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Abstract 
Terrorism is a phenomenon that has long been a 

crisis for human societies. After many centuries, 

not only has it failed to be controlled and 

eliminated, but also the methods of human 

assassination to exert pressure on individuals, 

groups and governments have become more 

complex and ominous. Today, nations and 

governments are confronted with groups that use 

any potential tools to perform terrorist acts to 

attract the attention of governments and create 

fear and terror. The International Criminal Court 

(ICC) has always had doubts about its 

competence to investigate terrorist offenses. 

Therefore, the present study seeks to evaluate 

this issue though descriptive-analytic method 

and by using an organized library tool. It is tried 

to address the issue of “Competence of the 

International Criminal Court regarding 

Terrorism: Restrictions and Challenges" and to 

analyze some of its bold issues. Finally, a 

number of suggestions and strategies are offered 

to improve the status quo. 

Keywords: Terrorism, Competence, 

International Criminal Court, Suit.  

  چکیده

اي است که از دیرباز معضلی براي جوامع  تروریسم پدیده

تنها کنترل و معدوم نشده  ها نه بشري بوده و با گذشت قرن

منظور وارد آوردن فشار بر  هاي ترور انسانی به است بلکه شیوه

. تر شده است تر و خوفناك پیچیده، ها ها و دولت گروه، افراد

هایی مواجه هستند که از هر  ها با گروه ها و دولت امروزه ملت

ها و ایجاد رعب و وحشت  وسیله ممکن براي جلب نظر دولت

المللی  اما دیوان کیفري بین. زنند دست به ترور می، در جامعه

همواره در مورد صالحیت خود در رسیدگی به جرایم 

لذا در این مقاله که با . تروریستی شک و تردید داشته است

اي سازمان  تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه-روش توصیفی

در این . دهیم را مورد ارزیابی قرار می این موضوع، یابد می

صالحیت دیوان کیفري «مقاله سعی بر این شده تا به موضوع 

 و تجزیه» ها چالش، ها محدودیت: المللی نسبت به تروریسم بین

برانگیز آن پرداخته شود و از  و تحلیل برخی از مباحث چالش

 گردد که در هایی ارائه می این رهگذر راهکارها و پیشنهاد

  .راستاي بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود

 يفرکیوان ید، تیصالح، سمیترور: واژگان کلیدي

  . دادرسی، المللی بین
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  مقدمه

و اجتماعی را به خطر  يت فردیرده و امنک یترس را بر افراد مستول، در جامعه یجاد ناامنیبا ا ییده جنایهر پد

نش کان وایب يبرا، هاي معقول جامعه اي از نهادها و آئین عنوان مجموعه به يفرکینظام ، رو ازاین. اندازد می

، گسیخته اجتماع رفته و نظم از هم ت از دستین بازگشت امنکند تا ضم مداخله می، يارکه جرم و بزهیعل

اعمال در مقابله  قابل قواعد و حقوق نییتب و ییشناسا، نیبنابرا. ندکجرم  ن ترس ازیگزیآرامش خاطر را جا

تروریسم واقعیت چندان جدیدي نیست . ده استیق آن پدیف دقیمستلزم شناخت و تعر، ییده جنایبا هر پد

اندازد و با  ها را به مخاطره می تروریسم جان انسان. سابقه یافته است ي اخیر ابعاد و آثاري بیها اما در سال

تواند صلح و  تروریسم می، از سوي دیگر. کند ملی را تهدید می ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه

المللی لزوم  بین معهبر این اساس در جا. بشري را در معرض خطر قرار دهد امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه

. عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است جانبه علیه تروریسم به جهانی و همه مبارزه

ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده است که امکان 

گرفته نتوان این جرم را در  هاي انجام علیرغم تالشالمللی فراهم نشود و  رسیدگی به آن در دیوان کیفري بین

اند و تروریسم  ها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده دهد که دولت سوابق نشان می. اساسنامه دیوان گنجاند

  .دهد جهانی را مورد تهدید قرار می همچنان جامعه

طور  ها را مجبور ساخته که به دولت، المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم در واقع ضعف نظام بین

ها به دلیل منافع خود حاضر نیستند این افراد را محاکمه  یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و گاهی خود دولت
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شود و این اقدامات ممکن است  کیفر ماندن این افراد می رسیدگی کنند و باعث بیها  آن کرده و به جرم

ی براي الملل بینبنابراین وجود یک مرجع کیفري . ی نداشته باشدالملل مطابقت در مواردي با حقوق بین

. کند صورت یک نیاز مبرم نمود پیدا می رسیدگی به جرم تروریسم براي حفظ صلح و امنیت جهانی به

ها  پس ضرورتاً رسیدن به یک تعریف متعارف و اصولی از جرم تروریسم و نزدیک کردن اراده دولت

توان صالحیت  می، عنوان جرمی علیه بشریت صورت مستقل و چه به چه بهبراي قرار دادن این جرم 

  .المللی سپرد رسیدگی به این جرم را به دیوان کیفري بین

  تروریسم مفهوم - 1

ابتدا به ارائه تعریفی از تروریسم و بررسی محتوایی آن پرداخته و از این رهگذر است که دست یافتن به 

با آن تسهیل  يمقابله و پیشگیر يالمللی الزم برا و به دنبال آن عزم بین تعریفی جامع و عام از تروریسم

پردازیم که با هدف  و تبیین واژه تروریسم میشناسی  به این منظور در این قسمت به مفهوم. گردد می

  .گیرد اند و مورد مداقه قرار می شده تر شدن این پدیده مطرح روشن

ایجاد رعب و ، به معنی ترساندن tereereت از ریشه التین اس ياي فرانسو واژه تروریسم که واژه

وحشت «فرهنگ آکسفورد واژه ترور را . شده است هراس بین مردم یا مرعوب ساختن دیگران گرفته

 در). 1388، 6، عبداللهی( کرده استتعریف » اي تولید کند که وحشت فزاینده يشخص یا چیز، فزاینده

منظور  ایجاد هراس در توده مردم یا گروهی از مردم به: شده است ریفگونه تع ترور این، فرهنگ الروس

کارگیري  نظام یا فرآیند سیاسی بر پایه این ترس از طریق به يدر هم شکستن مقاومت شان و برقرار

خوف و وحشت که ، هراس، بیم، در فرهنگ فارسی عمید به معنی ترس زیاد. بار اقدامات حاد و خشونت

، شیرودي( مردمکشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در میان  یعنیدر اصطالح سیاست 

ترور در لغت فرانسه به معنی هراس : در دانشنامه سیاسی در تعریف ترور نوشته است يآشور). 1382، 159

سرکوبی مخالفان  يها برا آمیز و غیرقانونی حکومت خشونت يدر سیاست به کارها. و هراس افکنی است

 ین معنیترور چن، یسیانگلهاي  در فرهنگ). 1381، 11، اردبیلی( گویند میترور ها  آن ود و ترساندنخ

  ).1394، 56، آشوري( د و وحشت استیشدترس  یبه معن  terrorنیشه التیاز ر» سمیترور«: شده است

کند و رفتاري  عملی تهدیدکننده است که مردم را وادار به قبول مقاصد خاصی می، ترور در مقام تعریف

المللی این واژه نخستین بار در ماده اول کنوانسیون جلوگیري و  بینهاي  در ادبیات سازمان. با ابراز ترس است

عنوان  به کار گرفته شد که در ماده مذکور تروریسم به 1937مجازات تروریسم مصوب جامعه ملل در 
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، گیرد و در صدد ایجاد وحشت در عامه مردم جنایی و بزهکارانه که علیه یک دولت صورت میهاي  فعالیت

  ).1388، 154، مقصودي و حیدري( استشده  اشخاص خاص و یا گروه خاص از مردم است تعریف

که سیاسی هستند و در علم سیاست هایی  اما از سایر پدیده. سیاسی استاي  تروریسم اساساً پدیده

عملیات ، جنگ، راهزنی، کودتا، شورش، انقالبي ها گیرند از جمله پدیده می مورد تحلیل و بررسی قرار

علیرغم ازدیاد آثار محققانه و بیش ). 1387، 154، فیرحی و ظهیري( متفاوت است، ها چریکی و امثال این

 نداردهنوز تعریفی مشترك و پذیرفتنی از آن وجود ، در این موردها  از سی سال گفتگو بین دولت
جی (

ترس و ، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب ،با این حال). 1378، 256، بدي

  .وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد

  المللی تروریسم از منظر اسناد بین - 1- 1

و  یحقوق، یاسیش از گذشته مورد توجه محافل سیر بیاخ يها ه در سالکاست  یسم از جمله مسائلیترور

مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه  يشورهاکدر  یستیش جرائم تروریافزا. ستقرار گرفته ا یاجتماع

 يا و منطقه یالملل نیمتعدد ب يها ونینوانسکرده است و وجود کده مجرمانه وادار ین پدیبا ا یالملل نیب

ه یلکه در ک یات مهمکاز ن یکی. ده باشدین پدیشورها در برخورد با اکتواند نشانگر تالش  یم

ها تنها در مورد آن دسته از جرائم  ونینوانسکر یه تدابکح قرار گرفته آن است یها مورد تصر ونیانسنوک

ه در ک یستین اقدامات تروریبنابرا. داشته باشند یالملل نیت بیه خصوصکاعمال است  قابل یستیترور

 يت انحصاریحتنها در صال، باشد یالملل نیعنصر ب یکدهد و فاقد  یدولت رخ م یکمحدوده قلمرو 

  ).1382، 55، جاللی( بودخواهد  ینیدولت سرزم

اولین کنوانسیونی که در آن تعریف مشخصی از تروریسم آمده کنوانسیون منع و مجازات تروریسم 

در جامعه ملل تهیه و ) 1934( باشد که متعاقب ترور پادشاه الکساندر اول در یوگسالوي می 1937در سال 

اعمال جنایی علیه یک دولت به طوري که «: انسیون تروریسم عبارت است ازدر این کنو. تدوین گردید

غیرقابل ، تحت هر شرایطی، سیاسی باشدگروهی ، ماهیت یا هدف آن ایجاد وحشت در بین اشخاص معین

  ).1392، 88، طالبی( »داند می توجیه

یون جامع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک کمیته ویژه براي تهیه کنوانس 1996در سال 

به تعریف  2المللی تشکیل داده است که این کمیته در طرح پیشنهادي خود در ماده  خصوص تروریسم بین

هر فردي که در حوزه «تهیه شده توسط این کمیته  2مطابق ماده . اعمال تروریستی مبادرت نموده است
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به صورتی عمدي و غیرقانونی ، چنانچه آن فرد به هر طریقی، مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرمی شود

سبب شود که فرد دیگري کشته شود یا مجروح گردد یا خسارت جدي به اموال عمومی یا خصوصی وارد 

هدف ذاتی یا ( چنانچه هدف از این عمل. گردداي  شود یا خسارات وارده موجب خسران اقتصادي عمده

ی به انجام عمل یا الملل بینمان مرعوب ساختن جماعتی یا اجبار دولت یا یک ساز) هدف مقارن آن

  ).1386، 72، ها یمکیحبیب زاده و ح( »مردم عادي هستنداشخاص یا ، باشد خودداري از عمل

عملیات ، ها در زمینه جلوگیري از تروریسم و مجازات تروریست 1937ماده اول توافقنامه ژنو 

گیرد  صورت میها  ضد یکی از دولتهرگونه عمل مجرمانه که بر «کند  گونه تعریف می تروریستی را این

ملت و هدف آن ایجاد وحشت و نگرانی در میان شخص یا اشخاص معین یا گروهی از افراد یا تمامی 

  ).1392، 242، پاشا آقایی خواجه( باشد

یازده کنوانسیون ( المللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون موفق به تصویب سیزده کنوانسیون بین

هاي  اما بسیاري از کنوانسیون. و سی و هشت قطعنامه در زمینه مبارزه با تروریسم شده است) و دو پروتکل

. اند و تعریف جامع و کاملی از تروریسم ارائه ندادهاند  فوق الذکر تنها با تروریسم در زمینه خاصی مقابله کرده

 تأمینو سرکوب  1997مصوب المللی  تروریستی بینگذاري  سرکوب بمب( غیر از دو کنوانسیون، در واقع

به تروریسم و تعریف اي  اشارهاصوالً هیچ کدام از یازده کنوانسیون دیگر ) 1999مصوب  منابع مالی تروریسم

اولین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع ). 1392، 244، آقایی خواجه پاشا( اند آن نکرده

کورت «بر پایه ابتکار دبیرکل وقت ، میالدي 1972بر صورت یک موضوع مستقل در سپتام تروریسم که به

هاي  به دنبال حوادث فرودگاه الد در اسرائیل و گروگان گیري ورزشکاران اسرائیلی در بازي، »والدهایم

  ).1387، 26، بزرگ مهري( قرار گرفتمورد ) 1972( تابستانی المپیک مونیخ

  تروریسم در حقوق کیفري ایران - 2- 1

هاي  آمیز و اقدام گوناگونی درباره رفتارهاي تهدیدکننده و خشونتهاي  قانون، ري ایراندر مقررات کیف

وضع شده و قانون مجازات اسالمی نیز گاه گاه با عنوان ، خرابکارانه که با اقدامات تروریستی همسانی دارند

1»511«موضوع مواد همچون هاي  یا سوءقصد به مسئوالن داخلی و خارجی یا بزه، محاربه
2»687«و  

کتاب پنجم  

                                                      
گذاري هواپیما، کشـتی و   : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب511ماده  -1

گذاري شده اسـت عـ�وه بـر جبـران خسـارت وارده بـه        د که وسایل مزبور بمبوسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نمای

 گردد.  دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می
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هاي  قانونی درباره اقدامهاي  در پوشش بخشی از کاستی 1375مصوب ) تعزیرات ( قانون مجازات اسالمی

. تروریستی کوشیده است
عنوان یک عمل مجرمانه پیش بینی  اقدام تروریستی به، در مقررات پیش از انقالب1

  .بودندالمللی  الحاق به اسناد بیناي  ونههم گها  آن استثنایی کههاي  مگر در قانون، نشده بود

طور مستقیم نامی از تروریسم نبرده و یا این  به، پیوستهها  آن که ایران بههایی  هیچ یک از کنوانسیون

 ایران به شمارهاي  که هم اینک در زمره قانونهایی  کنوانسیون. اند که تعریفی از تروریسم پیشنهاد نکرده

، المللی جلوگیري از تصرف غیرقانونی هواپیما نون الحاق دولت ایران به قرارداد بینقا: عبارتند از، آید می

هواپیمایی  قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیري از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

کابی قانون الحاق دولت شاهنشاهی به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارت، کشوري

قانون مرتبط به کنوانسیون راجع به جلوگیري و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد ، دیگر در هواپیما

قانون تصویب پروتکل جلوگیري از اعمال غیرقانونی ، المللی من جمله مأمورین سیاسی حمایت بین

نون الحاق دولت قا، باشد می المللی که در خدمت هواپیمایی کشوري بینهایی  آمیز در فرودگاه خشونت

  .المللی علیه گروگانگیري جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون بین

واژه ، مخالف نظامهاي  و دولتها  آمیز گروه خشونتهاي  در مقررات پس از انقالب و پیرو اقدام

. هم خانواده چندین بار به کار برده شده استهاي  تروریسم و واژه
3

هاي  تروریسم یا ترور در قانون 

                                                                                                                                   
هاي آب و فاض�ب، برق، نفـت، گـاز،    : هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه687ماده  -2

ها اعـم از   مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ماکروویو ( پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و

هـاي هـوایی یـا زمینـی یـا       کابـل  هاي برق و خطوط انتقال نیرو و مخـابرات (  کشی و نیروگاه سد و کانال و انشعاب لوله

ـ  هاي تولید و توزیع و انتقال آن نوري) و دستگاه ا سـرمایه مشـترك دولـت و بخـش     ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا ب

غیردولتی یا توسط بخش خصوصی براي استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در ع�ئم راهنمایی و راننـدگی و سـایر   

ها نصب شده است، مرتکب تخریـب   ع�ئمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده

یا هر نوع خرابکاري دیگر شود بدون آن که منظور او اخ�ل در نظم و امنیـت عمـومی   یا ایجاد حریق یا از کار انداختن 

  باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 

، نخستین بـار در پـس از انقـ�ب واژه تـرور بـه      1358ها و دادسراهاي انق�ب مصوب  آئین نامه دادگاه 2در بند چهارم ماده  - 3

ترور به منظور مقابله با نظام در شایسـتگی دادگـاه انقـ�ب قـرار گرفـت. ایـن واژه بـه همـراه تخریـب          کار رفت که بر این پایه 

هـاي شایسـتگی    به عنوان یکی از جهـت  1373هاي عمومی و انق�ب مصوب  قانون تشکیل دادگاه 5مؤسسات در بند سوم ماده 

قدامات تروریستی دولـت آمریکـا در قالـب مـاده واحـده بـه       قانون تشدید مقابله با ا 1368دادگاه انق�ب پیش بینی شد. در سال 

هـاي تشـکیل دهنـده آن بسـنده کـرد.       تصویب رسید که قانونگذار باز هم به واژه اقدامات تروریستی بدون آوردن تعریف یا پاره
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هاي  مرتبط با توافقنامههاي  مبارزه با تروریسم یا پیشگیري از آن در قانون. راکنده دیگر نیز جاي پاي داردپ

انتظامی و مبارزه ، مانند قانون موافقتنامه امنیتی. دوجانبه ایران با سایر کشورها با روشنی بیشتري آمده است

4بر پایه ماده یک. 1379وري یونان مصوب با مواد مخدر بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمه
 

به ویژه جرائم سازمان یافته و ، امنیت و مقابله مؤثر با کلیه جرایم تأمینمتعاهد در راستاي هاي  طرف

مربوطه هاي  در زمینهها  آن پیشگیري و کشف جرائم و مبارزه با، با انجام اقدامات شناسائی، تروریسم

  .همکاري خواهند کرد

   يبریم ساسیترور - 3- 1

 اتفاق آن هیچگاه درباره تنها نه اما، است طوالنی بشر عمر ۀانداز به تروریستی اقدامات ۀنیشیپ هکن یا با

گروهی  و باشد می یشده که نابخشودن نسبت داده آن به زیمتعارضی ن بعضاً معانی هکبل نداشته وجود نظر

 هک است نیمسلم ا قدر، درهرحال. اند برشمرده ستم و ظلم به موجه نشیکوا و یالهاي  نیز وظیفه

 یستیترور يدهایق مدرن تهدیاز مصاد يبریسم سایترور. است هدف به رسیدن يبرا ابزاري تروریسم

در  یگرانیتوسط باز، در آن يمجاز يدر فضااي  انهین و راینوهاي  يه به سبب استفاده از فناورکاست 

ه ک ییاز آن جا. باال برخوردار هستند یکینولوژکاز دانش ترند و یگ می مورد استفاده قرار الملل بینعرصه 

ه کآن گونه  يبرین سایسم نویترور یتیامن يدهایبوده و تهد يمسئله بشرین تر بزرگت یامن يمعما

تروریسم سایبري عبارت . شود ستهید نگریبا یتیو هو یتیامنهاي  اندیشمندان معتقدند از رهگذر برساخت

                                                                                                                                   
یري و مجـازات  طبق این قانون، به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور مؤظف است جهـت دسـتگ  

  اند اقدامات �زم به عمل آورند.   ها در محاکم قضایی ایران محکوم شده ها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آن آمریکایی

المللـی و دیگـر    مقابلـه بـا تروریسـم بـین     -هاي زیر همکاري خواهند نمود: الف هاي متعاهد در زمینه : طرف1ماده  -4

مبارزه مستمر با تهیه، تولید، توزیع قاچاق و مصرف غیرمجاز مواد مخـدر   -ارند، باعمال جنایی که ماهیت تروریستی د

هاي متعاهد را در سرزمین طرف  مبارزه با اقداماتی که امنیت و نظم عمومی هر یک از طرف -و داروهاي روانگردان، پ

کلیه اقسـام جـرایم سـازمان     اتخاذ تمهیدات هماهنگ در خصوص مبارزه با -مقابل مورد مخاطره و آسیب قرار دهد، ت

مبارزه بـا   -هاي رایج و دیگر اسناد با ارزش، ج پیشگیري و مقابله با جعل اسناد دولتی، مدارك مسافرتی، پول -یافته، ث

المللی و شناسایی و ضبط عوایـد   هاي اقتصادي غیرقانونی بین مقابله با فعالیت -قاچاق س�ح، مهمات و مواد منفجره، چ

اتخاذ تدابیر هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچـاق و جـرایم علیـه امـوال و      -هاي یاد شده، ح شی از فعالیتو درآمدهاي نا

مبارزه بـا   -پیشگیري و مقابله با جرایم علیه محیط زیست، د -اشیاي منقول فرهنگی، تاریخی و دیگر اق�م ارزشمند، خ

  عبور غیرمجاز از مرزها.  
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کامپیوتري به هاي  برنامه، کامپیوتريهاي  سیستم، گیزه سیاسی علیه اطالعاتاست از حمله عمدي با ان

  .خرده ملی یا عوامل مخفی که به خشونت علیه اهداف غیرنظامی منجر شودهاي  وسیله گروه

 يفناور ندهیفزا اربستکبه واسطه  هک است يبریسا سمیترور، نوظهور يدهایتهدین تر مهم از یکی

 با مرتبطهاي  نهیهز اهشک و ییاراک شیافزا، عیتسر يبراها  دولت يسو زا یارتباط و یاطالعات

 از زینها  دولت یحت هکاي  به گونه. رده استکدا یپ اي فزاینده تیاهم، شهروندان بهرسانی  خدمات

کننده  ناامن يمولدهاین تر . مهمکنند می خود استفاده یتنازع يالگو در يابزار عنوان به يبریسا سمیترور

 یکه به ک یسانکگروه اول . شوند می يدر دو گروه عمده طبقه بند، سمیدر بعد ترور يمجاز يفضا

 يادیز یه وابستگکهایی  تکو شر یتیامنهاي  سازمان، ینظامهاي  ل بخشیاز قباند  وابسته یشور خارجک

اما . )1390، 77، ورمحمدي( یافراطهاي  گروه وها  ستیترور دوم گروه و دارند شورک آن به دولت

، آن تحقق عامل هک است سمیترور دهیپد از دگرگون شده و دیجد چهره یک يبریسا سمیترور

  ).1375، 12، پاکزاد( است بوده يمجاز يفضا تحقق و يفناور گسترش

طبق . اند گروهی دیگر تروریسم سایبري را بر اساس ابزار و نتیجه تعریف کرده، در کنار این تعریف

یبري عبارت است از اقدامی که با استفاده از رایانه براي حمالت غیرقانونی و تروریسم سا، این تعریف

، گیرد و منظور از آن و اطالعات ذخیره شده الکترونیکی صورت میها  شبکه، ها تهدید به حمله علیه رایانه

 ل مدرنکن شیا). 1390، 74، کارگري( صدمه به اوستایجاد رعب و وحشت در قربانی و یا وارد کردن 

تنها با ، یستیترور اقدامات اقسام ریسا يخطرها از ترس بدون آن عامالن تا شده باعث، سمیترور از

ه از ک يمجاز يفضا نیا از استفاده گسترش. نندک دنبال را خود وحشت بار اهداف، ينولوژکاستفاده از ت

 حضور. است ردهک شتریب را اهداف شان بهها  ستیترور دنیرس انکام، است گرفته شدت 1990دهه

 موارد اغلب در هک اریبس عمده عیصنا وها  ارخانهک، ها شرکت با همراه، يمجاز يایدن در اربرکها  لیونیم

 تیجذاب و ردهک شتریب را يمجاز يفضا از سوء استفاده خطر، برخوردارند ییباالپذیري  آسیب تیقابل از

  ).1390، 73، کارگري( است داده شیافزا زین را آن

 مستلزم مسئله نیا. شوند ییشناسا حیصح طور به آن عوامل و یستیترور اقدامات باید چیز هر از شیپ

، المللی بین مرجعین تر بزرگ عنوان به متحد ملل سازمان، مثال يبرا. باشد می آن گوناگون ابعاد شناسایی

 رسانده تصویب به المللی بین سند زدهیس یستیترور اقدامات و تروریسم ۀدربار، نونکتا 1963سال  از

 قیمصاد تنها بقیه در و شده اشاره تروریسم عنوان به سند صراحتاً سه در تنها این که جالب و است
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 از براي جلوگیري المللی بین ونینوانسک: ازاند  عبارت سند سه نیا. شده است برشمرده یستیترور اقدامات

5تروریستیگذاري  بمب
) 1999( سم مصوبیترور یمال تأمین از يریجلوگ يالمللی برا ون بینینوانسک، 

6
و  

) 2005( مصوباي  هسته یستیاز اقدامات ترور يریجلوگ يالمللی برا ون بینینوانسک
7
.  

  المللی اصول صالحیت دیوان کیفري بین - 2

منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام اسناد ، المللی دیوان کیفري بین 9یا ذاتی 8صالحیت موضوعی

المللی نسبت به جرایم زیر صالحیت رسیدگی  دیوان کیفري بین، مطابق این اساسنامه. دیوان کیفريالمللی  بین

از میان اصول . دـ جنایات تجاوز. ج ـ جنایت جنگی. جنایات علیه بشریت ب ـ. الف ـ جنایت نسل کشی: دارد

به که  یت به سزایی برخوردارندالمللی سه اصل از اصول است که از اهم مذکور و در ارتباط با دیوان کیفري بین

. اصل صالحیت شخصی. اصل صالحیت سرزمینی. اصل صالحیت جهانی: ترتیب عبارتند از
  

  

المللی خواهیم داشت و در  بینهاي  ابتدا براي فهم بهتر موضوع نگاهی کلی به اصول کلی در دادرسی

دیوان کیفري هاي  در رسیدگیبه بررسی سه اصل اساسی ها  آن خالل آن ضمن بررسی مختصر هرکدام از

ذیل به اصول اصلی صالحیت در دیوان کیفري  قسمتدر . پردازیم صورت جداگانه می به الملل بین

  .شود می المللی پرداخته بین

10اصل صالحیت سرزمینی  - 1- 2
  

 شود به تبع معانی و انواع می اعمالها  آن حقوقدانان اصول مهم را که صالحیت کیفري دیوان بر مبناي

اما همگی به معانی و آثار این اصول یا ، شناسند می مختلف به اسامی مختلفهاي  یا ترجمهها  استفاده

کشند که  می توجه دارند و از این نظر همه این اصول با اسامی مختلف بار یکسانی را به دوشها  صالحیت

  .پردازیم کیفري میهاي  اصول دادرسیین تر مهمدر ذیل به برخی از 

نماید که  می اصل اعمال صالحیت کیفري است و مقررترین  مناقشه بی وترین  که شناختهاین اصل 

ماده . افتد حق اعمال صالحیت کیفري دارند می اتفاقها  آن در ارتباط با جرائمی که در قلمروها  دولت

                                                      
5- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 

6- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 

7- Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

8- Material Jurisdiction 

9- Inherent Jurisdiction 

10- Territorial Jurisdiction Principle 
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»3«11
، 76، کامینگا( استاصل صالحیت سرزمینی را بنا نهاده ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

 گردد صالحیت سرزمینی به صالحیت سرزمینی عینی و صالحیت سرزمینی شخصی نیز تقسیم می). 1386

کند که هر مجرمی باید مطابق  قانون مذکور صالحیت سرزمینی را بیان می 3ماده ). 1394، 56، زراعت(

در محلی را زیرا اوالً مردمی که سکونت ؛ قانون کشوري مجازات شود که جرم در آن جا رخ داده است

دوماً مجرم در هر محلی مرتکب ؛ اند که تابع قوانین همان محل باشند اند در حقیقت قبول کرده قبول کرده

 سوماً؛ زند پس قانون همان محل صالحیت تعقیب او را دارد جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می

م تحت تعقیب قرار گیرد سبب اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگري غیر از کشور محل وقوع جر

چهارماً برقراري امنیت هر کشوري از وظایف ؛ شود تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می

  .حکومت و قانون همان کشور است

و  1961هاي  کنوانسیون، مصونیت دیپلماتیک - اول: اصل سرزمینی بودن استثنائاتی دارد که عبارتند از

که به اند  براي نمایندگان سیاسی کشورها نوعی مصونیت برقرار کرده الملل بینوین بر اساس عرف  1963

این افراد عبارتند . موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجازات بر اساس قوانین کشور محل مأموریت نیستند

وزراي امور ، معاونان رؤساي جمهور کشورهاي خارجی، نواب سلطنت، هاي خارجی رؤساي دولت: از

جرایم ارتکابی  - دوم. گیرد اما متهم توسط کشور متبوع خود تحت پیگر قرار می، وزیر مختار، سفیر، رجهخا

اگر تبعه . گیرد در سرزمین تحت اشغال ارتش ایران که به موجب قوانین جزایی ایران مورد رسیدگی قرار می

کشور متبوع خودش باشد ، خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگري فرار کند اگر آن کشور

شود را  قابل استرداد نیست چون طبق قانون داخلی متهم تابعیت کشوري که از آن درخواست استرداد می

شود از طریق مقررات استرداد اقدام کرد اگر این  نداشته باشد اما اگر غیر کشور متبوع خودش باشد می

  ).1380، 174، باهر( قدام کرداشود  می الملل بینمقررات اجازه نداد از طریق پلیس 

12اصل صالحیت شخصی - 2- 2
  

این ). 1386، 64، طهماسبی( اشخاص استبنا به اعتبار ها  موضوع این اصل در واقع توان رسیدگی دادگاه

این اصل در قانون مجازات . صالحیت بر مبناي تابعیت متهم: اصل خود قابلیت تقسیم به دو مبحث را دارد

                                                      
: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسـ�می  3ماده  -11

  شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده باشد.   ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

12- Personal jurisdiction principle 



  477  سمیترور جرم به یدگیرس در یالملل بین يفریک وانید تیصالح بر یتأمل  

 

) 7ماده ( ذیرفته شده استپ 1392اسالمی مصوب 
13

شود  می این اصل با عنوان صالحیت مثبت نیز شناخته. 

المللی این اصل در  در دیوان کیفري بین؛ المللی نیز آن را پذیرفته است و اساسنامه دیوان کیفري بین

عیت صالحیت بر مبناي تاب. گیرد که متهم تابع کشور عضو اساسنامه باشد صورتی مورد استفاده قرار می

این اصل در قانون مجازات اسالمی مصوب . کنند می مجنی علیه که از آن به صالحیت شخصی منفی یاد

) 8ماده ( پذیرفته شده است 1392
14

اصل آسیب به اتباع یا اصل صالحیت شخصی انفعالی یا اصل . 

که دیوان   صالحیت شخصیت منفی یا اصل صالحیت ایستا و یا اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه

  .المللی نیز در رابطه با این اصل سکوت اختیار کرده است کیفري بین

المللی آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم  اساسنامه دیوان کیفري بین 11در ماده 

هاي اصل  محدودیت. باشد بنابراین مسئولیت کیفري دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست اشخاص می

هر نظام حقوقی ، الملل با دقت در مبانی مورد اشاره و توجه به اهداف حقوق جزاي بین، حیت شخصیصال

هایی را براي اعمال اصول صالحیت مبتنی بر  تواند محدودیت بنا به سلیقه و منطبق با نظام حقوقی خود می

ل صالحیت مبتنی بر اص( علیه یا مجنی) اصل صالحیت شخصی( تابعیت مجرم تابعیت اعم از رابطه رابطه

. در نظر بگیرد) علیه تابعیت مجنی
15

 

هاي  اما ابداع محدودیت، رسند یکسانی می هاي حقوقی به نتیجه در این خصوص هرچند عموماً نظام

حل منحصر به نظام حقوقی خود را  تواند راه منحصر به کشور خاصی نیست و هر کشوري می، کارگشا

                                                      
موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتبـاع ایـران در خـارج از کشـور مرتکـب جرمـی شـود، در        : ع�وه بر 7ماده  -13

شـود   صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اس�می ایـران محاکمـه و مجـازات مـی    

در صـورتی کـه جـرم     -باشـد. ب رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوري اس�می ایران جرم  -مشروط بر این که: الف

ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقـوع جـرم محاکمـه و تبرئـه نشـده یـا در صـورت محکومیـت،         

طبق قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یـا موقـوفی    -مجازات ک�ً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ

  شد.  اجراي مجازات یا سقوط آن نبا

: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمـی بـه جـز    8ماده  -14

جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوري اس�می ایران بـه  

متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمـه و تبرئـه    -لفشود، مشروط بر این که: ا جرم او رسیدگی می

رفتار ارتکـابی در جـرائم موجـب     -نشده یا در صورت محکومیت، مجازات ک�ً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب

  تعزیر به موجب قانون جمهوري اس�می ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.  

15- Passive Jurisdiction 
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  .ري را براي اصل صالحیت شخصی در نظر گرفته استهاي بیشت مقنن محدودیت. برگزیند

. کنند به قانون کیفري خود عمل میصرفاً هاي هر کشور دیگري  هاي کیفري ایران مثل دادگاه دادگاه

در غیر این صورت حق . نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارند، براي تعقیب جرایم قابل گذشتمثالً 

به هر حال این مورد . واقع شده در داخل یا خارج از کشور باشد کند که جرم فرقی هم نمی. تعقیب ندارند

بنابراین تنها تحولی که در قسمت اصل صالحیت شخصی در قانون . هم مثل مورد بند الف زائد است

آن ، است 7در بند ب ماده » قاعده منع محاکمه مجدد«پذیرش ، رخ داده 1392مجازات اسالمی مصوب 

16هم مستند به تبصره دوم
لذا در . جرایم تعزیري غیرمنصوص شرعی فقط در محدوده، این قانون 115اده م 

  .اعمال نیست دیات و جرایم تعزیري منصوص شرعی این قاعده قابل، قصاص، جرایم مستوجب حدود

رسد مقنن ایران چندان توجهی به مبانی اعمال حدود و شروط اصل صالحیت  بدین ترتیب به نظر می

ط مهم بودن جرم ارتکابی و مجرمیت متقابل رعایت نشده و شرط عدم رسیدگی شر. شخصی نداشته است

حقوق فرانسه در  انتظار این بود که حداقل مقنن از تجربه. صورت ناقص پذیرفته شده است قبلی هم به

 کرد و شرط شکایت شاکی و صالحدید دادسرا را هم به دو شرط پذیرفته شده استفاده می 113- 8ماده 

این اقدام حداقل در حوزه جرایم تعزیري . کرد اضافه می) ب در ایران و منع محاکمه قبلیحضور مرتک(

مجرمیت متقابل ، از جمله اهمیت جرم ارتکابی( مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت و فقدان شرایط دیگر

د زیادي را هم تا حدو) و وجود موجبات قانونی براي تعقیب در قانون هر دو کشور محل وقوع و متبوع

شود تا بتوانند با در نظر  با پذیرش این شرط این ظرفیت براي دادسراهاي ایران ایجاد می. کرد جبران می

ادله ارتکاب جرم و غیره ، مشکالت پیش رو، از جمله اهمیت جرم ارتکابی، جوانب موضوع گرفتن همه

  ).1395، 15، پوربافرانی( بگیرندتصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب 

17اصل صالحیت جهانی - 3- 2
  

. آن اصل هستندکننده  صالحیت سرزمینی است و اصول دیگر تکمیل، اصل در صالحیت قوانین جزایی

گیرد  اصل صالحیت جهانی نیز براي موردي که هیچ اصلی دیگري وجود نداشته باشد مورد عمل قرار می

المللی  از جرائم بیناي  پاره، به موجب این اصل). 1394، 56، زراعت( نماندتا مجرمی بدون مجازات 

                                                      
)، 27) و مـواد ( 8) و بنـدهاي (الـف) و (ب) مـاده (   7: اط�ق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (2تبصره  -16

  شود.  ) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی105) و (94)، (93)، (46)، (45)، (40)، (39(

17- Universal jurisdiction Principle 
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، هرچند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند

یا بنا به تعابیر . تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد می در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود

ا که اتفاق بیفتند هر دادگاهی در هر کشوري صالح به جنایاتی بسیار مهم هستند که در هر کج، دیگر

کنوانسیون ژنو مصوب  22و  14مثال مشهور این جرم دزدي دریایی است که مطابق مواد . رسیدگی است

 چنانچه دزدي دریایی در دریاي آزاد اتفاق افتد هر کشوري که متهم در قلمرو وي یافت شود 1958

  .او اعمال نمایدتواند صالحیت کیفري خود را بر  می

بدین . انعکاس یافته است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  8اصل صالحیت جهانی نیز در ماده 

، اصل تابعیت متهم، اصل آثار جرم، ترتیب قانون مجازات اسالمی پس از قبول اصل صالحیت سرزمینی

اما در قوانین ایران . ه استنمود تأییداصل حمایت از تبعه و نیز اصل صالحیت جهانی را با شرایط مقرر 

ظاهراً صالحیتی براي محاکم کشور در صورتی که جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور 

که اعمال صالحیت اند  به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته. واقع شده باشد تجویز نگردیده است

 ارتکابی استاط بین کشور متبوع قاضی و جرم کیفري محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتب

  ).1386، 84، طهماسبی(

بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاري در قلمرو کشور قاضی بر جاي نهاده  می جرم

باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته 

اما آیا . نهایتاً مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد باشد و یا

با کشور قاضی اي  جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچ گونه رابطه

رسد که مفهوم صالحیت  یم تواند از سوي وي تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد؟ چنین به نظر می ندارد

از یک سو جرائم دیگري به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب . جهانی از دو سو رو به توسعه است

جرائم علیه بشریت و . تواند مشمول صالحیت جهانی باشد می عهدنامه یا قانون ملزم به اجراي آن است

را در هر جا و از سوي هر کس ها  آن ن بهموظفند متهمیها  نسل کشی به ویژه از جرائمی هستند که دولت

  ).1386، 84، طهماسبی( نماینداتفاق افتاده است محاکمه 

  نتیجه

مانند ( حقوق بشر يطور جد بوده که به ينابهنجار و غیربشراي  عنوان پدیده از دیرباز تروریسم به

ت چندوجهی که به یکی اساي  تروریسم پدیده. را به خطر انداخته است) اساسی و دموکراسیهاي  يآزاد
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تروریستی موجب سلب حق حیات هاي  عصر حاضر تبدیل شده است و فعالیتهاي  چالشین تر مهماز 

در نظر . گردد میها  ملت يمنابع ماد كو تضییع حقوق سیاسی شده و باعث استهالها  انسان يذاتی و فطر

تروریسم گردیده و همین امر مقابله با گرفتن منافع سیاسی کشورها مانع از ارائه تعریف جامع و واحد از 

کند  مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین به صراحت اعالم میهاي  اعالمیه. آن را دشوار ساخته است

 يمذهبی یا هر انگیزه دیگر، قومی، ينژاد، يایدئولوژ، فلسفی، که تروریسم تحت هیچ مالحظه سیاسی

المللی  گرچه یک دادگاه بین. قابل توجیه نیست، ه قرار گیردمورد استفادها  آن موجه جلوه دادن يکه برا

اما با توجه به این که در حال حاضر ، نقش مهمی در سرکوبی تروریسم داشته باشد، تواند می، يکیفر

 يتکلیف اجرا، فاقد هرگونه صالحیتی در رسیدگی به جرائم تروریستی است، يالمللی کیفر دادگاه بین

  .گذاشته شده استها  بر عهده دولت الملل، صرفاً بینحقوق 

المللی مورد اهتمام  م بینیگسترده موضوعات مورد بحث جرا يرسد سازگار می به نظر، ن وصفیبا ا

 را بر يفرکینش کتوان وا می هک يم ضدبشریعنوان جرا سم بهیال و مظاهر خاص ترورکپوشش اش يبرا

به . کند جاد مییسم معاصر ایه ترورکاست ی های نش مناسب و بر حق به چالشکوا، ردکل یتحمها  آن

 به، سمیبالقوه مظاهر خاص ترور يله طبقه بندیجاد شده به وسیا يریگیر پیر است مسکالزم به ذ، عالوه

از  یتواند ناش می ن امریا. تواند به ندرت استفاده شود می الملل بیندر حقوق ، يم ضدبشریعنوان جرا

 يتحت قانونگذار یستیبان اقدامات ترورکمه مرتکمحا يسم برایترورضداي  منطقههاي  ونینوانسکوجود 

 يفرکی وانید اساسنامه در درج قیطر از سمیترور انگاري جرم رسد می نظر به، رو ازاین. باشد یداخل

 امر مستلزم نیا تحقق، البته. آورد عمل به ممانعت سمیترور گسترش از يحدود تا تواند می، المللی بین

 نشکوا در الملل بینحقوق  نیادیبن قواعد تیرعا و الملل بین نظام در ارآمدک و مؤثر يرهااکسازو وجود

  .است سمیترور با مواجهه در، ها دولت يارکهم با يفرکی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: عارض منافعت

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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انتشارات ، تهران)، هاي سیاسی فرهنگ و اصطالحات و مکتب( دانشنامه سیاسی، 1394، داریوش، ـ آشوري

  .مروارید

مجله الملل،  بینتحلیلی بر راهکارهاي سیاسی حقوقی مقابله با تروریسم ، 1392، داود، ـ آقایی خواجه پاشا

  .1شماره ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

الملل،  بیننقل در تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسالم و حقوق ، مفهوم تروریسم، 381، محمدعلی، اردبیلیـ 

مرکز ، تهران، 1380در همایش پنجم و ششم دیماه ارائه شده هاي  مجموعه مقاالت و سخنرانی

  .يمطالعات و خدمات ادار

  .انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، حقوق جزاي عمومی، 1380، محمد، باهرـ 

مروري بر اسناد مصوب و ؛ تعریف سازمان ملل متحد از پدیده تروریسم، 1387، مجید، بزرگ مهريـ 

  .2شماره ، ات سیاسیفصلنامه مطالع، صاحبنظرانهاي  دیدگاه

، دانشکده حقوقشناسی،  حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی نامه ، پایانجرایم کامپیوتري، 1375، بتول، پاکزادـ 

  .دانشگاه شهید بهشتی

مجله پژوهش حقوق ، مبانی و تحوالت اصول صالحیت مبتنی بر رابطه تابعیت، 1395، حسن، پوربافرانیـ 

  .17شماره ، کیفري

، رانیا يفرکیسم در حقوق یترور انگاري جرمضرورت ، 1386، دیسع، ها یمکیمحمدجعفر و ح، دهب زایحبـ 

  .51شماره ، یفصلنامه مدرسه علوم انسان

مجله نامه ، 2001سپتامبر  11بر حادثه  تأکیدبا  الملل بینتروریسم از دیدگاه حقوق ، 1382، محمود، جاللیـ 

  .52شماره ، حقوقی

فصلنامه ، ترجمه سیدرضا میرطاهر، نگرش عملی: المللی تعریف تروریسم بین، 1378، توماس، جی بديـ 

  .6و  5شماره ، مطالعات راهبردي

انتشارات ، چاپ چهارم، تهران، حقوق جزاي عمومی، شرح قانون مجازات اسالمی، 1394، عباس، زراعتـ 

  .قفنوس

  .59شماره ، و علوم سیاسیمجله دانشکده حقوق ، اسالم و تروریسم، 1382، مرتضی، يشیرودـ 

حقوق جزا  ارشد کارشناسی نامه ، پایانی در مقابله با تروریسمالملل بینصالحیت مراجع ، 1392، راضیه، طالبیـ 

  .دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسیشناسی،  و جرم
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  .37شماره ، یالملل بینی مجله حقوق، المللی کیفري قلمرو زمانی صالحیت دیوان بین، 1386، جواد، ـ طهماسبی

  .انتشارات شهر دانش، تهران، سم حقوق بشر و حقوق بشردوستانهیترور، 1388، محسن، عبداللهیـ 

موجود در تحلیل پدیده هاي  تاریخچه و رهیافت، تعریف؛ تروریسم، 1387، صمد، ظهیري داوود و، فیرحیـ 

  .3شماره ، ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تروریسم

به اهتمام عباسعلی ، (تروریسم و مقابله با آن، تروریسمشناسی  مفهوم یابی و گونه، 1390، نوروز، کارگريـ 

  .انتشارات مجمع جهانی صلح اسالمی، تهران). کدخدایی و نادر ساعد

ترجمه دکتر ، 1386، اعمال صالحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشر، 1386، منوتی، کامینگاـ 

  .انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، المللی بین يمجموعه مقاالت حقوق کیفر، يمحمدجواد شریعت باقر

، بررسی موردي تروریسم در هند؛ دگرگونی مفهوم تروریسم، 1388، شقایق، مجتبی و حیدري، مقصوديـ 

  .260و  259شماره ، فصلنامه مطالعات سیاسی اقتصادي

به اهتمام ، (تروریسم و مقابله با آن، تروریسم در عصر اطالعات: سایبر تروریسم، 1390، مرتضی، ورمحمديـ 

  .انتشارات مجمع جهانی صلح اسالمی، تهران). عباسعلی کدخدایی و نادر ساعد

  قوانین

  1358و دادسراهاي انقالب مصوب ها  آئین نامه دادگاهـ 

  1368یکا مصوب قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمرـ 

  1373عمومی و انقالب مصوب هاي  قانون تشکیل دادگاهـ 

  1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمیـ 
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  1379یونان مصوب 
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