www.un.org/largerfreedom. 
3. Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 
December 1996, Ninth Session, 28 March – 1 April 2005; UN. Doc. GAOR 60th Sess. Supp. No. 
37 (A/60/37), Annex II., pp. 28, 31.  



 51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 66

 شوراي 1566گفته و قطعنامه   دو گزارش پیش مذاکرات کمیته مقدماتی، اینکهنکته جالب

 هدف اقدامات تروریستی تأکید ر ب،نوان عنصر اساسی تعریف تروریسم هریک به ع،امنیت

ایجاد و حفظ جو وحشت در عامه مردم یا در گروهی از اشخاص یا « یعنی ،اند ورزیده

المللی به   به ویژه به منظور ارعاب جمعیت، یا وادارکردن دولت یا سازمان بین،اشخاص

رات کمیته مقدماتی حاکی از آن است که  با این وجود، مذاک» .ارتکاب فعل یا ترك فعل

اولویت نخست نمایندگان در نیل به توافق نظر در مورد تعریف تروریسم، در رابطه با قصد و 

  . انگیزه اقدامات تروریستی بوده است، نه به توصیف مرتکبان جرم

تا را  نویس کنوانسیون جامع  تهیه متن نهایی پیش، دبیرکل سازمان ملل متحد،به رغم اینکه

الزامی ) 2006یعنی پیش از سپتامبر ( پایان شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

تروریسم  رو، راهبرد جهانی ضد  از این. کنون نهایی نشده است ن تاآنویس  کرده، اما پیش

 هر تالشی را به عمل آوردند تا در ،هاي عضو سازمان صریح کرد که دولت ت،سازمان ملل متحد

  . به توافق رسیده و آن را نهایی کنند،المللی کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم بینمورد 

کنون در خصوص تعریف تروریسم به عنوان جرمی مستقل به توافق  ها تا هرچند دولت

 مطابق ،در قبال تروریسم به عنوان جرمی مستقلنیز گونه واکنش کیفري  اند، اما هیچ نرسیده

آنتونیو .  دیدگاه حاکم در میان محققان است،ی وجود ندارد و اینالملل عموم ینحقوق ب

هیچ تعریفی از تروریسم به عنوان جرمی مستقل وجود «:  این دیدگاه، معتقد است با ردکاسسه

نداشته و آنچه مورد توافق قرار نگرفته، معافیت از این تعریف است؛ یعنی خروج اقدامات 

ف تروریسم، به جاي تعریف ن آزادي از تعریبخش ملی یا مبارزا هاي رهایی جنبش

 .(Cassese, 2003: 120-125; Cassese, 2004: 213; Cassese, 2006: 285-291)»تروریسم

 تعریف از تروریسم ،الملل عرفی پیشنهاد که در حقوق بیناین  ایشان در حمایت از ،به عالوه

کند که به   گوناگونی اشاره میالمللی رود، به اسناد بین به عنوان جرمی مستقل به شمار می

کنند، اما تعریفی از آن  بندي می را به عنوان جرم جنگی طبقه» اقدامات تروریستی «،صراحت

به عالوه،  ایشان سه عنصر اصلی تروریسم را به عنوان جرم مستقل مشخص . اند ارائه نکرده

  :کرده که به شرح زیر است
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باید . 2  حقوقی ملی، جرم کیفري محسوب شوند؛هاي اقدامات باید به موجب اکثر نظام. 1«

براي اشاعه رعب و وحشت در میان مردم یا براي توسل به زور نسبت به کشور یا سازمان 

 یعنی ،اي سیاسی، مذهبی، یا عقیدتی داشته باشند باید انگیزه. 3 المللی ارتکاب یافته باشند؛ بین

  ».ندبه واسطه پیگیري منافع شخصی برانگیخته نشده باش

 دو ،رسد واکنش کیفري در قبال تروریسم به عنوان جرم ذاتاً مستقل با این حال، به نظر می

اصل عطف به ماسبق «کند؛ یعنی  بودن جرم و مجازات را نقض می مؤلفه مهم اصل قانونی

کننده واکنش  د قوانین تحمیلنکن  میمقررکه » اصل وضوح و تمایز «و» نشدن قوانین کیفري

جرم بالقوه از عناصر قصد و انگیزه و مد امکان واضح و متمایز باشند، به طوري که کیفري تا ح

  ). المللی  اساسنامه دیوان کیفري بین22ماده ( رکن مادي جرم مربوط آگاهی داشته باشد

 جاي بحث و جدل ،الملل کیفري اعتبار اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق بین

 به طور مطلق در حقوق ،، اما اصل وضوح و تمایز(Cassese, 2003: 139-157) ندارد

گیري این نظام، احکام متعددي در  به واسطه شیوه شکل. الملل کیفري کاربردپذیر نیست بین

به مفاهیم مبهم هستند و عناصر ذهنی و عینی متکی الملل کیفري وجود دارند که  حقوق بین

هایی از این مفاهیم مبهم را ارائه کرده   کاسسه نمونه.(Ibid: 147–149) آنها مشخص نیست

 است که عبارتند از رفتار غیر انسانی، تجاوز به عنف، شکنجه، اذیت و آزار، و اسارت

(Cassese, 2003: 145–147; Lamb, 2002: 742–746) .سندي در حقوق  هیچ،هرچند 

ا صالحیت قضایی الملل که عناصر عینی و ذهنی این مفاهیم را مقرر کند، وجود ندارد، ام بین

 مقررات دیوان کیفري ،طور المللی یوگسالوي سابق، رواندا و همین دادگاه کیفري بین

 اصل وضوح و ،با وجود اینکه. اند بندي این مفاهیم کرده ي به طبقه کمک چشمگیر،المللی بین

کار الملل کیفري کاربردپذیر نیست، اما به نظر می رسد ان  به طور مطلق در حقوق بین،تمایز

 کاربرد اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفري براي مفهوم ،کاربردپذیري آن، یا در واقع

  :پذیر نیست تروریسم به عنوان جرمی مستقل، به دو علت توجیه

 چرا که ،هیچ تعریف مورد توافق از تروریسم به عنوان جرمی ذاتاً مستقل وجود ندارد. 1

المللی روشن   علم حقوق یا اساسنامه دیوان کیفري بین مبهم بوده و باآنعناصر ذهنی و عینی 

نویس  دادن به مذاکرات در مورد پیش هاي اخیر براي پایان این وضعیت با تالش. نشدند
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 مبنی بر ،رتبه ت عالیأهاي دبیرکل سازمان ملل متحد و هی کنوانسیون جامع و توسط فراخوان

به عنوان جرمی ذاتاً را یف تروریسم نویس کنوانیسون جامع که قرار است تعر خاتمه پیش

  . تحت پوشش قرار دهد، تأکید شده است،متمایز و مستقل

 اصل عطف به ماسبق نشدن ناپذیريکاربردرسد هیچ توجیه مشروعی براي  به نظر می. 2

 زیرا ، به عنوان جرمی مستقل وجود ندارد،قوانین کیفري و اصل وضوح و تمایز براي تروریسم

نظر کرد و مرتکبان    از این دو اصل صرف، دفاع از جامعه در برابر چنین رفتاريتوان به نفع می

 به طور فردي در قبال مظاهر خاص تروریسم تحت ،اقدامات تروریستی را از لحاظ کیفري

وقتی نتیجه نهایی « اینکه ،دارد  پرسشی که ذهن را به خود معطوف می،بنابراین. تعقیب قرار داد

انگاري به کار گرفته شود، چرا کاربردپذیري این اصول  ندي دیگري از جرمب یکی باشد و طبقه

 کلیه اشکال تروریسم ، اذعان داشته که از نظر حقوقی،رتبه عالی  تأیهگزارش » را انکار کنیم؟

الملل عرفی،  تروریسم، حقوق بین المللی ضد هاي بین به وسیله یکی از کنوانسیون

وقتی . )68 -71: 1384ساعد، ( اند  منع شده،م ریا اساسنامۀ ژنو، ۀهاي چهارگان ونکنوانسی

مرتکبان تروریسم به دلیل مظاهر خاص تروریسم، نه جرم مستقل آن، محاکمه شوند، تعقیب 

  . قابل توجیه است،آنها از نظر کیفري در قبال جرم ارتکابی

 جرمی ذاتاً الملل، به عنوان توان تروریسم را به موجب حقوق بین با این اوصاف، نمی

ها و به   و مجازاتجرایمبودن   اصل قانونی،رو، اتخاذ چنین سیاستی  از این. مستقل قلمداد کرد

  .کند می اصل به ماسبق نشدن قوانین کیفري و اصل وضوح و تمایز را نقض ،ویژه

  

  اشکال و مظاهر خاص تروریسم. 2

توان  افق از تروریسم، نمیهمانگونه که آشکار شد، به واسطه نبود تعریف حقوقی مورد تو

ما روشن است که  را به عنوان جرمی ذاتاً مستقل قلمداد کرد، اآنواکنش کیفري در مواجهه با 

 ،شکال و مظاهر گوناگون تروریسمالمللی در قبال ا هاي بین کنوانسیون توان بر اساس می

می، تصرف هاي غیرنظا گیري، اعمال خشونت در فرودگاه گروگان چون هواپیماربایی،هم

  . مقابله کرد،اي مین مالی تروریسم و تروریسم هستهأهاي تروریستی، ت گذاري ها، بمب کشتی
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  تروریسم به عنوان جرم جنگی. 3

بندي  المللی خاص، به طور ویژه به مثابه جرم جنگی طبقه تروریسم در برخی اسناد بین

  :دارد  به صراحت اعالم می، کنوانسیون چهارم ژنو33 بند نخست ماده ،براي مثال. شده است

  ». جمعی و کلیه معیارهاي رعب و وحشت یا تروریسم ممنوع استجرایم«

 ژنو تصریح ۀهاي چهارگان الحاقی به کنوانسیون پروتکل اول 51عالوه بر این، بند دوم ماده 

 اشاعه ،آمیز یا تهدید به خشونت که هدف اصلی از ارتکاب آنها اقدامات خشونت « :کرده است

  ». ممنوع است،عب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشدر

هاي  الحاقی به کنوانسیون پروتکل دوم 4 پاراگراف چهارم از بند دوم ماده ،همچنین

اِعمال اقدامات  « :دارد  مقرر می،المللی هاي مسلحانه غیربین  ژنو در خصوص درگیريۀچهارگان

ت ندارند یا دیگر قادر به داشتن نقش تروریستی علیه کسانی که نقش مستقیم در مخاصما

 پروتکل 13که بند دوم ماده  است  در حالی این ».مستقیم در مخاصمات نیستند، ممنوع است

آمیز یا تهدید به خشونت که هدف اصلی از ارتکاب آن ایجاد  اخیر نسبت به اقدامات خشونت

  .یت شده استوعو اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، قائل به ممن

 به طور ویژه تصریح ،المللی رواندا  دادگاه کیفري بینۀ اساسنام4 بند چهارم ماده ،همچنین

 ژنو و پروتکل دوم ۀهاي چهارگان  مشترك کنوانسیون3ه اقدامات تروریستی، ماد« :دنک می

  ».کنند الحاقی را نقض می

اشند؛ یعنی در خالل  وقتی مظاهر خاص تروریسم واجد عناصر جرم جنگی ب،به عالوه

 دادگاه کیفري ۀ اساسنام4 شوند، در چارچوب ماده درگیري مسلحانه یا در ارتباط با آن واقع

 ژنو و پروتکل ۀهاي چهارگان  مشترك کنوانسیون3ه در خصوص نقض ماد( المللی رواندا بین

 در خصوص( المللی یوگسالوي سابق  دادگاه کیفري بینۀ  اساسنام3 و 2، مواد )وم الحاقید

 ۀ اساسنام8و ماده )  یا عرف جنگمقررات ژنو و نقض ۀهاي چهارگان نقض فاحش کنوانسیون

  .(Sophie Greve, 2003: 75) گیرند المللی قرار می دیوان کیفري بین

  :باشند با این اوصاف، شرایط الزم براي تحقق جرم جنگی شامل موارد ذیل می

 در غیر این .المللی یا داخلی صورت پذیرد جرم باید در حین مخاصمه مسلحانه بین. 1

  .گردد بشري قلمداد می جرم ضد، صورت
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 بنابراین، .فعل ارتکابی باید نقض فاحش و گسترده مقررات را در پی داشته باشد. 2

  .آمیز پراکنده و انفرادي مبین احراز جرم جنگی نخواهد بود اقدامات خشونت

 این شرط بیانگر عنصر .ه و سیاست عمومی باشداقدامات ارتکابی باید در قالب برنام. 3

نفس و گماري،  جوانمرد، نیک( معنوي جرم و آگاهی نسبت به آثار اقدام ارتکابی است

1382 :48 - 44(.  

   

  کشی تروریسم به عنوان نسل. 4

 گردد که به قصد نابودي تمام یا بخشی از اي اطالق می  به اقدامات مجرمانهکشی نسل

المللی متعددي منجمله  بیناسناد . گیرد  صورت میمی، نژادي، یا مذهبی ملی، قوهاي گروه

 در حمایت از موجودیت »اساسنامۀ رم«و  »)1948( کشی  نسلکنوانسیون پیشگیري و مجازات«

 به تصویب رسیده که تدابیر تقنینی و قضایی الزم را براي پیشگیري از اقدامات هاي مزبور گروه

ش رفته که جایی پی این وضعیت تا. اند امالن آن مقرر نمودهه و مجازات عفوق و محاکم

در نظام حقوق المللی مورد اهتمام   به عنوان جرم بین،کشی شناسایی و محکومیت نسل

 . به مثابه قاعدة آمره به رسمیت شناخته شده است،الملل معاصر بین

اي از  کشی مفهومی ناظر به جرم خاص نیست، بلکه شامل مجموعه  نسل،به هرحال

اقدامات مجرمانه است که به طور معمول در سطحی وسیع و گسترده، به قصد نابودي کل یا 

؛ 4 -9: 1385زاده و فخربناب،  اردبیلی، حبیب( پذیرد هاي هدف صورت می بخشی از گروه

در چارچوب ، رسد اقدامات تروریستی ویژه به نظر میرو،   از این ).176 -189: 1387فخر، 

 بعید است چنین اعمالی واجد شرایط و هرچند.  قابل احراز باشند،کشی دیق نسلشرایط و مصا

کشی باشند؛ یعنی با قصد نابودي کلی یا جزئی گروه ملی، قومی، نژادي، یا  مصادیق نسل

  .(Fry, 2002: 153) مذهبی واقع شده باشند

پذیر   آن امکانکشی با توجه به مصادیق  اطالق اقدامات تروریستی به مثابه نسل،بنابراین

نیست؛ چرا که از حیث شیوه ارتکاب، قصد و انگیزه و نیز مصادیق موجود در هریک از 

نفس و گماري،  جوانمرد، نیک(  باید قائل به تفکیک شد،کشی اقدامات تروریستی و نسل

1382 :41 - 38.(  
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  بشري  جرم ضدتروریسم به عنوان. 5

، ندارد تروریسم رسیدگی بهیت قضایی در  صالح، در حال حاضر،المللی دیوان کیفري بین

اگر .  تروریستی صالحیت قضایی نداردجرایماما این بدان معنا نیست که در مورد مرتکبان 

 ۀ اساسنام7ح در ماده بشري مصرّ  ضدجرایم تعریف چارچوببتوان گفت اقدام تروریستی در 

المللی به طور  فري بینگیرد و جرمی است که دیوان کی المللی قرار می دیوان کیفري بین

شود که  غیرمستقیم، در مورد آن از صالحیت قضایی ویژه برخوردار است، این معنا برداشت می

نفس و  جوانمرد، نیک( المللی نسبت به تروریسم صالحیت قضایی دارد دیوان کیفري بین

  ).41 - 44: 1382گماري، 

م است که به موجب یکی از با این حال، تعیین صالحیت دیوان از این جهت مورد اهتما

 هیچ فعلی ،»ها م و مجازاتیبودن جرا اصل قانونی«ل موسوم به قواعد بنیادین حقوق بین المل

  . مگر به حکم قانون،شود جرم نیست و هیچ مجازاتی براي آن مقرر نمی

  

  7 تفسیر لغوي ماده .5 -1

باید ثابت ) دادستانیا ( ، شاکی7بشري بر حسب ماده   ضدجرایمبه منظور اثبات ارتکاب 

بشري است و عناصر جرم جنگی یا جرم   جرم ضد،کند ارتکاب جرم خاص تحت بررسی

یافته علیه  اند؛ یعنی جرم به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سازمان ضد بشري احراز شده

 بررسی اینکه تروریسم ،بنابراین. جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از حمله واقع شده باشد

  .ند به طور منطقی واجد این شرایط باشد، حائز اهمیت استتوا می

  

  بشري   خاص منتهی به جنایات ضدجرایم ارتکاب .1-1-5

شوند که بر حسب   خاص میجرایمبسیاري از اقدامات تروریستی منجر به ارتکاب بعضی 

 آزادي کردن یا محرومیت شدید از آیند؛ مثل قتل، زندانی بشري به شمار می  جنایت ضد،7ماده 

الملل، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی که به طور  جمعی در نقض قواعد بنیادین حقوق بین

 ویژگی مشابهی داشته و منجر به درد و رنج زیاد یا صدمه جدي به جسم یا به سالمت ،عمد

  .)205 -248: 1387، رنجبریان( شوند روحی یا جسمی می



 51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

  یافته  گسترده یا سازمان هجرم ارتکابی به عنوان بخشی از حمل. 2-1-5

بودن  یافته را باید به متصل یا منفصل بحث پیشین در مورد اینکه حمله گسترده یا سازمان

 ،المللی رواندا براي مثال، در قضیه اکائیسو، دادگاه کیفري بین. تعبیر کرد، بحث کانونی است

ف کرد که به طور تعری» مقیاس اقدام جمعی، مکرر و بزرگ«را به صورت » گسترده«واژه 

   1.جمعی با خطري گسترده علیه جمع کثیري از قربانیان ارتکاب یافته است

را به صورت » یافته سازمان«توان مفهوم  المللی رواندا تصریح کرد که می دادگاه کیفري بین

کامالً سازمانی و بر اساس الگویی منظم بر پایه سیاستی مشترك که متضمن چارچوب دولتی یا 

به عبارت دیگر، وقتی اقدام تروریستی شرط ارتکاب آن  .اساسی است، تعریف کردصی خصو

 توان آن را به عنوان جنایت ضد یافته مقرر شود، می به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سازمان

 سپتامبر 11 مثل حمالت ،بنابراین، اقدامات تروریستی در مقیاس گسترده. بندي کرد بشري طبقه

نظر قرار  نظامی را مد  علیه جمعیت غیریافته  و سازمان شرط حمله گستردهتسهول، به 2001

دهد؛ هر چند نتوان ثابت کرد که حمله به جمعیت غیرنظامی به صورت بخشی از حمله  می

عالوه بر این، بر اساس تفسیر منفصل این مالك، اقدام تروریستی . یافته واقع شده است سازمان

یافته به جمعیتی غیرنظامی را مدنظر قرار  بخشی از حمله سازمانکه مالك ارتکاب به عنوان 

بشري محسوب شود؛ هرچند نتوان حمله را در مقیاس گسترده یا  تواند جرم ضد دهد، می

توان آن را به عنوان بخشی از حمله  یعنی نمی( متأثرکننده جمع کثیري از قربانیان توصیف کرد

اگر به نیز یستی علیه قربانی یا جمع محدودي از قربانیان  اقدام ترور،بنابراین). انستگسترده د

تواند جرم  یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شده باشد، می صورت بخشی از حمله سازمان

 تعداد قربانیان در ،پس. (Ratner and Abrams, 2001: 61) بشري محسوب شود ضد

نظر ادله اثباتی، م عمل و از دهد، اما در بشري را شکل نمی  جرم ضد، سپتامبر11حمالت 

اثبات اقدام تروریستی به عنوان بخشی از حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی، به جاي بخشی 

  .پذیر خواهد بود یافته به آن جمعیت غیرنظامی، به سهولت امکان از حمله سازمان

                                                                                                
1. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, Case No.: ICTR-96-4-T, Judgment, T. Ch. I., 2 September  
1998, p. 580. 
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اقدامات تروریستی خاصی که به وسیله یک شخص در توان نتیجه گرفت  رو، می  از این

یافته در نظر  توان شرط ارتکاب را به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سازمان  می،واقع شده

نظر قرار نگیرد، اقدامات تروریستی خاص  مد» یافته سازمان« اگر شرط ،بنابراین. گرفت

؛ زیرا به طرز احراز کنند 7اساس ماده بشري بر  هاي الزم را به عنوان جرم ضد توانند مالك نمی

  .گیرند بودن فاصله می  از ویژگی فاحش و جمعی،خاصی

  

  حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی. 3-1-5

بسیاري از اقدامات تروریستی ارتکابی به وسیله افراد، شرط حمله به هر جمعیت غیرنظامی 

یستی به طور مستقیم جمعیت بر همین ماهیت، اقدامات ترور بنا. دهند را مد نظر قرار می

 دقیقاً همان موردي است که ،حمله به غیرنظامیان. دهند غیرنظامی را تحت تأثیر قرار می

هاي  گیرند و یکی از مشخصه ها براي ایجاد رعب و وحشت در میان افراد به کار می تروریست

ر خصوص حمله به المللی، د  دیوان کیفري بینۀاساسنام. ه اقدامات تروریستی استمتمایزکنند

 تصریح کرده که حمله بر مبناي سیاست ملی یا سازمانی ارتکاب یافته باشد ،جمعیت غیرنظامی

توانند بر مبنا یا پیشبرد سیاست سازمانی  این حمالت می. یا به پیشبرد آن سیاست کمک کند

بشري براي تحت   گسترش مفهوم جنایت ضد،به ویژه. براي ارتکاب چنین حمالتی باشند

 به طور ، به عنوان بازیگران غیردولتی،ها پوشش قراردادن اقدامات ارتکابی توسط تروریست

 این امکان ،بشري گسترش و پیشرفت مفاهیم جنایت ضد. ویژه به رسمیت شناخته شده است

. بندي شوند بر اهداف این مالك طبقه کند تا اقدامات تروریستی به سهولت و بنا را فراهم می

بندي چنین اعمالی به   از این به عنوان یکی از موانع مهارنشدنی نسبت به طبقه پیش،این امر

بشري بوده است؛ زیرا بسیاري از اقدامات تروریستی معاصر بر اساس   ضدجرایمعنوان 

  .(See: Goldstone and Simpson, 2003: 363-365) شوند سیاست ملی واقع نمی

 مخاصمات مسلحانه ،الملل ر پایه حقوق بینالملل کیفري و ب هرچند از منظر حقوق بین

 ،المللی یا داخلی مرتبط باشند، اما امروزه بشري باید با جنگ یا درگیري مسلحانه بین جرم ضد

 ؛ 119 -120: 1387جاللی و مقامی، ( ضرورت وجود این رابطه دیگر مورد اهتمام نیست

المللی هم ارتباط با   کیفري بین اساسنامه دیوان،همچنین. )239 - 240: 1380بیگدلی،   ضیایی
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رویکرد مزبور موجب گردیده اقدامات تروریستی . داند جنگ یا درگیري مسلحانه را الزامی نمی

توان اظهار نمود   می،بر همین اساس. بشري قرار گیرند  ضدجرایمبه سهولت در حیطه تعریف 

) 2005( ، لندن)2004( رید، ماد)2002(، بالی)2001( اقدامات تروریستی ارتکابی در نیویورك

  .اند در چارچوب نظامی یا درگیري مسلحانه ارتکاب نیافته) 2010 و 2009( و مسکو

  

   7دالیل رد تروریسم در ماده . 2-5

 ،توان تروریسم را با احراز جمیع جهات  می، اساسنامه دیوان7اللفظی ماده  با تفسیر تحت

را تحت تعقیب قرار داد، اما آنچه مورد  و مرتکبان آن دانستدر زمره جنایت ضد بشري 

 در راستاي ،بنابراین. باشد  وجود دالیلی مستند در رد تروریسم در ماده مزبور می،اهتمام است

  :  نکات ذیل قابل اشاره است، اساسنامه دیوان7ارزیابی دالیل رد تروریسم در ماده 

دهد تا زمان کنفرانس   می نشان،نویس اساسنامه دیوان تاریخچه تهیه و تدوین پیش. 1

هرگونه تالشی براي گنجاندن تروریسم در حیطه 1998م در سال نمایندگان دیپلماتیک ر ،

  محدود به اطالق تروریسم به عنوان جرمی مستقل،المللی صالحیت قضایی دیوان کیفري بین

رمی ذاتاً زمان تعریف تروریسم به عنوان ج یا با تعریف مظاهر خاص تروریسم یا به طور هم(

و از هرگونه پیشنهادي مبنی بر قرارگرفتن آن در حیطه ) مستقل و مظاهر خاص تروریسم

 .بشري متمایز بود جنایات ضد

2 .د پیشنهاد نمو،اي ، طی صدور قطعنامه1998م در سال کنفرانس نمایندگان دیپلماتیک ر 

 چارچوبر در م مقری با توجه به وجود فهرست جرا،ویژه به طور ،کنفرانس بازنگري

له به طور أ این مس.رسی جرم تروریسم بپردازدالمللی، به بر صالحیت قضایی دیوان کیفري بین

 داد اعمال تروریستی نباید در حیطه اساسنامه دیوان قرار گیرند برانگیز نشان می بحث

(Schabas, 2003: 931–932). 

ود که باید شامل قواعد رویکرد قابل پذیرش در خصوص تدوین اساسنامه دیوان این ب. 3

الملل عرفی در  اگر اقدامات تروریستی بر پایه حقوق بین. الملل عرفی باشد پیشین حقوق بین

  تروریسم به عنوان جرم ضد، آنگاه به طور منطقی،گرفتند یبشري قرار م حیطه جنایات ضد

 نمایندگان ،هله مورد اهتمام اینکأمس. شد  گنجانده می7کید در ماده  باید به طور ا،بشري
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م بارداري اجباري، ناپدیدسازي اجباري اشخاص و تبعیض یدیپلماتیک تصمیم گرفتند جرا

، )بشري قلمداد نشده است الملل عرفی جرم ضد رغم اینکه به موجب حقوق بینبه (نژادي را 

م ی آنها فرصت گسترش تعریف جرا،بشري تعریف کنند که بر همین اساس به عنوان جرم ضد

 .را از طریق درج تروریسم از دست دادندبشري  ضد

 مرتکب چنین اقداماتی ، قرار گیرد7اگر تصمیم بر آن بود که تروریسم در حیطه ماده . 4

بودن  برانگیز با موفقیت به این استدالل تکیه کند که اصل قانونی توانست به طور بحث می

المللی مقرر  یوان کیفري بین دۀ اساسنام22بند دوم ماده . ده استها نقض ش م و مجازاتیجرا

 گسترش تفسیر خواهد شد و بر اساس تشابه مضیقتعریف جرم به طور دقیق و «: دارد می

کمه یا در صورت ابهام، تعریف به نفع شخص تحت بازجویی، تحت محا. یافتنخواهد 

 )19 -20: 1386طهماسبی، ( »شده تفسیر خواهد شد محکوم

که براي (  وین در خصوص حقوق معاهدات1969نسیون  کنوا33 تا 31با مطالعه مواد . 5

توان   می،)باشد جانبه می معاهده همه چون ،المللی کاربردپذیر است اساسنامه دیوان کیفري بین

 معاهده با حسن نیت بر حسب معناي عادي که در سیاق عبارات به شروط آن هر«: اظهار نمود

یت تفسیر خواهد شد و امکان دارد به شود و در پرتو موضوع و هدفش با حسن ن داده می

هاي تفسیري مکمل   این اجبار پیش آید که به روش،منظور تشخیص معناي مقررات معاهده

  ». از قبیل کار مقدماتی معاهده و شرایط عقد آن،توسل شود

 حاکی از آن است که ،نویس هاي گوناگون پیش هاي کمیته اندیشی گزارش مربوط به ژرف

مالحظات . المللی قرار گیرد سم در حیطه صالحیت قضایی دیوان کیفري بینقرار نیست تروری

 پوشش ، به منظور براي توسعه حیطه آن7دهند هرگونه تفسیر سازنده از ماده   نشان می فوق

 .  است7تروریسم، بر خالف فضاي تکوین ماده 

ن ساخت هاي خاص تروریسم، قصد اشاعه رعب و وحشت یا مرعوب یکی از ویژگی. 6

اگر قرار بود . المللی براي ارتکاب یا ترك فعل است جمعیت یا وادارکردن دولت یا سازمان بین

. آمد اي از این ویژگی به دست نمی  با تروریسم مقابله شود، هیچ گزارش ویژه7در حیطه ماده 

  .کند بخشی ملی و خودمختاري را تفکیک نمی ، تروریسم و مبارزه براي رهایی7 ماده ،از طرفی
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 المللی صالحیت دیوان کیفري بین. 4

توان و باید مرتکبان تروریسم را در  اند که می با صراحت اعالم کردهو گران به کرات  تحلیل

 هرچند مطابق تفسیر لغوي ،بنابراین. (Podgers, 2003) المللی محاکمه کرد دیوان کیفري بین

گیرند، اما زمانی که  ن قرار می، مظاهر خاص تروریسم به طور قابل تصور در حیطه آ7ماده 

توان تشخیص داد در حال  گیرند، نمی نظر قرار می مد) که در باال ذکر شدند( عوامل دیگري

 در حیطه صالحیت ، تروریسم یا به عنوان جرم ذاتاً مستقل یا مظاهر خاص تروریسم،حاضر

  .گیرد قضایی دیوان قرار می

اکنون در حیطه صالحیت قضایی دیوان قرار شد تروریسم  با این وجود، حتی اگر فرض می

شدند تا پیش از رسیدگی قضایی نسبت به تروریسم، بر  دارد، باز هم موانع دیگري پدیدار می

 دیوان از ۀراز و بررسی موانع موجود اساسنامگردد ضمن اح رو، سعی می از این. آنها غلبه کند

  .ابی شود ارزیۀوریسم، مزایاي درج آن در اساسنامحیث تعقیب تر

  

  موانع صالحیتی. . 1-4

نظر   مد، جرم تروریستی در محضر دیوانرسیدگی بهچند مانع صالحیتی باید به هنگام 

  :قرار گیرند

ی از صالحیت قضایی برخوردار است که پس از جرایماول، دیوان تنها در مورد 

 ۀشدن اساسنام ییتی که بعد از اجرادولدر خصوص . االجراشدن اساسنامه واقع شده باشند الزم

 دیوان ۀشدن اساسنام می که بعد از اجرایییتواند در مورد جرا  دیوان تنها می،شود عضو آن می

 12 بند سوم ماده مطابق ،اند، رسیدگی کند، مگر آنکه این کشور براي آن دولت واقع شده

  .اي صادر کرده باشد  بیانیه، دیوانۀاساسنام

هاي   عنصر خاص تروریستی واقعاً باید مالكهرشد، طور که پیش از این ذکر  دوم، همان

شده به عنوان   باید در حیطه یک یا چند جرم تعریف، در واقع.بشري را دارا باشد جرم ضد

  .بشري قرار گیرد جرم ضد

 رابطه با در ،تواند در سه وضعیت  صالحیت قضایی خود میچارچوبسوم، دیوان در 

  : ازکند که عبارتند  صالحیت اِعمال،جرمی
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المللی   جرمی در حیطه صالحیت قضایی دیوان کیفري بین، موقعیتی که در آن.الف

  ؛)ارجاع کشور عضو( ن کل ارجاع شود به وسیله دولت عضو به دادستا،شده واقع

 وقتی چنین موقعیتی از سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد که به موجب فصل .ب

  ؛)ارجاع شوراي امنیت( ل ارجاع شودستان ککند، به داد هفتم منشور ملل متحد عمل می

 تحقیقات( تحقیقات در خصوص چنین جرمی را آغازکرده باشد ، وقتی دادستان کل.ج

  ).آغاز شده به وسیله دادستان کل

در مورد ارجاع دولت عضو یا تحقیقات آغازشده به وسیله دادستان کل، دیوان تنها در 

مال کند که دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده تواند صالحیت قضایی خود را اِع جایی می

، عضو اساسنامه دیوان باشد )دولت ملی( تبعه آن است ،و یا دولتی که متهم) دولت سرزمینی(

ستی ارتکابی توسط اتباع دولت معذالک، اقدام تروری. یا صالحیت دیوان را پذیرفته باشد

گیرد، مگر  ایی دیوان قرار نمیعضو، در حیطه صالحیت قضدر قلمرو دولت غیرو عضو غیر

  . به دادستان کل ارجاع شده باشد، چنین عملی از سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد،اینکه

  

  بودن مانع تکمیلی. 2-4

 در جایی که ،بنابراین.  مکمل صالحیت قضایی کیفري ملی است،صالحیت قضایی دیوان

شود که بر آن صالحیت قضایی  محاکمه میاقدام تروریستی به وسیله دولتی شروع به تحقیق یا 

عالوه بر این، در جایی که دادستان دلیلی منطقی براي . دارد، دیوان رسیدگی نخواهد کرد

هایی که به طور عادي در  هاي عضو و دولت شروع تحقیقات دارد، باید آن را به تمامی دولت

  .کنند، ابالغ کند م ذیربط رسیدگی مییمورد جرا

واند ظرف یک ماه پس از این ابالغ، به دادستان اطالع دهد که اتباع خود یا ت دولت نیز می

 مورد تجسس و ،اشخاص دیگر را در حیطه صالحیت قضایی خود با توجه به جرم مورد نظر

ر هرچند اگ. بازجوئی قرار داده و از دادستان در خواست کند این تحقیق را به بعد موکول نماید

پذیر است، اما دولتی که حامی تروریسم است یا آن را   برگشت،خیر موافقت شودأبا این ت

 بر اساس ،خیر انداختن محاکمه مرتکبان ذیربطأتواند از آن براي به ت  می،گیرد نادیده می

  .  استفاده کند، اساسنامه19مقررات ماده 



 51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 78

هایی که   دولت،اگر در واقع «سازد که مطرح می را پرسش این ،وجود مقررات تکمیلی

هاي مایل به   همان دولت،اي را به دیوان ارجاع دهند، یا عضو دیوان هستند ایل دارند پروندهتم

ها در داخل کشور خود باشند، دیوان تحت چه شرایطی صالحیت قضایی را  محاکمه تروریست

سناریوي واقعی، موقعیت دولت حامی تروریسم است » در مورد تروریسم اِعمال خواهد کرد؟

 پرونده الکربی مربوط به ،براي مثال. ها را به آن محول کرد حاکمه تروریستتوان م که نمی

 1988 دسامبر 21 در »مریکنپان اَ« 103گذاري در پرواز   به دلیل بمب،محاکمه دو تبعه لیبی

لیبی مظنونان را  براي . شان حمایت شده بودند است که از سوي لیبی در عمل تروریستی

 اعالم نمود متهمان را در دادگاه ملی ،ستان مسترد نکرد و در مقابلمریکا یا انگلآمحاکمه به 

  .خود محاکمه خواهد کرد

 تشریفاتی و نمادین ،هاي لیبی مریکا نگران بود محاکمه به وسیله دادگاهآایاالت متحده 

مریکا و رفتار آطرفی   در حالی که لیبی بی،باشد و منجر به صدور حکمی نادرست گردد

اي در   محاکمه،در نهایت. که این دولت با مظنونان خواهد داشت، زیر سؤال برداي را  بالقوه

المللی  محاکمه در محضر دادگاه بینبنابراین، . محضر دادگاه اسکاتلندي در هلند برگزار شد

و در صورت صورت خواهد گرفت  ،طرف و منصف بدانند ها آن را بی دائمی که اکثر دولت

 ولت سرزمینی و ملی واقع خواهد شدینده، مورد قبول هر دو دآ تکرار موقعیت الکربی در

  .)189 -191: 1389گلدوزیان و نمامیان، (

  

   موانعدیگر. 3-4

 ،مر نمایندگان دیپلماتیک 1998شده در کنفرانس  بر اساس قطعنامه پذیرفته حتی اگر

ه اتباع گرفت، وقتی تروریسم به وسیل تروریسم در حیطه صالحیت قضایی دیوان قرار می

هاي عضو واقع شود، دیوان از صالحیت قضایی در  هاي عضو یا در قلمرو دولت دولت

هاي عضوي که اصالحیه  خصوص چنین جرمی برخوردار نخواهد بود، بلکه تنها دولت

  . شوند اند، به واسطه آن مقید می صالحیت قضایی دیوان را پذیرفته
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یعنی گسترش صالحیت قضایی موضوعی (  وقتی دولت عضو اصالحیه را نپذیرد،بنابراین

المللی با وقوع چنین جرمی به وسیله  ، دیوان کیفري بین)ویژه دیوان براي دربرگیري تروریسم

  .(Morris, 2004: 483–484) اتباع دولت عضو نامبرده یا در خاك آن، رسیدگی نخواهد کرد

  

  المللی   صالحیت قضایی دیوان کیفري بینچارچوبتروریسم در . ب

بندي  ها مبنی بر طبقه کننده سطوح فراخوان  تسریع،2001 سپتامبر 11حمالت تروریستی 

گیرد، بودند،  بشري که در حیطه صالحیت قضایی دیوان قرار می تروریسم به عنوان جرم ضد

یق مظاهر خاص تروریسم در چارچوب مصادقراردادن  ، در حال حاضرباید مشخص شوداما 

   دیوان، در خدمت چه هدفی است؟ ۀساسنامبشري مقرر در ا م ضدیجرا

کردن  منصرف: شود با به خاطر سپردن نوع جرم مربوط، سه هدف بالقوه به ذهن متبادر می

می، حفاظت مؤثر و مناسب از جامعه و حصول اطمینان از یمرتکبان از ارتکاب چنین جرا

 زیرا وقایع فوق ،شدبعید است این تشخیص در خدمت مورد اول با .می جرااینواکنش در قبال 

شان  ها از فداکردن جان خود به علت انگیزه و هدف دهند تعداد زیادي از تروریست نشان می

 گیرند  حتی به دلیل این کار مورد تکریم قرار می،خرسند و راضی هستند و در بعضی موارد

(Saul, 2003: 349; Laborde and DeFeo, 2006: 1087).که برانگیز است  شک، بنابراین 

را در پی  و انصراف آنها گیري پیش ، محاکمه در صالحیت دیوان و حبس متعاقب آنقرارگیري

 آیا ،می منع شوندی جاي بحث دارد که اگر مرتکبان از ارتکاب چنین جرا،همچنین. داشته باشد

صالحیت دیوان محاکمه چارچوب ها در   آگاهی از اینکه تروریستشود؟ محقق میهدف دوم 

بخشد، اما این وضعیت مبین حفاظت جامعه در  رامش خاطر بیشتري را به جامعه می آ،شوند می

، رود امکان تحقق آن می مورد سوم هدفی است که ،به احتمال قوي. م نیستیقبال این جرا

م، اما آیا سازوکارهاي جاري واکنش آنقدر کارامد و ییعنی اطمینان از واکنش در قبال این جرا

ازوکار واکنش دیگري نیاز نباشد؟ در گذشته و حال، محاکمه تروریسم در مؤثر نیستند که به س

  آمیز بوده است  این روش به طور نسبی موفقیت،سطح داخلی صورت گرفته و در مجموع

(Vagts, 2003: 313; Nuotio, 2006: 998).  
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 نبود محاکم حقوقی براي محاکمه ایندلیل  به ،هاي ابرازشده در مورد تروریسم نگرانی

م یا مشکل در یم نبوده، بلکه به ناتوانی سرویس اطالعات ملی در پیشگیري از این جرایجرا

 ،پس. گردند بازمینظر در مورد تعریف تروریسم به عنوان جرمی ذاتاً مستقل   نیل به توافق

 منظور این نیست لبته، ا.گیري و تعریف تروریسم است مشکل نبود محکمه نیست، بلکه پیش

 از نظر .فایده است  بی،بشري در دیوان  ضدجرایم به عنوان مرتکبان ،ها روریستکه محاکمه ت

 نه ،پذیر نیست داشتن سازوکار واکنش کمکی در جایی که محاکمه داخلی به هر دلیلی امکان

طور که مالحظه شد، محکومیت تروریست به دلیل ارتکاب  شود، بلکه همان تنها مفید واقع می

 از ارزش بسیار ، از نظر برداشت عمومی، تروریستی عادياقدامبشري، به جاي  جرم ضد

  .)67 - 79: 1382نفس و گماري،  جوانمرد، نیک( زیادي برخوردار است

  

  گیري نتیجه

 م ضدیبندي تروریسم در چارچوب جرا طبقه«له که أشدن این مس در خاتمه، براي روشن

باید به » شود؟ ی مورد اهتمام میالملل م بینیبشري آیا موجب سازگاري گسترده و مناسب جرا

  :چند نکته توجه داشت

تواند جرم ضد بشري باشد، بحث و مناظره دائمی در  گیري که تروریسم می  این نتیجهاول،

کند، بلکه   تعریف حقوقی از تروریسم به عنوان جرمی ذاتاً مستقل را تضعیف نمینبودمورد 

 م ضدی جرا،توانند به طور بالقوه وریسم میشود که مظاهر خاص تر میگرفته تنها این نتیجه 

توان آن را به عنوان   نمی،الملل  بر همین اساس، به موجب حقوق بین.بشري قلمداد شوند

  .بشري قرار داد  جنایات ضد جرمی ذاتاً مستقل در طبقه

هاي اخیر شاهد  المللی در سال  وجود انواع گوناگون اقدامات تروریستی که جامعه بیندوم،

، حتی )یعنی خارج از حصار سنتی درگیري مسلحانه و با تلفات غیرنظامی بسیار زیاد( بودهآن 

 رو،  از اینجهان در حال تغییر و تحول است و .  غیر قابل تصور بوده است،در اواخر این دهه

م خطیر موجب نگرانی یم را شناسایی کرد که به عنوان جرایتوان تعداد روزافزونی از جرا می

 نوع جدید ،کنند که در زمره آنها شوند و صلح و امنیت را تهدید می المللی می ینجامعه ب

  .دردا تروریسم قرار
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بودن  بشري، اصل قانونی م ضدیبندي مظاهر خاص تروریسم به عنوان جرا  طبقهسوم،

 شرایط وجود ،مادامی که مظاهر تروریسم مورد بحث. کند ها را نقض نمی م و مجازاتیجرا

بشري را   ضدمیجرا جنگی، میجراشود و عناصر  بشري تلقی می  جرم ضدجرم خاص که

 ناعادالنه نیست، هرچند طرز تفکر ،بشري بندي این مظاهر به عنوان جرم ضد  کنند، طبقهدهافا

بندي مظاهر  شود، بلکه طبقه  جرم یا قانون جدید ایجاد نمی،بنابراین. جدیدي را ارائه کند

 نوعی سازگاري گسترده از برخی اجزاي حقوقی ،بشري م ضدیخاص تروریسم به عنوان جرا

  .احکام کیفري با شرایط اجتماعی جدید است

المللی  م بینیرسد سازگاري گسترده موضوعات مورد بحث جرا با این وصف، به نظر می

بشري که   ضدجرایممورد اهتمام براي پوشش اشکال و مظاهر خاص تروریسم به عنوان 

هایی است که  ري را بر آنها تحمیل کرد، واکنش مناسب و بر حق به چالشتوان واکنش کیف می

  .کند تروریسم معاصر ایجاد می

بندي بالقوه مظاهر  ، الزم به ذکر است مسیر پیگیري ایجادشده به وسیله طبقهبه عالوه

تواند به ندرت استفاده  الملل می م ضد بشري، در حقوق بینی به عنوان جرا،خاص تروریسم

تروریسم براي محاکمه  اي ضد هاي منطقه تواند ناشی از وجود کنوانسیون  این امر می.شود

 .گذاري داخلی باشد مرتکبان اقدامات تروریستی تحت قانون

 دیوان کیفري ۀ تروریسم از طریق درج در اساسنامانگاري جرمرسد  به نظر می، رو از این

 تحقق این امر ، البته. ممانعت به عمل آوردتواند تا حدودي از گسترش تروریسم ، میالمللی بین

 و رعایت قواعد بنیادین حقوق الملل مد در نظام بینآثر و کارؤمستلزم وجود سازوکارهاي م

  . با تروریسم استۀ در مواجه،ها یفري با همکاري دولتالملل در واکنش ک بین
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