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Abstract 
During the years 2009 to 2021 six scientists related to 
Iran's nuclear technology has been the target of 
organized terrorist attacks by human rights violators 
Attacks that, despite being prohibited according to 
paragraph 1 of Article 6 of the International Covenant 
The 1966 United Nations Civil and Political Rights Act 
is much and human societies According to former 
Mossad chief Meir Dagan is more moral to create a 
massive war Mossad Meir Dagan former director 
following Dagan's belief in the sovereign territory of 
Iran led to gross human rights violations and took the 
lives of the 5 people. in question and their commanders 
Despite this , authors have been studying on 
Assassination basis case-by-case and they have analyzed 
using various domestic and international laws in order to 
answer the question that under what title or titles can a 
criminal title be analyzed in the Iranian and international 
legal system? And whether the claim of defense is 
acceptable or not? The results of the research indicate 
that due to the passage of two decades of approval UN 
Security Council Resolution 1373 and the non-
criminalization of terrorism in the Iranian legal system 
Each assassination has a different criminal title and 
punishment, so merely committing an assassination does 
not create jurisdiction for a specific domestic criminal 
authority. In international law, according to 
circumstances of crimes against humanity in the Rome 
Statute approved in 1998, this behavior is an example of 
this international crime. Despite Iran's non-accession to 
the International Criminal Court (ICC), this judicial 
authority can be considered competent to hear. Also, 
citing Article 51 of the UN Charter and UN General 
Assembly Resolution 3314, the claim of defending the 
conduct is rejected. 
Keywords: Terrorism, Assassination, Nuclear 
Scientists, Crime Against Humanity, International 
Criminal Court. 

    چکیده     
وري اشـش تـن از دانشـمندان مـرتبط بـا فنــ      1399الـی   1388هـاي   طـی سـال  

ن توســط ناقضــان حقــوق بشــر هــدف حمــالت ســازمان یافتــه  اي ایــرا هســته
تقبــیح آن بــه  حمالتــی کــه علیــرغم ممنوعیــت و ،تروریســتی قــرار گرفتنــد

ـین   میثـاق  6مـاده   یـک  موجب بند مصـوب    و سیاسـی   مـدنی   حقـوق   المللـی  ب
ـیس  » مئیـر داگـان  «به نظـر  جوامع انسانی، توسط سازمان ملل متحد و  1966 رئ

اسـت تـا ایجـاد یـک جنـگ       ترتـر و کارآمـد   یار اخالقیاسبق موساد امري بس
نقـض  منجـر بـه   قلمرو حاکمیتی ایـران   درعمل نمودن به  باور داگان  گسترده.

مورد نظـر مرتکبـان و آمـران    پنج شخص سلب حیات از فاحش حقوق بشر و 
طـور جداگانـه     بـه را  ترورها ارتکابی شیوه نویسندگان ،با وجود این .ها شد آن

ـتفاده از ظرفیـت   و انـد   ه قرار دادهمورد مطالع ـین  داخلـی و  هـاي حقـوق    بـا اس ب
تا به این پرسش پاسـخ داده شـود کـه ترورهـا      اند ها پرداخته الملل به تحلیل آن

ـتند   در حقوق داخلی و بین الملل واجد چـه عنـوان یـا عنـاوین مجرمانـه      اي هس
کـه   و ایـن  همچنین رسیدگی به این جرایم در صالحیت کـدام مرجـع اسـت؟   

نتـایج پـژوهش بیـانگر    آیا ادعاي دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یـا خیـر؟   
شـوراي   1373گذشـت دو دهـه از تصـویب قطعنامـه     با توجه بـه  که  این است

امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاري تروریسم در نظـام حقـوقی ایـران    
رف ارتکـاب  هر ترور داراي عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صـ 

شـود.   آن موجب ایجاد صالحیت براي مرجع اختصاصی کیفري داخلی نمـی 
ـنامه رم مصـوب     با توجه به شرایط   1998وقوع جنایات علیـه بشـریت در اساس

ـتن ایـران بـه دیـوان        است این جرم بین المللیمصداق رفتار  کـه علیـرغم نپیوس
یدگی دانسـت،  توان این مرجع قضـائی را صـالح بـه رسـ     بین المللی کیفري می

مجمـع عمـومی    3314منشور ملل متحد و قطعنامـه   51همچنین با استناد به ماده 
سازمان ملل متحـد ادعـاي دفـاع بـودن رفتـار و توجیـه پـذیر بـودن آن در هـر          

 .صورت مردود است
اي، جنایــت علیــه  ، دانشــمندان هســتهتــرورتروریســم، : واژگــان کلیــدي 

  دیوان بین المللی کیفري.بشریت، 
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  مقدمه
ته قربانی حمالت هاي گذش طی سالکه  ایندیده دو سویه تروریسم است زیرا علیرغم  کشور ایران بزه    

 کشورمان  اي دانشمندان علوم هسته .1اند تروریستی بوده است برخی آن را متهم به حمایت از تروریسم  نموده
را  . علت این امر اند هستی قرار گرفتیهاي  ترور که در دو دهه اخیر هدف حمله هستند یئها یکی از گروه

پیمان عدم   3»2«نگان جست زیرا به باور آن ها ایران ماده برخی از بیگا 2توان در ادعاي واهی و بی اساس می
آژانس بین المللی انرژي نه تنها که تا به حال  در حالیرا نقض نموده  1968مصوب  4اي اشاعه سالح هسته

اند بلکه عالی ترین مقام  دهنموید نئرا تااي   الزم براي ساخت سالح هسته و مقامات تهران غنی سازي5 اتمی
 را ممنوع اعالم نمودهو هرگونه سالح کشتار جمعی اسالمی ایران ساخت و در اختیار داشتن آن جمهوري 

د یا فراتر معاهده مذکور را داشته باش 2کشوري قصد نقض ماده که  اینحتی در فرض  )1389اي، خامنهامام (
منشور ملل متحد و صراحت عبارت در  51نیز با لحاظ ماده  ی حتی این مقرره  را نقض نماید از آن یعن

                                                      
 .این یعنی اقدام علیه یک قربانی تروریسم - 1

البته بدیهی است که هدف اصلی از ارتکاب ترورها مبارزه با علم و اندیشه  است لـذا چنـین ادعاهـاي واهـی و  بـی اساسـی بـراي          -  2
  شود. ت تروریستی و فریب مرتکبان  و افراد دخیل در ارتکاب ترور  مطرح میمقاصدي از قبیل القاء  تفکرا

اي و اعمـال کنتـرل    اي یا ابزارهاي انفجار هسـته  گونه سالح هسته شود هیچ اي در این پیمان متعهد می هر دولت فاقد تسلیحات هسته - 3
دهنده یا به هر نحو دیگري، دریافت نکنـد؛ بـه سـاخت یـا تـالش       قالها یا ابزارهایی را از هر منبع انت مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سالح

اي یـا ابزارهـاي    هـاي هسـته   اي مبادرت نورزد و در پـی کمـک بـراي سـاخت سـالح      ها یا ابزارهاي انفجار هسته براي دستیابی به سالح
  .هایی را دریافت نکند اي نباشد یا چنین کمک انفجار هسته

4 - Nuclear Non-Proliferation Treaty 
5- International Atomic Energy Agency  
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علت  8دحق ارتکاب ترور را ندار 7شخصی به عنوان دفاعدر این ماده، هیچ  »6وقوع حمله مسلحانه«صورت 
یی و ها براي سوءاستفاده احتمالی است (کدخدا مذکور  نیز کاستن از آزادي عمل دولت وجود شرط

) تا  ارتکاب رفتارهاي تهدیدکننده صلح  و امنیت بیش از پیش تقبیح  شوند همچنین 11، 1386زرنشان،
راه  نیز 11بودن تهاجم (در فرض وجود) و ضرورت10، قریب الوقوع9قبیل تناسب  وجود سایر شرایط دفاع  از

  .نماید کامالً مسدود می منشور را 51استناد به ماده 
اي کشورمان هدف ترور  علمی مرتبط با دانش صلح آمیز هسته  شش شخصیت 1399ا ت 1388از سال     

 ،1390(نمامیان،» دشمن علنی بشر«قرار گرفتند؛ رفتاري که برخی به درستی از مرتکبان آن به عنوان 
اند. در مقابل برخی نظر  دهنمو) یاد 162 ،1394(فلچر، »فوق جنایت«) و از خود رفتار به عنوان 42

مخفیانه ممانعت از برنامه و مسئول  13رئیس اسبق موساد »12مئیر داگان«نسبت به ترور دارند؛  دیگري
گ جن است تا ایجاد یک تر اخالقیارتکاب آن بسیار بسیار کارآمدتر و  اي ایران باور دارد ترور هسته

از » .ه بار نیاورداي ایران خرابی ب سیسات هستهأشاید به اندازه کافی در ت«زیرا به نظر وي جنگ گسترده 
به راحتی امکان پذیر نیست همچنین ترور موجب  سوي دیگر جایگزین نمودن افراد حذف شده

نظري که برخالف قوانین بین المللی از قبیل بند  .)Bergman,2018,6( شود تضعیف روحیه مقابل می
 یکبند  موجب و با وجود جرم انگاري آن به  1966 مصوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی 6ماده  یک

ها  اساسنامه رم بار 7و ماده  1997 مصوب گذاري هاي تروریستی کنوانسیون سرکوب بمب 2ماده 
که  2020غیرانسانی سوم ژانویه تروریستی و  ها به آن عمل شده حتی آمران حمله توسط برخی دولت

  .نیز همچنان به آن معتقد هستند واقع شد فرودگاه بین المللی بغداد در نزدیکی 

                                                      
6   - if an armed attack  

اصـل بـر ممنوعیـت     سـازمان ملـل متحـد    1966مصـوب    و سیاسـی   مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق 6با لحاظ مستنداتی از قبیل  ماده   -  7
مشروع بر خالف ایـن اصـل عمـل نمـود لـذا زمـانی کـه         توان با داشتن حکم قانونی مرجع قانونی یا دفاع سلب حیات است  و فقط می

  رود و نه مدافع. سلب حیات از اشخاص  به غیر از استثنائات مذکور انجام شود مرتکب رفتار یک جانی و مجرم به شمار می
کلیه اعضاء در «ته: منشور ملل متحد مقرر داش 2ماده  4ها اصل بر منع توسل به زور است به همین دلیل  بند  در روابط میان دولت - 8

المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوري یا از هر روش دیگري که  روابط بین
  ».با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداري خواهند نمود

9- Proportionality  
10- Imminent  
11- Necessity  
12- Meir Dagan 
13- Mossad  
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هاي اخیر به بزه دیدگان اقدامات ناقض حقوق بشري علیه دانشمندان ایرانی  سال طیکه  اینبا وجود    
در این  بین المللی هاي قانونی تا به حال هیچ اقدام موثر حقوقی افزوده شده و علیرغم وجود ظرفیت

ا که دخالت داشتن حداقل و با توجه به قرائن موجود و نحوه ارتکاب تروره رو ینازازمینه انجام نشده 
اي از ترور  تاریخچهتعاریف و در ادامه پس از ارائه  نماید، یک دولت یا مجموعه بیگانه را تائید می

شود و در ادامه با توجه به گذشت بیش  بررسی میدر حقوق بین الملل رفتار جایگاه اي،  دانشمندان هسته
ي امنیت سازمان ملل متحد که به موجب آن شورا 2001 مصوب 1373قطعنامه تصویب  از دو دهه از

و عدم جرم انگاري  )SC/Res/1373,para2(e)(ها را ملزم به جرم انگاري تروریسم نموده است  دولت 
ها به صورت موردي  هریک از ترور م،ئتروریسم در حقوق داخلی همچنین شرایط تحقق برخی از جرا

و اي  انین ایران داراي چه وصف یا اوصاف مجرمانهشود تا مشخص شود رفتار ارتکابی در قو بررسی می
مورد نیاز و ارکان  هاي حقوق بین الملل است؟ و سپس با استفاده از ظرفیت در صالحیت چه مرجعی 

و  صالحیت مرجع  ، امکان انطباق رفتار بر این عنوان14جنایات علیه بشریت بین المللی جرمبراي تحقق 
  .شد بررسی خواهدرسیدگی به آن 

  تعاریف -1
). به همین 97،1399پور، ها  است (فتح تروریسم در مقام تعریف علمی یکی از مناقشه بر انگیزترین واژه     

  2001که در متون حقوقی داخلی و  بین الملل و به  ویژه پس از حمالت یازده سپتامبر  علت علیرغم این
مورد 16»الواشنطنه غزو«و » غزوة المنهتن«حاري آن، یا به تعبیر اعضاء تیم انت» محمد عطاء«رهبري به 15القاعده

توان آن را  سیاسی ترین رفتار  که می این واژهتا به حال هیچ تعریف جامع و کاملی از توجه قرار گرفته است 
تعریف رسمی و آکادمیک از تروریسم  یکصدونه ابق مطالعات انجام شدهمطاست.  ارائه نشدهمجرمانه نامید 

) همین امر موجب شده تا برخی دستیابی به تعریف واحدي از این Friedrichs,2006,420-425( وجود دارد
 »وسیله اسلحهه قتل سیاسی ب«با این حال برخی ترور  را به  ). 3، 1387راد، واژه را ناممکن بدانند (ناجی

ونت است که اي از خش گونه«همچنین در تعریف تروریسم بیان شده: اند  ) معنی نموده636، 1342(دهخدا،
توام با استفاده سیستماتیک یا توسل به  قتل، جرح و خرابکاري براي تهدید یا ترساندن گروه مورد نظر که 

(نجفی ابرندآبادي  »گیرد رعب و هراس صورت می دباشند و یا به منظور ایجا تر از قربانیان آنی جرم می وسیع
                                                      
14   - Crimes Against Humanity 
15- Al-Qaeda 

ها با باور ناصحیح از دین، در صدر اسالم جامانده و فقط جسم شـان در زمـان حـال وجـود دارد علـت       ذهن اعضاء این قبیل گروه - 16
در منهتن و واشـنگتن آمریکـا انجـام    نیز متاثر از این است لذا اسامی عملیات هاي خود را  که  غزوة الواشنطنو  غزوة المنهتننامگذاري 

  اند. دادند به تاثیر از غزوات صدر اسالم  انتخاب نموده
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امکان یا عدم امکان تعریف آن در تمامی جوامع اي که صرفنظر از  ). واژه326- 328، 1377و هاشم بیگی،
  انسانی امري منفور و محکوم است.

  ایران اي هسته دانشمندان  ترورو نحوه  تاریخچه -2
 محمدي مسعود علیشهید   -2-1
محمدي استاد تمام فیزیک دانشگاه تهران  با انفجار   مسعود علیدکتر  1388دي ماه  بیست و دومروز    

منطقه قیطریه تهران هدف قرار گرفت. در این ترور بمب در نزدیکی  در حوالی راه دور بمب کنترل از 
که در اثر این انفجار نام ایشان به  )1395(تسنیم، منزل شهید در یک موتورسیکلت جاسازي و منفجر شد

  مطرح گردید. یاي ترور شده ایران عنوان اولین دانشمند هسته
 مجید شهریاريشهید   -2-2
دومین ترور در بلوار ارتش واقع در شمال تهران  08/09/1389ماه یعنی در تاریخ   فاصله قریب به یازدهبا    

اي و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید  شهریاري استاد دانشکده فیزیک هستهمجید   دکترارتکاب یافت. 
فاوت که بمب به خودرو بهشتی هدف مهاجمین قرار گرفت. همانند شیوه قبلی با استفاده از بمب، با این ت

 ندهمسر و راننده ایشان متصل و منفجر شد که در اثر این انفجار دکتر مجید شهریاري به شهادت رسید  حامل
 .)1400ایسنا،از انفجار از خودرو پیاده شده بودند زنده ماندند( که پیش اینو همراهان وي با توجه به 

   فریدون عباسی دوانی -2-3
م هشتا کمترین فاصله زمانی واقع شد و نتیجه آن مجروحیت هدف بود؛ روز دوشنبه تنها تروري که ب   

در تهران شنیده شد در این مورد که تنها ترور نافرجام  يانفجار بمب دیگري صدا 1389آذر ماه 
از  پیششود دکتر فریدون عباسی دوانی به همراه همسرشان  اي ایران محسوب می دانشمندان هسته

    ). 1390(عصرایران، ها شدند خارج و مانع تحقق قصد تروریستدرو انفجار از خو
  ی نژادئداریوش رضاشهید  -2-4
روز شنبه مورخ  عامالن تروربه نحوي که  نددر نظر گرفت ی رادر این ترور آمران روشی متفاوت   

اه دکتري رشته برق دانشگ ی نژاد دانشجو مقطعئدر خیابان بنی هاشم تهران  داریوش رضا 01/05/1390
  ).1396مشرق نیوز،( خواجه نصیرالدین طوسی را با شلیک شش گلوله به شهادت رساندند

  مصطفی احمدي روشنشهید  -5- 2 
در خیابان شهید داوود گل نبی نزدیک میدان کتابی منطقه سید خندان تهران  21/10/1390صبح روز     
معاون بازرگانی سایت ن بمب به خودرو حامل با چسباند تورسیکلتی که دو نفر سوار بر آن بودندمو

  ).1390نیوز، مشرق( را به شهادت رساندند و انفجار آن،  وينطنز 
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  محسن فخري زادهشهید   -2-6
 2018آوریل  سی امنخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبري  »نتانیاهو بنیامین«تنها دانشمندي که     
نام این شخص «: را به زبان آورد و در آخر تأکید نمود ایشاناز ترور)  سه بار نام  پیشماه  سی و یک(

در  ترین روش تروري که به گفته نیویورك تایمز توسط موساد انتخاب و بی سابقه ».را به خاطر بسپارید
مطابق اطالعات منتشر شده در نقشه ذیل، شروع مسیر حرکت . اجرا شد 1399فتم آذر ماه تاریخ ه
ال«از شهر  17کاروان مسافتی بیش از دویست پس از طی  ایشان واقع در استان مازندران است. »رستم کُ

 با بهره گیري از هوش18 یا همان محل وقوع ترورو رسیدن به منطقه آبسرد شهرستان دماوند کیلومتر 
هدف حمله تروریستی کنترل از راه دور که در نزدیکی محل ترور پنهان شده بود  مسلسل مصنوعی و

   . )2021نیویورك تایمز،(ند رس د و به شهادت مینگیر قرار می
شود این است که همچنان تفکري هم سو  هاي انجام شده حاصل می از بررسی سوابق و تعداد ترور چه آن   

اي ایران حاکم است زیرا او معتقد بود ترور و حذف فیزیکی  بر نحوه مقابله با برنامه هسته »مئیر داگان«با تفکر 
اند زیرا  . الزم به ذکر است کشورهاي دیگر نیز از آسیب تفکر مذکور در امان نبودهبهترین گزینه است

سلمان « ،»رحمن رسولعبدال«توان به  میکه  اند بارها هدف حمالت مشابه قرار گرفته هم دانشمندان بیگانه
عزیز «همچنین  ق،عرا از متخصصان Tamar,2014,64)(» یحی المشد«و  )Bergman,2018,319( »رشید
دانشمند آلمانی که  »ولفگانگ پیلز«و  )2018تایمز، نیویورك( رئیس مرکز پژوهش هاي علمی سوریه »اسبر

  اشاره نمود. )Bergman,2018,69( گرفته شدبه ترور وي  در جلسات موساد تصمیم 

  
                                                      
17   - Start of convoy's route 
18   - Site of assassination  
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  اي ایران ادعاي دفاع و توجیه پذیر بودن ترور دانشمندان هسته -3
ترور دانشمندان را جرم و مستوجب شود که  صرف روایت یکی از طرفین (ایران) موجب نمی   

ایران اي که  بی اساس و متوهمانه باور طرف مقابل براي توجیه رفتار، زیرا امکان دارد مجازات دانست
را دلیلی براي  دارد اي پیمان عدم اشاعه سالح هسته 2اي خود قصد نقض ماده  انشمندان هستهتوسط د

با توجه به ارتکاب این رفتار علیه بشریت محسوب و به عنوان دفاع مرتکب آن شود که در این صورت 
(ملکی زاده، آن برآید  اثبات باید از پس نمودهبه یک استثناء نسبت به قواعد عام استناد  که مدعی این

  ؛ ادعائی که با لحاظ قوانین بین المللی به هیچ وجه قابل پذیرش و اثبات نیست.)43 ،1397
  اي ایران دانشمندان هسته  پاسخ به ادعاي دفاع و توجیه پذیر بودن ترور - 4 

ا سایر علت این امر نیز بدیهی است زیر .ترین حق پذیرفته شده انسان است ترین و مهم یئحق حیات ابتدا   
به نحوي که از آن به عنوان حق  معنی خواهد داشتاز قبیل حق آزادي در مورد انسان داراي حیات ، حقوق

مجمع  1966مصوب   و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق 6ماده  یکبند  .ذاتی انسان یاد شده است
این حق  . است  انسان  حقوق ذاتی شخص حق زندگی از«دارد:  متحد در این باره مقرر می  ملل  سازمان  عمومی

» نمود.  محروم  مجوز) از زندگی  (بدون  خودسرانه  توان را نمی  فردي  بشود. هیچ  حمایت  قانون  باید به موجب
اصل را بر ممنوعیت قتل قرار  استسازمان ملل  1948 اعالمیه حقوق بشر  19»3« این ماده که تاکیدي بر ماده

از قبیل دفاع مشروع یا به حکم قانونیِ  ا فقط تحت شرایطی یعنی با داشتن مجوز قانونیداده و ارتکاب آن ر
خودسرانه از  زندگی و برخالف  نمودنمحروم  بارز رفتار مصداقین، لذا با وجود امجاز دانسته  مرجع قانونی

منع  وانسیون کن 20»2«ماده  و همچنینمذکور با لحاظ قوانین  رو ینازاشود  مذکور محسوب می ادونص م
اخالقی براي  هیچ توجیه حقوقی و که رفتار را جرم انگاري نموده   1997 21هاي تروریستی گذاري بمب
و  ارتکاب آن در هر شرایطی غیرقانونی و غیراخالقی است. ناگفته نماند   هاي ارتکاب یافته وجود ندارد رفتار

هاي کنوانسیون مذکور  از قبیل  از ظرفیت که اگرچه رفتار مصداق ماده اخیر است اما امکان استفاده
هاي عضو در حالتی است که ایران به آن ملحق شده باشد که با توجه به عدم  درخواست همکاري از دولت

  هاي سند مذکور وجود ندارد. الحاق ایران به این معاهده امکان استفاده از ظرفیت
                                                      

  .هر فردي سزاوار و محق به زندگی، آزادي و امنیت فردي است - 19
 مـاده  عمـد  روي از و غیرقـانونی  طـور  بـه  او اگـر  گـردد،  مـی  کنوانسیون این مفاد در مندرج جرایم از یکی مرتکب شخص یک - 20

 وسـایل  یـا  عمـومی  نقـل  و حمـل  وسـیله  ملـی،  یـا  دولتـی  وسـایل  المنفعه، عام اماکن مقابل یا داخل، در را مرگبار مواد دیگر یا منفجره
  . ...جسمانی شدید جراحت ایراد یا کشتن قصد به. الف: نماید منفجر یا  مسلح تحویل،) زیر اهداف قصد به( زیربنائی،

21 - Terrorist Bombings Convention 
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زیرا در  هستند وق بشر و حقوق بشردوستانهتحت هر شرایطی برخالف حق  هاالزم به ذکر است ترور    
سلب مجاز به دولت بیگانه صورتی که بین ایران و کشور دیگر جنگ مستقیم نظامی نیز ایجاد شود 

هاي  پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون 51در این باره بند دوم ماده  غیرنظامیان نیست حیات از 
خشونت آمیز یا تهدید به خشونت  اقدامات: «داشتهقرر م 1949 موافقتنامه به 1977مصوب چهارگانه ژنو 

» .ها اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد ممنوع است که هدف اصلی از ارتکاب آن
پیرامون حمایت از  سند مذکور توان به میدر مورد شرط نظامی یا غیرنظامی بودن دانشمندان ترور شده 

آن هرکس که در عملیات جنگی حضور و مشارکت ندارد، رزمنده  مطابق کهغیرنظامیان اشاره نمود 
مورخ » آکاسیو«نیست بلکه غیرنظامی محسوب می شود. شعبه اول دادگاه روآندا نیز در راي مر بوط به 

اعضاي جمعیت غیرنظامی افرادي «در مورد شرط نظامی بودن یا نبودن اظهار داشته:  1998دوم سپتامبر 
  .)139 ،1390(عالمه، »ها ندارند فعالیتی در درگیري و رکتگونه ش هستند که هیچ

 بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه یکی از اصول اساسی حاکم بر مبناي اصل تفکیک که   مذکورمالك     
حتی در صورت زیرا باید بین افراد نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد ؛ به موجب این اصل. وضع شده  است

- 125 ،1387یز هیچ کشوري حق آسیب رساندن به جمعیت غیرنظامی را ندارد (شهبازي،درگیري مسلحانه ن
ها  مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعزام نیرو 3314قطعنامه  3ماده  22 (g)با استناد به بند. همچنین )122

 و مزدوران مسلح از جانب یک دولت براي انجام عملیات علیه دولت دیگر به منظور عملیات مسلحانه
با توجه به  رو ینازااي دیگر براي محکومیت رفتار مذکور است.  شود که مقرره تجاوز محسوب می

ها تحت هیچ  تر بیان شد ارتکاب ترور منشور ملل متحد که پیش 51مستندات فوق و شرایط ماده 
داق شرایطی قابل پذیرش و دفاع نیست و به طور قطع با هر توجیه و در هر شرایطی ارتکاب یابند مص

هائی که مرتکب این قبیل رفتارها  یا دولت  مجموعه رو ینازاقوانین بین المللی است   بارز نقض فاحش
   .توان به عنوان یک مجموعه یا دولت تروریستی و جنایتکار شناخت و نه عنوان دیگر شوند را تنها می می
  اي در حقوق داخلی عناوین مجرمانه منطبق با ترور دانشمندان هسته -5
توان رفتار را منطبق بر  لذا نمی در حقوق ایران به عنوان  جرم مستقل شناخته نشده بیان شد تروریسمکه  چنان   

 ها عنوان تروریسم نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات نمودن رفتار تحت زیرا  مجازات این عنوان نمود

                                                      
22- Article 3: Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to 
and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: (g) The 
sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which 
carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts 
listed above, or its substantial involvement therein. 
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. این در حالی است که مقنن رفتار ستا قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 23و برخالف اصل سی و ششم
تروریست بدون بودجه بیشتر به « تأمین مالی تروریسم را جرم انگاري نموده شاید او نیز معتقد است که

 .)188 ،1394معاونت پژوهش و تولید علم،( »معترضی غمگین شباهت دارد تا تهدیدي علیه جان و مال مردم
ها از قبیل جرم  ست زیرا براي مقابله با تروریسم باید تمامی جنبهکافی نیگونه جرم انگاري الزم ولی این 

و وجود مراجع اختصاصی براي رسیدگی به آن لحاظ شود که این مهم نیازمند تجریم تروریسم به  انگاري
باید به سراغ سایر  رو ینازا است. ؛ امري که در قوانین ایران تا به حال مسکوت ماندهاست عنوان جرم مستقل

  ها بررسی شود. ین مجرمانه رفت تا امکان یا عدم امکان انطباق رفتار  بر آنعناو
  عمديجنایت  -5-1
و نتیجه حاصله تحقق شرایط اجزاء رکن مادي شامل رفتار، دیگري بودن  با شرح ماوقعی که گذشت   

ز ارتکاب قصد مرتکبان امجنی علیه و نتیجه حاصله بدیهی است لذا نیازي به تشریح آن نیست همچنین 
ی و ئریزي قبلی اهداف خود را شناسا ها با برنامه واضح است که تروریست، زیرا پررفتار قابل احراز است

. حتی امکان دارد براي تسلط اند گذاري و انفجار  نموده ها یا بمب به قصد قتل اقدام به شلیک به آن
به نظر رفتار بیه سازي نموده باشند لذا بیشتر بر موقعیت و ارتکاب رفتار، بارها لحظه و صحنه ترور را ش

نسبت به  . رفتار ارتکابیاست 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  24»290«ماده  »الف«مصداقی از بند 
نیز مشمول جنایت عمدي است زیرا با توجه به فاصله اندکی که  سایر افراد از قبیل همراهان دانشمندان

، لذا  در صورت سلب قصد ارتکاب قابل احراز استبه نتیجه و علم بوده افراد  و این اهداف اصلیبین 
  حیات از اشخاص دیگر محکومیت  مرتکبان به بیش از یک بار قصاص نفس منع قانونی ندارد.

  تخریب -5-2
ترورها آخرین رفتار مرتکبان منجر به ایراد جنایت و تخریب شده است زیرا ارتکاب  با توجه به نحوه    

 به اموال اند و بعضاً در داخل خودرو بوده دانشمندانجرم زمانی  واقع شده است که  در تمامی موارد،
و چه  انفجاربا این حال چه  .آسیب رسیده است اند بوده ترورکه در نزدیکی محل متعلق به دیگران 

 هستند و تخریب دو جرمی بدیهی است ایراد جنایت عمدي شلیک گلوله و یا هر دو انجام شده باشد
اند لذا همانند جنایت عمدي از تشریح ارکان تخریب  واقع شده اهدافبا انجام رفتار مستقیم بر روي که 

                                                      
  باشد. قانون موجب به و صالح دادگاه طریق از تنها باید آن جرايا و مجازات به حکمششم:  و سی اصل -  23
 یا فرد بر جنایت ایراد قصد کاري انجام با مرتکب هرگاه - الف: شود می محسوب عمدي زیر موارد در : جنایت290ماده  -  24

 کار خواه شود، واقع آن نظیر ای مقصود جنایت نیز عمل در و باشد داشته را جمع یک از غیرمعین افرادي یا فرد یا معین افرادي
  نشود. خواه بشود، آن نظیر یا جنایت آن وقوع موجب نوعاً ارتکابی
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. در شود زیرا مواردي از قبیل مال و متعلق  به دیگري بودن اموال تخریب شده بدیهی است پرهیز می
  است خصوص تخریب باید قائل به تفکیک شویم زیرا براي جرم تخریب اموال  دو صورت متصور

و  1375مصوب  مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات)قانون  25»676«نخست رفتار مشمول ماده 
 . 27همان قانون جرم انگاري شده است26»677«صورت بعدي رفتاري که در ماده  

تخریب اصوالً مصداق جنایت عمدي و با توضیحات فوق و قوانین موجود مشخص شد که رفتار   
محاربه و افساد فی االرض جرم انگاري تروریسم در قوانین داخلی و شرایط تحقق با توجه به عدم  .است

هاي تروریستی شاید بتوان ترورها را مصداقی از رفتارهاي  همچنین قرابت این عناوین مجرمانه با عملیات
با توجه به پیچیدگی شرایط وقوع دو رفتار مستوجب مجازات حد که در قانون  مذکور دانست لذا

به انطباق آن ها بر ترورها  در ادامهاند  به طور مستقل جرم انگاري شده 1392ت اسالمی مصوب مجازا
  شود. می امکان سنجی با تشریح ارکان این جرایم طور مستدل و مستند

  محاربه -5-3
که آیا این ارکان در ترورهاي  خواهد شدذیالً ابتدا ارکان سه گانه جرم محاربه بیان و سپس بررسی    
  کور وجود دارد یا خیر؟مذ
  رکن قانونی -1-5-3
) که به عنوان 29 ،1395(گلدوزیان، رکن قانونی به معنی تعیین وصف مجرمانه توسط قانون است   

قانون مجازات اسالمی مصوب  28»279«ماده . در حال حاضر یک اصل مسلم قانونی پذیرفته شده است
  گیرد. ایران مورد استناد قرار میبه عنوان رکن قانونی جرم محاربه در حقوق  1392

  رکن مادي -2-5-3
(قیاسی و  است روانی رکن آن دیگر روي و مادي رکن آن روي یک که است اي سکه همانند جرم   

رکن مادي به معنی رفتاري است که از انسان بروز می که  این). با توجه به 166 ،1396محترم قالتی،
                                                      

  شد. خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به بزند آتش را دیگري به متعلق منقول اموال کس هر: 676ماده  -  25
 یـا  و نمایـد  تلـف  بعضـاً  یـا  کالً نحو هر به یا نماید تخریب را ريدیگ به متعلق غیرمنقول یا و منقول اشیاء عمداً کس هر: 677ماده  -  26
  شد. خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به اندازد، کار از

رونـد و حـداقل    جرایم مواد مذکور قابل گذشت به شمار مـی  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11مطابق ماده  - 27
  اند. لیل یافتهو حداکثر مجازات آن ها به نصف تق

 ناامنی موجب که نحوي به است، آن ها ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از عبارت : محاربه279ماده  -  28
 باشد نداشته عمومی جنبه او عمل و بکشد سالح خاص شخص چند یا یک سوي به شخصی انگیزه با کسی هرگاه. گردد محیط در
  شود. نمی محسوب محارب نشود، امنیت سلب موجب ناتوانی اثر در ولی بکشد، سالح ردمم روي به که کسی نیز و
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و برهنه  ده فوق روي نخست جرم محاربه دست بردن به اسلحه) مطابق ما136 ،1397(اردبیلی، نماید
(محقق  »هو کل مجرد سالحاً«، عباراتی از قبیل سالحو نه صرف به همراه داشتن  استآن  نمودن
) که در فقه براي تحقق 158 ،1367(نجفی،» هو من جرد السالح الخافة الناس«و ) 226 ق،1410حلی،

 17/09/1393 مورخ 2218/93/7یه به شماره ئاداره حقوقی قوه قضا 29محاربه بیان شده و نظریه مشورتی
که براي وقوع محاربه مرتکب باید رفتاري فراتر از حمل اسلحه انجام دهد. این  نیز مؤید این نظر است

 است  مشمول ماده مذکور حمل سالح و وجود آن نزد محارب نیزبرخی معتقدند در حالی است که 
  مدنظر قانونگذار بوده، است. چه آنبه نظر چنین اعتقادي مغایر که  )298 ،1394(زراعت،

 روانیرکن  -5-3- 3 
ی ئبه معنی ارتکاب رفتار به همراه قصد مجرمانه یا تقصیر جزا روانیدر صورتی که بپذیریم رکن     

قصد مرتکب از کشیدن سالح ) است 21،1396یا محتواي فکر مرتکب (خالقی، )29 ،1395(گلدوزیان،
 تعدي به نفوس، اموال یا اعراض مردم باشد؛ قصدي که باید به همراه کشیدن سالح وجود داشته باید

هرچند این رفتار مجرمانه نسبت به یک نفر هم قابل تحقق است اما در صورتی که مرتکب فاقد باشد. 
 شعبه ششم دیوان عالی کشور مورخ 1461راي شماره ( قصد عمومی باشد تحقق محاربه منتفی است

به همین جهت است که شاید شهید نمودن امام علی (ع) ترور باشد و نه محاربه  )26/08/1393
اند ولی  حالتی را متصور شد که اگرچه مرتکبان فاقد قصد عمومی بودهکه  اینمگر ، )176 ،1393(نبوي،

 نمودنهر اباشد و با  ظدر تعقیب دانشمندان  کسی نتیجه رفتار متوجه عموم مردم شود به عنوان مثال
سالح وارد معابر عمومی و موجب رعب و وحشت مردم حاضر در محل شود که در این صورت جرم 

قانون مجازات  279در این باره قسمت پایانی ماده  .)364 ،1396(مصدق، محاربه محقق خواهد شد
 هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص«دارد:  مقرر می 1392اسالمی مصوب 

مطابق مفهوم مخالف  الذ» سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود
این عبارت هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او 

 هشود. اگرچه مطابق استدالل مذکور امکان محارب جنبه عمومی داشته باشد محارب محسوب می
اما با توجه  ،ن رفتار کشیدن سالح با انگیزه شخصی و حصول ناامنی در محیط وجود داردمحسوب نمود

الناس در پی کشیدن سالح واقع نشده  هاخاف ،در هیچ یک از مواردبه نظر به نحوه استفاده از وسایل 
                                                      

 بنـابراین . آن هـا اسـت   ارعـاب  یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به) اسلحه به بردن دست( سالح کشیدن محاربه، اساسی رکن...  -  29
  ...باشد محاربه عنوان مشمول تواند نمی آن، از استفاده به تظاهر بدون سالح حمل صرف
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و ها بر اساس نحوه استفاده از سالح به چهار روش تقسیم  در ادامه تمامی تروراز این جهت  30است
د زیرا ماهیت محاربه به نحوي است که در تحقق آن به کاربردن وسیله خاص توسط نشو بررسی می

  ).42 ،1379مرتکب شرط است(حبیب زاده،
(روش انتخابی در ترور شهیدان مصطفی احمدي و انفجار  چسباندن بمب به خودرو حامل  هدف  -اول

 مجید شهریاري و فریدون عباسی دوانی)و  روشن
یک مستقیم به هدف با سالح سبک توسط انسان (روش انتخابی در ترور شهید داریوش شل -دوم
 ی نژاد)ئرضا
 کنترل از راه دور (روش انتخابی در ترور شهید محسن فخري زاده) مسلسل باشلیک مستقیم به هدف  - سوم

در مسیر حرکت هدف (روش انتخابی در ترور شهید مسعود علی و انفجار بمب گذاري  -چهارم
 محمدي).

شکی در سالح بودن  سومو  دومتوان سالح محسوب نمود یا خیر در موارد  کار رفته را میه وسایل بکه  این   
 و اسلحه قاچاق مجازات قانون اجرایی نامه آئین یکماده  31»الف«مصداق بارز بند  ،زیرا وسیلهت ها نیس آن

و  اولدر خصوص موارد  .است 1392/10/08مصوب  غیرمجاز مهمات و سالح دارندگان و مهمات

                                                      
  شود. شود شیوه ارتکاب این قبیل رفتارهاي غیرانسانی است که تا لحظه آخر  با نهایت مخفی کاري انجام می موجب تقویت این نظر می چه آن - 30

از که  1390: اصطالحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 1ماده -  31
ـ سالح گرم: سالحی که با استفاده  :این پس در این آئین نامه قانون نامیده می شود و این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند الف 

از نیروي گاز باروت (نیروي حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی 
ـ سالح گرم سبک (سالح کوچک): سالحی که براي استفاده 1 :(تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می شود

میلی متر و ) 7/12میلی متر تا کمتر از () 5/5انفرادي طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره برداري است و کالیبر آن ها از (
ـ سالح گرم سبک خودکار: سالحی که معموالً  :اینچ می باشد و به دو نوع زیر تقسیم می شود) 38/0الی () 22/0اع از (در بعضی انو نوع اول 

داراي مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامنـ  شلیک) می باشد و با خشاب یا نوار فشنگ گذاري شده و خروج پوکه به صورت 
برگه ناظم آتش آن ها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک  چه چنانی شود و خودکار توسط مکانیزم سالح انجام م

ـ سالح گرم سبک غیرخودکار:  .گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می کنند نوع دوم 
داشته و غالباً فشنگ گذاري آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سالحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را 

ـ سالح گرم نیمه سنگین: سالحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می شود و بعضی از انواع آن می تواند 2 .سالح خارج می شود
ـ سالح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل 3 .میلی متر می باشد) 106تا ()  7/12توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آن ها از (

 و نقل آن ها به بیش از سه نفر نیروي انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آن ها توسط سامانه هاي جانبی انجام می شود و
  .میلی متري) 155لی متري و توپ (می) 130میلی متر می باشد، از قبیل توپ ( 106کالیبر آن ها باالتر از 
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که  اینهرچند قانونگذار به طور صریح در تعریف سالح به بمب اشاره ننموده است اما با توجه به نیز  چهارم
 ،1394(زراعت، در عرف حقوقی سالح گرم شامل مواردي از قبیل تفنگ، بمب، نارنجک و خمپاره است

ی براي ئ. اما استفاده از سالح به تنهاه وجود نداردمنعی براي سالح محسوب شدن وسایل به کار رفت) 303
کند زیرا در دو حالتی که از بمب استفاده شده یا کشیدن محقق  کفایت نمی مرتکبانمحارب شناخته شدن 

) در این حالت اول موردمردم متوجه آن نشدند (عموم ) یا زمانی که بمب نمایان شده چهارم موردنشده (
و با  رو ینازا ،نیز در محیط ایجاد نشده استناشی از کشیدن سالح هیچ ناامنی  بدیهی است که به تبع آن

  .جرم محاربه مخدوش و منتفی است روانیتوجه به توضیحات فوق رکن 
ی نژاد و محسن فخري زاده که به روش شلیک مستقیم گلوله به ئدر ترور شهیدان داریوش رضا    

در مطابق روایات موجود، زیرا ، ر را مصداق محاربه دانستتوان رفتا هدف انجام شده نیز به نظر نمی
 از کشیدن) تا 1396نیوز، مشرق(اند  در صحنه وجود نداشته عموم مردمنژاد  یئهنگام ترور شهید رضا

در صحنه حضور هیچ عامل انسانی براي انجام ترور نیز در آخرین ترور انجام شده . دنالح مرعوب شوس
کامالً مخفی گونه کشیدن سالحی نیز محقق نشده است بلکه سالح  حتی هیچ  )1399فارس،نداشته (

  ). 2021تایمز، نیویوركبوده است(
زیرا در تمامی  ،فاقد شرایط قانونی این جرم است رفتار ربه به نظرابا توجه به ارکان متشکله جرم مح   

تجرید السالحی که مدنظر مقنن است محقق نشده. البته این مانع از محکومیت مرتکبان به موارد رفتار 
 قانون 32»675«اعدام  و به دار آویختن آن ها نیست زیرا در صورت وقوع تخریب مشمول ماده  

مجازات محاربه بر اساس یک ضابطه ذهنی بر  1375وب مص) تعزیرات پنجم کتاب( اسالمی مجازات
موجب محکومیت به اعدام  چه آن) یعنی 218و217، 1397شود (میرمحمدصادقی، مرتکب اعمال می

شود  قصد مرتکب است و نه نتیجه رفتار وي. به عبارت دیگر نیازي نیست که رفتار مرتکب منجر به  می
ها  انین صرف وجود قصد مقابله با نظام براي محکومیت تروریستمقابله با نظام شده باشد بلکه مطابق قو

 به اعدام و به دار آویختن آن ها کافی است.
 
  

                                                      
 یا جنگل یا سکنی براي معد یا مسکونی محل هر کلی به طور و انبار یا کارخانه یا هواپیما یا کشتی یا بنا یا عمارت عمداً کس : هر675ماده  -  32

   .شود می محکوم سال پنج تا دو زا حبس به بزند آتش را دیگري به متعلق باغ هاي یا مزارع یا اشجار یا زراعی محصول نوع هر یا  خرمن
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  افساد فی االرض -5-4 
  رکن قانونی -1-5-4
به عنوان یک  1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 33»286«رفتار افساد فی االرض به موجب ماده    

   .ابل مجازات استجرم مستقل در نظام حقوقی ایران ق
  رکن مادي -4-5-2

جرم افساد فی االرض جرمی مقید به نتیجه یعنی اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود    
خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا شدن 

است زیرا موارد مذکور در ماده هریک مستقالً در حد وسیع است. جرمی که رکن مادي آن نیز جرم 
تحت عنوان  افساد فی  از محدوده یک جرم عادي خارج و  دنتوان قابل مجازات است و در حالتی می

 به عبارت دیگر از شرایط تحقق ،که به صورت گسترده ارتکاب یافته باشندمجازات شوند  االرض 
ته قانونگذار براي تشخیص گسترده بودن مالك و الب .ارتکابی است جرایمگستردگی رفتار مذکور 

و  34»120«شود در صورت حدوث شبهه با لحاظ مواد  معیاري مشخص ننموده و همین امر موجب می
االرض یا پس از تحصیل دلیل توسط  اثبات افساد فی 1392 مصوب قانون مجازات اسالمی 35»121«

 .قاضی انجام یا به طور کلی منتفی شود
 وانیررکن  -4-5-3

در ماده باید به  مذکور قصد برهم زدن امنیت براي تحقق این جرم ضروري است به نحوي که جرایم   
یا عدم علم به موثر  قصد با وجود این، در صورت فقدان . دنصورت گسترده و به این قصد ارتکاب یاب

   36.ازات استبودن اقدامات، رفتار از شمول افساد فی االرض خارج و به عنوان دیگري قابل مج

                                                      
 نشر کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم افراد، جسمانی تمامیت علیه جنایت مرتکب گسترده، طور به : هرکس286ماده  -  33

 یا شافح و فساد مراکز کردن دایر یا خطرناك و میکروبی و سمی مواد پخش تخریب، و احراق کشور، اقتصادي نظام در اخالل اکاذیب،
 یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود یا ناامنی کشور، عمومی نظم در شدید اخالل موجب که اي گونه به گردد آن ها در معاونت
  .گردد می محکوم اعدام به و محسوب االرض فی مفسد گردد وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه سبب یا خصوصی، و عمومی اموال
 و گیرد قرار تردید یا شبهه مورد کیفري مسئولیت شرایط از هریک یا و آن شرایط از برخی یا جرم وقوع هرگاه :120ماده  -  34

  .شود نمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد  حسب نشود یافت آن نفی بر دلیلی
 بدون و تردید یا شبهه وجود صرف به قذف، و سرقت فی االرض، افساد محاربه، استثناي به حد موجب جرائم : در121ماده  -  35
  .شود نمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب دلیل، تحصیل به نیاز
 نظم در گسترده اخالل قصد شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه: 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 286 ماده تبصره -  36

 احراز را شده انجام اقدامات بودن موثر به علم یا و عوسی حد در فحشا یا فساد اشاعه یا و عمده خسارت ایراد ناامنی، ایجاد عمومی،
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، نحوه وقوع رفتار و نتایج قیودي که در متن ماده بیان شده، االرض با توجه به مقید بودن جرم افساد فی   
ارتکاب جنایت ما وقع  در تمامی موارد توان مصادق این جرم دانست زیرا را نمیحاصله تمامی ترورها 

ورود خسارت عمده به تمامیت ...«ت مگر مواردي که رفتار مشمول عبار استنبوده  به طور گسترده
قانون مجازات اسالمی   286مذکور در ماده » گردد اموال عمومی و خصوصییا    جسمانی افراد

شود که در این صورت  احراز جرم افساد فی االرض و محکومیت به اعدام و به دار  1392مصوب 
  آویختن  مباشران و معاونان رفتار  ممکن است.

شت مشخص شد هرچند منعی براي محکومیت مرتکبان  به مجازات سالب حیات با شرحی که گذ  
وجود ندارد اما امکان انطباق رفتار بر عناوین محاربه و افساد فی االرض در تمامی موارد وجود ندارد به 
عبارت دیگر دو عنوان مذکور پوشش دهنده کامل رفتار تروریسم نیستند. عدم تجریم تروریسم به 

موجب خواهد شد در صورتی که به هر علت قصاص نفس اجرا نشود با استناد به ماده  صورت مستقل
تنها کیفر قابل اعمال این جرم  1375مصوب ) تعزیرات پنجم کتاب(اسالمی مجازات قانون 37»612«

حبس نه چندان طوالنی باشد. در حالی که شایسته بود مقنن ضمن تعریف و جرم انگاري تروریسم 
اي در مورد مرتکبان و سایر افراد دخیل در این رفتار  اتخاذ نماید براي مثال  ختگیرانهسیاست بسیار س

مباشرت و معاونت در تروریسم را در حکم مفسد فی االرض بداند یا مجازات افساد فی االرض را براي 
ستند آن ها مقرر نماید، همچنین شروع به این رفتار و رفتارهائی که در حکم شروع به این رفتار ه

همچنین معاونت در شروع به تروریسم و معاونت در رفتارهائی که در حکم شروع به تروریسم هستند را 
  مستوجب حبس درجه یک  نماید.

  اي در حقوق بین الملل عناوین مجرمانه منطبق با ترور دانشمندان هسته -6
حقوق داخلی دارند به  اي که در برخی از رفتارهاي ارتکابی ممکن است عالوه بر وصف مجرمانه   

اي به نام عنصر  موجب قوانین بین المللی نیز جرم انگاري شده باشند که این نیازمند احراز عنصر اضافه
زیرا در این حالت است که جرم عادي از  ،اي به عنوان وجه فارق جرایم عادي از بین المللی است زمینه

در ادامه با لحاظ قوانین بین  رو ینازا .)382 ،1398،(ذاکرحسین نماید آستانه جرایم بین المللی عبور می
                                                                                                                                   

 پنج درجه تعزیري حبس به مرتکب جرم، زیان بار نتایج میزان به توجه با نباشد، دیگري قانونی مجازات مشمول ارتکابی جرم و نکند
  .شود می محکوم شش یا

 علت به هر یا و باشد کرده گذشت قصاص از لیو داشته شاکی یا نداشته شاکی و شود عمد قتل مرتکب کس هر :612 ماده -  37
 دادگاه گردد دیگران یا مرتکب تجري بیم یا جامعه امنیت و صیانت و نظم در اخالل موجب وي اقدام صورتی که  در نشود قصاص
  .نماید می محکوم  سال ده تا سه از حبس به را مرتکب
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عناوین المللی بررسی می شود که رفتار ترور دانشمندان ایرانی که به نظر در حقوق داخلی تحت 
براي پاسخ به پرسش فوق  مجازات است منطبق بر کدام عنوان مجرمانه بین المللی است؟مذکور قابل 

ا اگرچه تروریسم مستقالً در هیچ یک از مواد آن جرم انگاري نشده باید به سراغ اساسنامه رم رفت زیر
تواند در قالب تروریسم  می 738ماده  (a)ولی برخی از جرایم مورد اشاره در متن اساسنامه از قبیل بند 

توان رفتار را براي انطباق  هاي واقع شده، به نظر می هاي قتل واقع شود. با وجود این و با توجه به ویژگی
ابتدا به ارکان جنایات علیه بشریت پرداخته و با  ذیالً رو ینازا .عنوان جنایات علیه بشریت بررسی نمود با

توان به معنی ارتکاب جنایت علیه  اي را می شود که آیا ترور دانشمندان هسته ها بررسی می تحلیل آن
  بشریت در قلمرو حاکمیتی ایران  دانست؟

 شریتب علیه جنایات قانونی رکن -6-1
رفتاري به شدت   )103 ،1395(میرمحمدصادقی، جنایات علیه بشریت به قدمت خود بشریت است   

اي که از آن  . عنوان مجرمانهنماید خدشه دار میرا  نفرت انگیز که حس شرافت و عزت انسانی هر فرد
است که مورد  )  به همین علت80 ،1378(شریعت باقري،یاد شده است  جرم عرفی بین المللی به عنوان 

نگرانی  مایه که جرمی ترین مهماساسنامه رم آن را  به عنوان  5ماده  ه وتوجه جامعه بین المللی قرار گرفت
اساسنامه مذکور به عنوان رکن  39»7«به شمار آورده است. در حال حاضر ماده  است الملل بین جامعه
   .این جرم قابل استناد است قانونی

گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت  هحمل این ماده: یککار رفته در بند  منظور از تعبیرات به   
بر ضد هر جمعیت غیرنظامی  یکغیرنظامی رفتاري است مشتمل بر ارتکاب مکرر اعمال مذکور در بند 

که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان براي انجام چنین حمله اي صورت گرفته 
ی است ئها در متن ماده مذکور بیان شد، به موجب بند نخست آن، قتل یکی از رفتارکه  انچن...». باشد

                                                      
38 - Murder  

 حمله یک چهارچوب در که هنگامی است، ذیل مشروحه اعمال از یک هر اساسنامه این در ضدبشریت جنایات از : منظور7ماده  -  39
ریشه . قتل .گردد می ارتکاب حمله آن به علم با و غیرنظامی جمعیت یک ضد بر )systematicیافته ( سازمان یا )widespreadگسترده (
ا ایجاد محرومیت شدید از آزادي جسمانی که برخالف حبس کردن ی. اخراج یا انتقال اجباري یک جمعیت. به بردگی گرفتن. کن کردن

تجاوز جنسی، برده گیري جنسی، فاحشگی اجباري، حاملگی اجباري، عقیم کردن  .شکنجه. قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود
به علل سیاسی، نژادي، ملی، مشخصی ه گروه یا مجموع تعقیب و آزار مداوم هر. ها اجباري، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن

قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صالحیت دیوان، که در 
 مشابه انسانیغیر . اعمالجنایت آپارتاید .ناپدید کردن اجباري اشخاص. سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است

  .پذیرد صورت جسمی و روحی سالمت به یا جسم به شدید صدمه یا عظیم رنج ایجاد قصد به عامداً که دیگري
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رسیدگی کیفري به آن  المللی بین دیوانتواند تحت شرایطی به عنوان جنایت علیه بشریت در  که می
 شمندانو شهادت دانها منجر به قتل  به استثناء یک مورد، تمامی ترورکه  اینبا توجه به  رو ینازاشود 
  شود. اند در ادامه دو رکن دیگر این جرم تحلیل می شده

  بشریت علیه جنایات رکن مادي -6-2
در قالب یک حمله  اساسنامه 7رفتارهاي مذکور در ماده  جنایات علیه بشریت ارتکاب تحقق شرط    

ولت است که هاي یک سازمان یا د علیه جمعیت غیرنظامی و هم سو با سیاست یافته سازمان یا گسترده
 Ambos,2016,165-174)(اي جرم جنایات علیه بشریت یاد نمود  توان از آن به عنوان عنصر زمینه می

شود این  اساسنامه حاصل می 7از دقت در ماده  چه آنکه ذیل عنوان رکن مادي قابل بررسی است. 
 40»51«مذکور در ماده   است که براي وقوع جنایات علیه بشریت نیازي به انجام حمله نظامی یا حمله

مالك تحقق این جرم  نیز  خاصی   استفاده از وسیلهنیست همچنین ) 41(حمله مسلحانه منشور ملل متحد
 7ماده  (a)با وجود سایر شرایط موجب خواهد شد تا رفتار قتل از مصادیق بند  42نیست بلکه مطلق حمله

ویژه ترور شهید فخري زاده بدیهی است  ها و به با توجه به نوع ارتکاب تروراساسنامه محسوب شود. 
همین امر موجب  .ها بوده یک سیستم بسیار پیچیده اطالعاتی و نظامی حامی یا هدایت کننده عملیات

اساسنامه یعنی سازمان یافتگی را داشته باشد از  7شود که جنایات واقع شده یکی از شرایط ماده  می
ماده فوق  43دومبند  ا را مصداق عبارت مذکور دره توان عالوه بر این شرط ترور سوي دیگر می

به عنوان یک سیاست در مبارزه  »مئیر داگان«اي ایران از دوران ریاست  زیرا ترور متخصصان علوم هسته
امري که برخالف بند  )Bergman,2018,7اي ایران توسط موساد شناخته شده است ( با برنامه هسته

. الزم به ذکر )53 ،1396(خالقی، ها است حد و مغایر با رسالت دولتمنشور ملل مت 2ماده  44چهارم
در قطعنامه  متحد اي به تروریسم نشده است اما شوراي امنیت سازمان ملل اگر چه در این بند اشاره است

                                                      
 طبیعی حق به منشور این مقررات از یک هیچ شود، واقع مسلحانه تجاوز مورد متحد ملل عضو یک که صورتی : در51ماده  -  40
 وارد لطمه آورد عمل به المللی بین امنیت و صلح حفظ براي الزم اقدام امنیت شوراي که موقعی تا اجتماعی  یا انفرادي مشروع دفاع

 این ولی دهند، اطالع امنیت شوراي به فوراً باید آورند می عمل به مشروع دفاع حق اجراي براي اعضاء که را اقداماتی. آورد نخواهد
 حفظ براي که را روشی موقع هر در آن ها موجب به و دارد منشور این طبق  بر شورا که وظایفی و اختیارات در وجه هیچ به اقدامات

  .داشت  نخواهد تأثیري کند اتخاذ توانند می داند می الزم المللی بین امنیت و صلح اعاده یا و
41   - Armed attack 
42   - Attack 

 بر یک بند در مذکور اعمال مکرر کابارت بر مشتمل است رفتاري غیرنظامی جمعیت هر ضد بر یافته سازمان یا گسترده حملة -  43
  باشد. گرفته صورت اي حمله چنین انجام براي سازمان یک یا دولت یک سیاست پیشبرد یا تعقیب در که غیرنظامی جمعیت هر ضد
 از یـا  وريکشـ  هـر  سیاسـی  اسـتقالل  یا ارضی تمامیت علیه آن از استفاده یا زور به تهدید از خود المللی بین روابط در اعضاء کلیه -  44
  نمود. خواهند خودداري باشد داشته مباینت متحد ملل مقاصد با که دیگري روش هر



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        424

 

در تضاد با اهداف و  اعمال و روش هاي مرتبط با تروریسم کامالً«اظهار داشته:  2001مصوب  1373
 در نیز عمدي اعمال تروریستیریزي و تحریک انجام  ملل بوده و سرمایه گذاري، برنامهاصول سازمان 

  . )SC/Res/1373,para5( »هستند اصول و اهداف این با تضاد
هر دو شرط گستردگی و که  اینحقوقدانان در  نظرات بین رماساسنامه  7ماده  موجود از با تفاسیر    

ی ئات علیه بشریت الزم است یا هریک از شرایط مذکور به تنهاسازمان یافتگی براي تحقق جرم جنای
برخی بر این باورند که هر دو قید گسترده و  .تواند منجر به وقوع این جرم شود اختالف وجود دارد می

ضروري است چون در این مقرره صحبت از  جرم بین المللی سازمان یافته بودن براي تحقق این 
اره بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که خود واژه جمعیت هم نشانه هاي مورد اش ارتکاب رفتار

   .)263 ،1398(پوربافرانی، گستردگی قربانیان است
تحت عنوان جنایت  رفتار قتلکه  اینوجود یکی از دو قید گسترده یا سازمان یافتگی براي  ،اما به نظر   

ذیریم واژه جمعیت به معنی گستردگی د کافی است با این استدالل که اگر بپشوعلیه بشریت شناخته 
ی ئاز واژه جمعیت نیست از سو پیش» گسترده یا سازمان یافته«قربانیان است دلیلی براي ذکر عبارت 

  45»و«اگر هر دو قید مدنظر نویسندگان متن اساسنامه بود بین دو واژه گسترده و سازمان یافته از حرف 
در متن ماده  بود تدوین کنندگانگر گستردگی قربانیان مدنظر که ا ایندیگر  ،46»یا«شد و نه  استفاده می

یک  اي علیه گسترده  دند زیرا امکان دارد حملهنمو به حمله گسترده علیه یک جمعیت اشاره نمی 7
  گسترده نباشند. آن چنان جمعیت انجام شود ولی قربانیان 

کار ه حقوق داخلی اشاره و عبارات ب توان به  جرم افساد فی االرض در براي تبیین این استدالل می   
قانون  286در ماده  ؛مقایسه نمود اساسنامه رمدر جنایت علیه بشریت  شرایط وقوعرفته در آن را با 
به ارتکاب گسترده جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد اشاره شده که  1392 مصوب مجازات اسالمی

و  است نایت علیه بشریت اشاره به حمله گسترده شدهبیانگر گسترده بودن قربانیان است اما در مورد ج
شد بی هیچ  اشاره به قربانیان گسترده میاساسنامه  7 در صورتی که در ماده ه،  لذانه جنایت گسترد

راي شعبه اول دادگاه  باشدمؤید استدالل مذکور می تواند  چه آن. تردید نظر فوق قابل پذیرش بود
 48استو جنایت علیه بشریت محسوب شدن رفتار  47»کووربیمارستان و«سالوي در قضیه یوگ

                                                      
45- and 
46 - or 
47   - Vukovar Hospital 

 حملـه  از بخشـی  او اعمـال  کـه  صـورتی  در جـرم  قربانیـان  از معـدودي  تعـدادي  یا دیگر، فرد یک علیه جرم مرتکب فرد یک...  -  48
  شود. می شناخته مسئول بشریت علیه جنایت مرتکب عنوان به اشد،ب مزبور یافته سازمان یا گسترده
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حتی قربانی یک فرد ، در این راي بیان شده در صورت گستردگی حملهکه  چنان ،)142 ،1390(عالمه،
حتی  هم باشد رفتار مشمول عنوان جنایت علیه بشریت خواهد شد و نیازي نیست قربانیان گسترده باشند

ذکور براي وقوع این جرم بین المللی ضروري است باز هم با در صورتی که بپذیریم هر دو شرط م
  ویژگی ترورها رفتار مصداق جنایت علیه بشریت است.  و توجه به تعدد

  بشریت علیه جنایات روانیرکن  -6-3
 Nadya( اي نشده بود هاي یوگسالوي و روآندا به این رکن اشاره در اساسنامه دادگاه   

Sadat,2012,208( جز در مواردي که به نحو دیگري « اساسنامه رم مقرر داشته: 30ماده  در حالی که
 یمیتواند به دلیل ارتکاب یکی از جرا کس داراي مسئولیت کیفري نیست و نمی مقرر شده باشد، هیچ
که عنصر مادي جرم همراه با  ها در صالحیت دیوان است مجازات شود مگر این که رسیدگی به آن
  .»قصد و علم نیز باشد

نسبت به اصل عمل، قصد ارتکاب آن را  -اول ی که:ئمطابق این ماده، شخص قاصد است در جا   
نسبت به نتیجه عمل، قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در پی  -. دومداشته باشد

در که  ینادر خصوص معنی قصد در این ماده حتی در صورت پذیرش  .شود معمول  ایجاد می واقعه
کار رفته به نحوي که قصد و آگاهی در بند نخست به معنی  ه بندهاي مختلف، قصد به معانی متفاوتی ب

به معنی آگاه بودن نسبت به تحقق نتیجه  دومداشتن اراده و آگاهی نسبت به کار انجام شده و در بند 
(قیاسی و محترم  است یعنی نسبت به اجزاي سه گانه رکن مادي که شامل رفتار، شرایط و نتیجه

ارتکاب یافته قصد در این معنی را نیز به همراه داشته زیرا بدیهی است  چه آن .)162و161 ،1396قالتی،
اند لذا رفتار مصداق این عنوان مجرمانه  مرتکبان اطالعات دقیق و زیادي از اهداف، رفتار و نتیجه داشته

امه رم مستوجب کیفر حبس طویل المدت است به اساسن 77 رفتاري که مطابق ماده ،بین المللی است
سال و در صورتی که شدت  سینحوي که میزان حبس قابل اعمال در مورد محکومان به این جرم تا 

 .استجرم ارتکابی یا شرایط محکوم ایجاب نماید حبس ابد 
  داخلی  در حقوقبه رسیدگی به ترورها  صالحکیفري مراجع  -7
  مراجع عمومی -7-1
در صالحیت به معنی شایستگی یک مرجع براي رسیدگی به  ،ن اثر تعیین وصف مجرمانه رفتاراولی   

قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  294نماید. مطابق ماده  بروز می )19 ،1396(خالقی، یک موضوع
مراجع کیفري به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شده اند؛ مراجع عمومی به مراجعی گفته  1392

د که صالحیت رسیدگی به همه جرایم را دارند جز جرایمی که رسیدگی به آن در صالحیت شو می
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هائی که فاقد مجازات محاربه باشند در صالحیت  مراجع اختصاصی باشد. جنایات عمدي و تخریب
قانون فوق رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات،  49»302«مراجع عمومی هستند. در این باره ماده 

با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و حبس بیش از ده سال را در صالحیت دادگاه  جنایت عمدي
هاي واقع شده در صالحیت این مرجع عمومی هستند. اما رسیدگی  کیفري یک قرار داده است، لذا قتل

قانون فوق اصوالً در صالحیت دادگاه کیفري دو است اما در  50»301«ها به موجب ماده  به تخریب
که به همراه قتل عمدي یا ایراد جنایات عمدي با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن  ارتکاب صورتی 

قانون  51»313«شود (ماده  هاي مذکور نیز در دادگاه کیفري یک رسیدگی می یافته باشند به تخریب
ه تر در این ماده الزم به ذکر است ک ). در مورد تعیین جرم مهم1392 مصوب کیفري دادرسی آئین

  تر است. منظور  از  آن جرمی است که نسبت به سایر جرایم مستوجب مجازات شدید
  مراجع اختصاصی -7-2
مگر رسیدگی به موارد  مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند  

  .شناخته شده است 52یرانادادگاه انقالب به عنوان یکی از مراجع اختصاصی در نظام حقوقی  مصرح در قانون. 
توان ترورها را مصداقی از محاربه و به استثناء مواردي که مصداق عبارت مذکور در   بیان شد نمی چه آنمطابق 

است افساد فی االرض دانست، لذا رسیدگی به آن  در دادگاه انقالب به  1392قانون مجازات مصوب  286ماده 
منتفی  1392آئین دادرسی کیفري مصوب   303ماده » الف«ق اول بند عنوان یک مرجع اختصاصی با استناد به ش

به «شود نه عنوان محاربه بلکه وجود عبارت  که موجب ایجاد صالحیت براي دادگاه انقالب می چه آناست. 
است به عبارت دیگر صرف قصد و نه تحقق نتیجه دادگاه انقالب را صالح به رسیدگی » منظور مقابله با نظام

                                                      
جرائم  - ب. جرائم موجب مجازات سلب حیات - الف :به جرائم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی میشود: 302ماده  -  49

ل یا بیش از دیه کام نصفجرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان  - پ. موجب حبس ابد
  .جرائم سیاسی و مطبوعاتی - ث. و باالتر سه جرائم موجب مجازات تعزیري درجه  - ت. آن

 مرجـع  صـالحیت  در قـانون  موجـب  بـه  چـه  آن مگـر  دارد، را جـرائم  تمـام  بـه  رسیدگی صالحیت دو کیفري دادگاه :301 ماده -  50
  .باشد دیگري

 صـالحیت  کـه  شـود  رسـیدگی  دادگـاهی  در جـا  یـک  و توامان ذاتی، صالحیت ترعای با باید متهم متعدد اتهامات به: 313ماده  -  51
  دارد. را تر مهم جرم به رسیدگی

 علیه جرایم -  الف :شود می رسیدگی انقالب دادگاه در زیر جرائم به: 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 303 ماده -  52
 احراق، یا مسلحانه اقدام یا ایران اسالمی جمهوري علیه اجتماع و انیتب بغی، االرض، فی افساد  و محاربه خارجی، و داخلی امنیت

  نظام. با مقابله منظور به اموال اتالف  و تخریب
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اند  بوده دخیل جرم ارتکاب در که نیز دیگري ید. در مورد دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاصنما می
  از قانون فوق عمل می شود. 53»311«مطابق ماده 

  در حقوق بین المللبه رسیدگی به ترورها صالح  کیفري مرجع -8
 ICC)دیوان بین المللی کیفري ( -8-1
در حال حاضر صالحیت رسیدگی به جرم تروریسم را ندارد ولی  کیفري المللی بین دیوان هرچند   

). 71 ،1390(نمامیان، این بدان معنی نیست که فاقد صالحیت در مورد مرتکبان جرایم تروریستی است
یعنی جنایت علیه بشریت است  1998اساسنامه رم مصوب  7ماده  »a«مصداق بند  بیان شد رفتار که چنان

امیدي اسنامه امکان رسیدگی به آن در دیوان بین المللی کیفري که برخی آن را اس 54»5«لذا مطابق ماده 
 )182 ،1391،و عابد (میرمحمدصادقی اند المللی محسوب نموده بر اجراي عدالت کیفري در عرصه بین

ترین مقامات دولتی هم از  عالیحتی اساسنامه مذکور  27وجود دارد که در این صورت مطابق ماده 
  مند نخواهند شد.  رهمصونیت به

  موجب نخواهد شد که امکان رسیدگی به ترور 5اما صرف  وقوع یکی از موارد احصاء شده در ماده    
اساسنامه پیش  12زیرا ماده  ،اي ایران در دیوان بین المللی کیفري وجود داشته باشد دانشمندان هسته

ها به این مرجع بین  ز این موارد پیوستن دولتیکی ا ،ی را براي اعمال صالحیت دیوان مقرر نمودهئها شرط
شود، بدان وسیله صالحیت دیوان را  دولتی که عضو این اساسنامه می«این ماده:  المللی کیفري است مطابق

افزاید که صالحیت دیوان منوط به  یاین ماده در ادامه م» .پذیرد می 5نسبت به جنایات مذکور در ماده 
عضو (صالحیت سرزمینی) یا ارتکاب جرم توسط تبعه دولت عضو است  ارتکاب جرم در قلمرو دولت

در . اما این در حالی است که تا به حال کشور ایران به این مرجع نپیوسته است .(صالحیت شخصی فعال)
صالحیت دیوان را در  ،تواند با سپردن اعالمیه به رئیس دبیرخانه صورتی که دولتی عضو اساسنامه نباشد می

در این صورت  شاید بتوان گفت که با این کشور  55ارتکابی در قلمرو یا توسط تبعه خود بپذیرد مورد جرم
  ).6، 1389پور، پور و خانعلی مانند یک دولت عضو برخورد خواهد شد (جانی

                                                      
که  این مگر دارد را اصلی متهم اتهام  به رسیدگی صالحیت که شوند می محاکمه دادگاهی در جرم معاونان و : شرکا311ماده  -  53
  .باشد شده مقرر دیگري ترتیب خاص قوانین در

ترین جرایمی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است دیوان به موجب این اساسنامه نسبت  صالحیت دیوان منحصر است به مهم -  54
  .جنایت تجاوز - د. جنایات جنگی - ج. جنایات علیه بشریت - ب. جنایت نسل کشی - الف به جرایم زیر صالحیت رسیدگی دارد:

 جنایت به نسبت  را دیوان صالحیت اعمال دبیرخانه رئیس نزد اي اعالمیه سپردن با تواند می دولت آن: مهاساسنا 12 ماده 3 بند -  55
  بپذیرد. نظر مورد
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صالحیت دیوان بین المللی کیفري محدود به موارد پیشین نیست زیرا ارجاع یک وضعیت از سوي    
 چه آندیوان شود. مستند ایجاد صالحیت براي موجب  تواند می نیز متحد ن ملل شوراي امنیت سازما

شورا امنیت وضعیتی را «اساسنامه است که یکی از شرایط صالحیت دیوان را:  13ماده  »ب«بیان شد بند 
منشور ملل متحد   مرسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفت که به نظر می

؛ درست همان طور که این شورا حق ایجاد دادگاه مستقل را مقرر نموده است» دادستان ارجاع دهدبه 
)،  لذا  از منظر حقوقی شایسته است فارق از تاثیر پذیري از نفوذ 81، 1395میرمحمدصادقی،دارد (

د بستر سیاسی برخی دولت ها اقدامات مقتضی از قبیل همکاري براي ارسال کمیته حقیقت یاب و ایجا
 56»17«براي اعمال صالحیت دیوان نباید ماده استفاده از ظرفیت مذکور توسط سازمان ملل انجام شود. 

نادیده گرفت. البته مطابق را  شود اساسنامه رم در خصوص مواردي که موجب نفی صالحیت دیوان می
 ،»الف«تی که  در بند در موارد فوق هم صالح به رسیدگی دانست در صور دیوان راتوان  می ،همین ماده

ناشی از عدم تمایل یا عدم «تصمیم اتخاذ شده  »ب«بند  به رسیدگی نباشد یا در» دولت مایل یا قادر«
شود این است که صالحیت محاکم ملی  که از  ماده مذکور برداشت می چه آن ».ی بر تعقیب باشدئتوانا

ین مرجع بین المللی است رسیدگی مقدم بر صالحیت ا چه آنمقدم بر صالحیت دیوان نیست بلکه 
ها است و   به عبارت دیگر اصل بر صالحیت دولت ،)94 ،1378(شریعت باقري، محاکم ملی است

  صالحیت دیوان تکمیلی است.
  نتیجه 

با توجه به عدم جرم انگاري تروریسم به عنوان جرم مستقل در قوانین داخلی با لحاظ اصل قانونی    
توان مرتکبان را محکوم به این رفتار نمود، لذا ناگزیر باید به سراغ سایر  نمی 57ها بودن جرایم و مجازات

اي ایران  به عنوان جرم مستقل با مجازات  عناوین مجرمانه رفت. با وجود این، ترور دانشمندان هسته
است به نحوي که ترورها اصوالً جنایت عمدي و تخریب   یکسان در نظام حقوقی ایران شناخته نشده

توان تحت شرایطی به عنوان افساد فی االرض یا تخریبِ مستوجب مجازات  ستند و فقط مواردي را میه
محاربه  در دادگاه انقالب به عنوان یک مرجع اختصاصی محاکمه نمود، لذا در موارد اخیر عالوه بر 

. با پیشرفت محکومیت مرتکبان به قصاص نفس به دار آویختن آن ها از باب حد نیز منع قانونی ندارد

                                                      
  - ب دار  در حال رسیدگی به موضوع است. در صورتی که دولت صالحیت - الف موارد  ذیل نافی صالحیت دیوان است:  -  56

  قیب صادر کرده باشد.عوضوع قرار منع تدار  در مورد م در صورتی که دولت صالحیت
 شده تعیین مجازات آن براي قانون در که فعل ترك یا فعل از اعم رفتاري : هر1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2 ماده -  57
  .شود می محسوب جرم است
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نماید لذا شایسته است قانونگذار ایران قوانین مرتبط  هاي ارتکاب ترور نیز پیشرفت نموده و می علم شیوه
با  تروریسم را هم سو با پیشرفت علم و شیوه ارتکاب آن به روز و این رفتار را مستقالً جرم انگاري 

دادرسی آن شود و از این طریق نماید تا ضمن وضع مجازات متناسب موجبی براي افتراقی شدن 
شود مباشرت و معاونت در تروریسم  پیشنهاد میهاي قانونی را از بین ببرد یا به حداقل برساند که  خالء

را در حکم مفسد فی االرض بداند یا مجازات افساد فی االرض را براي آن ها مقرر نماید، همچنین 
به این رفتار هستند و معاونت در شروع به تروریسم و شروع به این رفتار و رفتارهائی که در حکم شروع 

  .هائی که در حکم شروع به تروریسم هستند را مستوجب حبس درجه یک  نماید معاونت در رفتار
سازمان ملل متحد، رفتار نقض  1966مصوب   و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق 6ماده با لحاظ    

مجمع  3314قطعنامه  3ماده » g«منشور ملل متحد و بند  51ه فاحش حقوق بشر است و مطابق ماد
پیمان  2 مادهکه ایران  قصد نقض توجیه ادعاي دفاع با این  1974عمومی سازمان ملل متحد مصوب 

را دارد یا هر توجیه دیگري قابل پذیرش نیست و بدون شک  1968 مصوب اي عدم اشاعه سالح هسته
گرچه دیوان بین المللی کیفري صالحیت رسیدگی به جرم تروریسم را رفتار جنایت بین المللی است. ا

اي  ندارد ولی این  بدان معنی نیست که فاقد صالحیت در مورد مرتکبان و آمران ترور دانشمندان هسته
توان با استفاده از ظرفیت اساسنامه  ایران باشد لذا علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفري می

را صالح به رسیدگی جنایت علیه بشریت واقع شده در قلمرو سرزمینی  ن مرجع کیفري بین المللیرم ای
از همان اساسنامه داشتن هر مقام و جایگاهی موجب  27ایران دانست که در این صورت مطابق ماده 

  مصونیت مرتکبان و آمران نخواهد شد.
، درخواست همکاري 1997گذاري هاي تروریستی با توجه به عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع بمب   

ها از منظر حقوقی امري دشوار است لذا پیوستن ایران به این قبیل اسناد بین المللی که  از سایر دولت
تواند تا حدي از این صعوبت بکاهد. شیوه  هاي حقوقی را ایجاد نماید می امکان استفاده از ظرفیت

به صورت بسیار پیچیده و با همکاري حداقل یک دولت یا  ورهاارتکاب رفتار بیانگر این است که تر
اند، لذا محکومیت رفتار توسط ایران الزم ولی کافی نیست با وجود این،  مجموعه بیگانه ارتکاب یافته

اثبات متقن و   هر گونه اقدام حقوقی براي محکومیت متهمان در مراجع بین المللی نیازمند ارائه ادله
دهاي امنیتی و اطالعاتی است که ترورها را به شخص مرتکب منتسب نماید، در غیر قانونی توسط نها

این صورت امکان ایجاد مسئولیت کیفري به موجب قوانین بین المللی براي هیچ شخصی وجود نخواهد 
 هاي ارائه شده زمانی کاربرد دارد که بتوان این امر دشوار را به سر انجام تمامی تحلیل رو ینازاداشت. 

  هاي حقوقی  فراهم شود. رساند تا بستر استفاده از ظرفیت
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