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 چکيده

تنها کنترل و معدوم ها نهای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و باگذشت قرنتروریسم پدیده

تر و ها، پیچیدهها و دولتمنظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروههای ترور انسانی بهنشده است بلکه شیوه

هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر ها با گروهها و دولتتر شده است. امروزه ملتخوفناک

المللی همواره در مورد اما دیوان کیفری بین .زنندها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور میدولت

-توصیفی لذا در این مقاله با روش صالحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است.

. در این مقاله میدهیم، این موضوع را مورد ارزیابی قرار ابدییمی سازمان اکتابخانهتحلیلی و با استفاده از ابزار 

و « ها، چالشهاتی: محدودسمینسبت به ترور یالمللنیب یفریک وانید تیصالح »سعی بر این شده تا به موضوع 

ارائه  ییهاشنهادیپ و کارهارهگذر راه نیو از اآن پرداخته شود  زیبرانگچالشبرخی از مباحث  لیوتحلهیتجز

 .شود واقعمؤثر  یکنون تیوضع بهبود یراستا در که گرددیم

 .ی، دادرسیالمللنیتروریسم، صالحیت، دیوان کیفری ب :يديکل واژگان
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 رضا نقی زاده

 .می واحد قائمشهردانشگاه آزاد اسال دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل،

 
 نام نویسنده مسئول:
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 مقدمه
، رونی. ازااندازدیخطر م را به یامنیت فردی و اجتماعهر پدیده جنایی با ایجاد ناامنی در جامعه، ترس را بر افراد مستولی کرده و 

 تا ضمن کندیمعقول جامعه، برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری، مداخله م یهانییاز نهادها و آ یاعنوان مجموعهنظام کیفری به

 و حقوق تبیین و شناسایی . بنابراین،کنداجتماع، آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم  ختهیگسرفته و نظم ازهمبازگشت امنیت ازدست

. تروریسم واقعیت چندان جدیدی نیست اما اعمال در مقابله با هر پدیده جنایی، مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن پدیده استقابل قواعد

با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت اندازد و ها را به مخاطره میسابقه یافته است. تروریسم جان انسانهای اخیر ابعاد و آثاری بیدر سال

ی بشری را در معرض خطر قرار تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعهکند. از سوی دیگر، تروریسم میی ملی را تهدید میجامعه

 رشیموردپذارناپذیر یک ضرورت انک عنوانبهجانبه علیه تروریسم ی جهانی و همهالمللی لزوم مبارزهی بیندهد. بر این اساس در جامعه

است. ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده است که امکان رسیدگی به آن در  قرارگرفته

دهد که ن مینتوان این جرم را در اساسنامه دیوان گنجاند. سوابق نشا گرفتهانجامهای رغم تالشالمللی فراهم نشود و علیدیوان کیفری بین

 دهد. ی جهانی را مورد تهدید قرار میاند و تروریسم همچنان جامعهها در مبارزه با تروریسم موفق نبودهدولت

یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و  طوربهها را مجبور ساخته که المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم، دولتضعف نظام بین درواقع

کیفر ماندن این ها رسیدگی کنند و باعث بیبه دلیل منافع خود حاضر نیستند این افراد را محاکمه کرده و به جرم آن هاگاهی خود دولت

الملل مطابقتی نداشته باشد. بنابراین وجود یک مرجع کیفری بین المللی شود و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بینافراد می

کند پس ضرورتاً رسیدن به یک یک نیاز مبرم نمود پیدا می صورتبهسم برای حفظ صلح و امنیت جهانی برای رسیدگی به جرم تروری

جرمی  عنوانبهمستقل و چه  صورتبهها برای قرار دادن این جرم چه تعریف متعارف و اصولی از جرم تروریسم و نزدیک کردن اراده ی دولت

 المللی سپرد.جرم را به دیوان کیفری بینتوان صالحیت رسیدگی به این علیه بشریت، می

 

 سمیترور مفهوم. 1
جامع و عام از  یفیبه تعر افتنیاست که دست  رهگذر نیآن پرداخته و از ا ییمحتوا یو بررس سمیاز ترور یفیابتدا به ارائه تعر

و  به مفهوم شناسی این قسمتمنظور در  نی. به ادگردیم لیبا آن تسه رییشگیبرای مقابله و پ الزمی المللنیو به دنبال آن عزم ب سمیترور

 :ردیگیاند و مورد مداقه قرار مشدهمطرح دهیپد نیتر شدن اباهدف روشنکه  میپردازیمواژه تروریسم  نییتب

اختن مرعوب س ایمردم  نیرعب و هراس ب جادیترساندن، ا یبه معن tereereنیالت شهیفرانسوی است از ر یاکه واژه سمیواژه ترور

کرده  فیتعر "کند دیتول یاندهیکه وحشت فزا زییچ ایشخص  نده،یفزا وحشت "شده است. فرهنگ آکسفورد واژه ترور را گرفته گرانید

منظور در هم به مردم از یگروه ایهراس در توده مردم  جادیاست: ا شدهفیتعر گونهنیفرهنگ الروس، ترور ا در(. 1988،1)عبداللهی،است

 یفارس در فرهنگ بار.اقدامات حاد و خشونت یریکارگبه قیطر ترس از نیا هیبر پا یاسیس ندیفرآ ایمتشان و برقراری نظام شکستن مقاو

رعب و وحشت  جادیبردن مخالفان و ا نیو از ب کشتن یعنی استیو هراس و خوف و وحشت که در اصطالح س میب اد،یترس ز یبه معن دیعم

و هراس  هراسی ترور نوشته است: ترور در لغت فرانسه به معن فیدر تعر یاسیآشوری در دانشنامه س(. 1982،153)شیرودی،مردم انیدر م

 ندیگویها ترور ممخالفان خود و ترساندن آن یسرکوب ها برایحکومت یرقانونیو غ زیآمبه کارهای خشونت استیاست. در س یافکن

 (.1981،11)اردبیلی،

ترور مأخوذ از فرانسه و به معنی قتل سیاسی به وسیله اسلحه است و در »ر چنین آورده است: مرحوم دهخدا در توضیح کلمه ترو

شود که با اسلحه فارسی متداول شده است. این کلمه در فرانسه به معنی وحشت و خوف آمده است و تروریست به شخصی اطالق می

 مرتکب قتل سیاسی شود. 

به معنی ترس شدید و وحشت  terror از ریشه التین« تروریسم»ده است: های انگلیسی، ترور چنین معنی ش در فرهنگ

و رفتاری با ابراز  کندیمترور در مقام تعریف، عملی تهدید کننده است که مردم را وادار به قبول مقاصد خاصی (. 1938،51)آشوری،است

کنوانسیون جلوگیری و مجازات تروریسم مصوب جامعه ملل در ی این واژه نخستین بار در ماده اول المللنیبترس است در ادبیات سازمانهای 

و در صدد  ردیگیمفعالیت های جنایی و بزهکارانه که علیه یک دولت صورت  عنوانبهبه کار گرفته شد که در ماده مذکور تروریسم  1391

 (.1988،158،است)مقصودی شدهفیتعرایجاد وحشت در عامه مردم، اشخاص خاص و یا گروه خاص از مردم است 

تروریسم اساساً پدیده ای سیاسی است. اما از سایر پدیده هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می 

-1581981گیرند از جمله پدیده های انقالب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است)فیرحی و ظهیری،

 غم ازدیاد آثار محققانه و بیش از سی سال گفتگو بین دولت ها در این مورد، هنوز تعریفی مشترک و پذیرفتنی از آن وجود ندارد(. علیر151
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کند تا به اهداف  جادیدارد در جامعه ارعاب و ترس و وحشت ا یهمراه با خشونت است و سع سمیحال، ترور نیبا ا(. 1918،251)جی بدی،

  . ابدیخود دست  یاسیس

 

 یالمللنيب. تروریسم از منظر اسناد 1-1
حقوقی و اجتماعی قرارگرفته است. -های اخیر بیش از گذشته مورد توجه محافل سیاسیتروریسم از جمله مسائلی است که در سال

ر کرده است و وجود المللی با این پدیده مجرمانه وادانبه بینجاافزایش جرائم تروریستی در کشورهای مختلف همگان را به مبارزه همه 

تواند نشانگر تالش کشورها در برخورد با این پدیده باشد. یکی از نکات مهمی که در کلیه ای میالمللی و منطقههای متعدد بینکنوانسیون

ال است که اعمها تنها در مورد آن دسته از جرائم تروریستی قابلها مورد تصریح قرارگرفته آن است که تدابیر کنوانسیونکنوانسیون

المللی دهد و فاقد یک عنصر بینالمللی داشته باشند. بنابراین اقدامات تروریستی که در محدوده قلمرو یک دولت رخ میخصوصیت بین

اولین کنوانسیونی که در آن تعریف مشخصی از تروریسم  (.1982،55)جاللی،باشد، تنها در صالحیت انحصاری دولت سرزمینی خواهد بود

( در جامعه 1398می باشد که متعاقب ترور پادشاه الکساندر اول در یوگسالوی ) 1391نسیون منع و مجازات تروریسم در سال آمده کنوا

اعمال جنایی علیه یک دولت به طوری که ماهیت یا هدف آن ایجاد »در این کنوانسیون تروریسم عبارت است از:  ملل تهیه و تدوین گردید

 1331در سال (. 1932،88طالبی،«)سیاسی باشد، تحت هر شرایطی، غیر قابل توجیه می داند روهی ازوحشت در بین اشخاص معین، گ

در  تهیکم نیداده است که ا لیتشک یالمللنیب سمیجامع در خصوص ترور ونیکنوانس هیته یبرا ژهیو تهیکم کیملل متحد  یمجمع عموم

 بادرت نموده است.م یستیاعمال ترور فیبه تعر 2خود در ماده  یشنهادیطرح پ

هر فردی که در حوزه مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرمی شود، چنانچه آن فرد به هر »تهیه شده توسط این کمیته  2مطابق ماده 

طریقی، به صورتی عمدی و غیرقانونی سبب شود که: فرد دیگری کشته شود یا مجروح گردد یا خسارت جدی به اموال عمومی یا خصوصی 

خسارات وارده موجب خسران اقتصادی عمده ای گردد. چنانچه هدف از این عمل )هدف ذاتی یا هدف مقارن آن( مرعوب  وارد شود یا

حبیب «)یا مردم عادی هستند اشخاصباشد،  ساختن جماعتی یا اجبار دولت یا یک سازمان بین المللی به انجام عمل یا خودداری از عمل 

تعریف  گونهنیادر زمینه جلوگیری از تروریسم و مجازات تروریست ها، عملیات تروریستی را  1391ژنو ماده اول توافقنامه  (.1981،12زاده،

و هدف آن ایجاد وحشت و نگرانی در میان شخص یا اشخاص معین  ردیگیمهرگونه عمل مجرمانه که بر ضد یکی از دولتها صورت » کندیم

 (.1932،282ه پاشا،یا گروهی از افراد یا تمامی ملت باشد)آقایی خواج

پروتکل( و سی و هشت  2کنوانسیون و  11ی )المللنیبمجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون موفق به تصویب سیزده کنوانسیون 

د و نقطعنامه در زمینه مبارزه با تروریسم شده است. اما بسیاری از کنوانسیون های فوق الذکر تنها با تروریسم در زمینه خاصی مقابله کرده ا

( و 1331ی )المللنیبسرکوب بمب گذاری تروریستی  -، غیر از دو کنوانسیوندرواقعتعریف جامع و کاملی از تروریسم ارائه نداده اند. 

هیچ کدام از یازده کنوانسیون دیگر اصوالً اشاره ای به تروریسم و تعریف آن نکرده اند)آقایی  -(1333سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم )

یک موضوع مستقل در سپتامبر  صورتبهاولین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع تروریسم که  (.1932،288پاشا، خواجه

میالدی، بر پایه ابتکار دبیر کل وقت، کورت والدهایم، به دنبال حوادث فرودگاه الد در اسرائیل و گروگان گیری ورزشکاران اسرائیلی  1312

، مجمع عمومی با اجماع، 1338در نهم دسامبر  (.1981،21( مورد قرار گرفت)بزرگ مهری،1312ی المپیک مونیخ )در بازی های تابستان

در این زمینه تصویب نمود. این اعالمیه برداشت « یالمللنیباعالمیه راجع به اقداماتی برای امحای تروریسم »سند جامعی را با عنوان 

گروهی از  ه و اعمال مجرمانه ای را که هدف یا انگیزه آن ها ایجاد رعب و وحشت میان مردم،مشترکی از اقدام تروریستی به دست داد

 اشخاص یا اشخاص خاص.

 

 . تروریسم در حقوق کيفري ایران2-1
 و اقدام های خرابکارانه که با اقدامات زیآمخشونتدر مقررات کیفری ایران، قانون های گوناگونی درباره رفتارهای تهدیدکننده و 

تروریستی همسانی دارند، وضع شده و قانون مجازات اسالمی نیز گاه گاه با عنوان محاربه، یا سوء قصد به مسؤوالن داخلی و خارجی یا بزه 

در مقررات پیش  1در پوشش بخشی از کاستی های قانونی درباره اقدام های تروریستی کوشیده است 181و  511های موضوع مواد همچون 

                                                           
به بمب  دیتهد یعموم اذهان شیکشور و تشو تیدارد: هر کس به قصد برهم زدن امن ی(، اشعار مراتی)بخش تعز یقانون مجازات اسالم 115ماده  1

 وشده است عالوه بر جبران خسارات وارده به دولت  یمزبور بمب گذار لیکه وسا دیادعا نما ای دینما یعموم هیو وسائل نقل یکشت ما،یهواپ یگذار

مورد  ساتیو تأس لی: هرکس در وسازی( نراتی)بخش تعز یقانون مجازات اسالم 181. طبق ماده گرددیبه شش ماه تا دو سال حبس محکوم ماشخاص 

و  ونیزیو تلو وی)مخابرات( و راد ویآب و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروو یشبکه ها لیاز قب یاستفاده عموم
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هم گونه ای الحاق به  هاآنیک عمل مجرمانه پیش بینی نشده بود، و مگر در قانون های استثنایی که  عنوانبهام تروریستی از انقالب، اقد

 1.بودند یالمللنیباسناد 

نهاد مستقیم نامی از تروریسم نبرده و یا اینکه تعریفی از تروریسم پیش طوربهپیوسته،  هاآنهیچ یک از کنوانسیون هایی که ایران به 

نکرده اند. کنوانسیون هایی که هم اینک در زمره ی قانون های ایران به شمار می آید، عبارتند از: قانون الحاق دولت ایران به قرارداد 

ی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما، قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه المللنیب

 یت امن

به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 9، قانون الحاق دولت شاهنشاهی 2هواپیمایی کشوری

قانون  ی من جمله مأمورین سیاسیالمللنیبقانون مرتبط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت 

ی می باشد، قانون المللنیبدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  زیآمخشونتیری از اعمال غیرقانونی تصویب پروتکل جلوگ

 زیآمخشونت یاقدام ها رویدر مقررات پس از انقالب و پ ی علیه گروگانگیری.المللنیبالحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 

 8بار به کار برده شده است. نیهم خانواده چند یو واژه ها سمیترور یواژه  مخالف نظام، یگروه ها و دولت ها

مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن در قانون های مرتبط با توافق  دارد. یپا نیز جای گریپراکنده د یترور در قانون ها ای سمیترور

. طبق قانون موافقتنامه امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین نامه های دو جانبه ایران با سایر کشورها با روشنی بیشتری آمده است

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری یونان که از این پس طرف های متعاهد خوانده می شوند.

ر در موافقتنامه های و قوانین الزم االجرا در دو کشور و با در نظر گرفتن تعهدات دو کشو یالمللنیببا احترام به موافقتنامه های 

 پذیرفته شده دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث، در زمینه های مختلف امنیتی و انتظامی توافق نموده اند که طبق بند الف ماده یک،

                                                                                                                                                                                       
( و ینور ای ینیزم ای ییهوا یو مخابرات )کابلها رویبرق و خطوط انتقال ن یروگاههایو ن یها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشمتعلقات مربوط به آن

 یبرا یش خصوصبخ سطتو ای یردولتیمشترک دولت و بخش غ هیبا سرما ایدولت  هیسرما ای نهیکه به هز هاآنو انتقال  عیو توز دیتول یدستگاه ها

شوارع و  ایفوق  ساتیتاس نیتأم ایحفظ جان اشخاص  منظوربهکه  یعالئم ریو سا یو رانندگ ییدر عالئم راهنما نیشده و همچن جادیا یاستفاده عموم

 تیاخالل در نظم و امن او ورشود بدون آنکه منظ گرید یهرنوع خرابکار ایاز کار انداختن  ای قیحر جادیا ای بیجاده ها نصب شده است، مرتکب تخر

جامعه و مقابله با  تیاخالل در نظم و امن منظوربهکه اعمال مذکور  یدر صورت -1 تبصرهباشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.  یعموم

 زیرتبه ن یمورد اشخاص عال در  تا سه سال است. کیمجازات شروع به جرائم فوق  -2 تبصره باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.  یحکومت اسالم

از  کی(: هر کس به جان رهبر و هر راتی)بخش تعز یقانون مجازات اسالم 515مثال طبق ماده  عنوانبهوجود دارد؛  یستیبه اقدامات ترور هیشب یمقررات

براساس  نیتا ده سال محکوم خواهد شد. همچنچنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه  دیسوء قصد نما د،یسه گانه و مراجع بزرگ تقل یقوا یرؤسا

شود  ی( محکوم م515به مجازات مذکور در ماده ) دیسوء قصد نما رانیآن در قلمرو ا یاسیس ندهینما ای یکشور خارج سیهرکس به جان رئ 511ماده 

 -تبصرهشود.  یگردد به همان مجازات محکوم م عمالا تر فیمعامله متقابل بشود و اال اگر مجازات خف رانینسبت به ا زیدر آن کشور ن نکهیمشروط به ا

 مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. هید ایضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص  ایجرح  ایبه قتل  یمنته قصد سوء چنانچه
 افراد تیحما به راجع ژنو قرارداد 99 ماده، 1998 ماه آذر 91 وبمص ژنو قرارداد به معروف یقراردادها به رانینمونه در قانون اجازه الحاق دولت ا یبرا 1

 و یجمع دسته هاتیتنب. کرد هیتنب باشد نشده مرتکب شخصأ که یخالف یبرا توان ینم را تیحما مورد شخص چیه»: دیگو یم جنگ زمان در یکشور

 است ممنوع سمیترور ای فیتخو عمل هرگونه نیهمچن
 .21/3/1952مصوب  2
 1959 /1/9مصوب  9
، نخستین بار در پس از انقالب واژه ی ترور به کار رفت که بر پایه ی 1958در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقالب مصوب شورای انقالب در خرداد  8

 5ماده  9در بند  "تخریب مؤسسات" در شایستگی دادگاه انقالب قرار گرفت. این واژه به همراه "مقابله با نظام منظوربهترور "این مقرره )آیین نامه؟( 

قانون تشدید  1918یکی از جهت های شایستگی دادگاه انقالب پیش بینی شد. در سال  عنوانبه 1919قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 

ه واژه ی اقدامات تروریستی بدون آوردن تعریف یا پاره مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا در قالب ماده واحده به تصویب رسید که قانونگذار باز هم ب

مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور مؤظف است جهت دستگیری  منظوربه"های تشکیل دهنده ی آن بسنده کرد. طبق این قانون، 

: کلیه ی 1تبصره  ان محکوم شده اند اقدامات الزم به عمل آورند.در محاکم قضایی ایر هاآنو مجازات آمریکایی ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم 

همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می باشند.  هاآنکشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان 

م ربائی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسالمی ایران همکاری نمایند در : اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آد 2تبصره 

: این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام 9دادگاه های داخل کشور بر مبنای قضای اسالمی محاکمه خواهند شد. تبصره 

 "ع اتباع ایرانی دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و الزم االجرا می باشد.اقدامات ضد انسانی را علیه جان و مناف
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یه ماده یک طرف بر پا .1و دیگر اعمال جنایی که ماهیت تروریستی دارند است یالمللنیبیکی از این موارد همکاری در مقابله با تروریسم 

ی، های متعاهد در راستای تأمین امنیت و مقابله مؤثر با کلیه ی جرایم، به ویژه جرائم سازمان یافته و تروریسم، با انجام اقدامات شناسائ

 2در زمینه های مربوطه همکاری خواهند کرد. هاآنپیشگیری و کشف جرائم و مبارزه با 

 

           تروریسم سایبرى. 3-1

 معانی بلکه نداشته وجود نظر اتفاق آن هیچگاه درباره تنهانه اما است، طوالنی بشر عمر ة انداز به تروریستی اقدامات پیشینة ینکها با

 اند. برشمرده ستم و ظلم به موجه واکنشی و الهی ای گروهی نیز وظیفه و شده که نابخشودنی می باشد نسبت داده آن به متعارضی نیز بعضاً

 است. هدف به رسیدن برای ابزاری تروریسم که است مسلم این قدر هرحال، در

فناورى هاى نوین و رایانه اى در فضاى مجازى  تروریسم سایبرى از مصادیق مدرن تهدیدهاى تروریستى است که به سبب استفاده از

معماى  آنجایى که وژیکى باال برخوردار هستند. ازاستفاده قرار مى گیرند و از دانش تکنول مورد در آن، توسط بازیگرانى در عرصه بین الملل

ساخت هاى  معتقدند از رهگذر بر اندیشمندانآن گونه که  امنیت بزرگ ترین مسئله بشرى بوده و تهدیدهاى امنیتى تروریسم نوین سایبرى

یه اطالعات، سیستم های کامپیوتری، تروریسم سایبری عبارت است از حمله عمدی با انگیزه سیاسی عل. شود امنیتى و هویتى باید نگریسته

 )زراعت و دانشوری، برنامه های کامپیوتری به وسیله گروه های خرده ملی یا عوامل مخفی به خشونت علیه اهداف غیرنظامی منجر شود

1983،81.) 

 دولتها سوى از ارتباطى و اطالعاتى فناورى فزاینده به واسطه کاربست که است سایبرى تروریسم نوظهور، تهدیدهاى مهمترین از یکى

 که به گونه اى پیداکرده است. یاندهیفزا اهمیت شهروندان، به خدمات رسانى با مرتبط هزینه هاى کاهش کارایى و افزایش تسریع، براى

ننده فضاى مجازى ک امن مولدهاى نا ترین مهم می کنند.خود استفاده  تنازعى الگوى در ابزارى عنوانبه سایبرى تروریسم از نیز دولتها حتى

هاى نظامى،  از قبیل بخش اند گروه اول کسانى که به یک کشور خارجى وابسته می شوندبندى  دو گروه عمده طبقه در بعد تروریسم، در

 )ورمحمدی، افراطى گروه و تروریست ها دوم گروه و دارند کشور آن هایى که وابستگى زیادى به دولت هاى امنیتى و شرکت سازمان

 فضاى تحقق و فناورى گسترش تحقق آن، عامل که است تروریسم پدیده از دگرگون شده و جدید چهره یک سایبرى تروریسم اما (11931،1

 (.1915،12است) پاکزاد، بوده مجازى
بری در کنار این تعریف، گروهی دیگر تروریسم سایبری را بر اساس ابزار و نتیجه تعریف کرده اند. طبق این تعریف، تروریسم سای

عبارت است از اقدامی که با استفاده از رایانه برای حمالت غیرقانونی و تهدید به حمله علیه رایانه ها، شبکه ها و اطالعات ذخیره شده 

این شکل  (.1931،18و منظور از آن، ایجاد رعب و وحشت در قربانی، و یا وارد کردن صدمه به اوست)کارگری، ردیگیمالکترونیکی صورت 

 اهداف تنها با استفاده از تکنولوژى، تروریستى، اقدامات اقسام سایر خطرهاى از ترس بدون آن عامالن تا شده باعث تروریسم، از مدرن

 تروریست ها به رسیدن امکان است، گرفته شدت 1331مجازى که از دههفضاى  این استفاده از گسترش .کنند دنبال را خود وحشت بار

  .است کرده بیشتر را اهدافشان

                                                           
شورش و عوامل و حرکت  سم،یترور ،یمقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکار": رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویقانون ن 8ماده  2 بند 1

مسلح در  یروهاین نیسالح توسط مأمور یریکارگقانون به 9ماده  8طبق بند  نطوریهم "وزارت اطالعات. یبا همکار کشور باشد، تیکه مخل امن ییها

و  قیسارق و قاطع الطر یریدستگ یبرا»است که  ییسالح را دارند جا یریکارگحق به یانتظام نیکه مأمور ییاز موردها یکی 1919مصوب  یموارد ضرور

جنگ افزار در  یریکارگگفته شده به یماده  8بند  ی هیبر پا زیو ن« انفجار نموده و در حال فرار باشد، الزم باشد ایو  بیتخر ایو که اقدام به ترور  یکس

غارت اسناد  ،یآتش سوز ب،یو حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخر یاتیاماکن ح ژهیبوشده  یحفظ اماکن طبقه بند یبرا»که  ییجا

 روا دانسته شده است. زیباشد ن ستهیبا« و اشغال. یریوال، گروگان گو ام
مقابله با آن  نهیخود در زم یها تیفعال یساز نهیو به سمیو ترور افتهیاز وقوع جرائم سازمان  یریشگیپ یمتعاهد در راستا یطرف ها» زین 2طبق ماده  2

 آورد:  را به عمل خواهند ریز یها یشده همکار ادیجرائم  ریها و سا

 . سمیو ترور افتهیمربوط به جرائم سازمان  یمبادله اطالعات در مورد افراد و گروه ها نهیدر زم ی.همکار-

 .هاآناز  یریشگیالزم جهت پ یو اقدامات قانون سمیو ترور افتهینوع و روش جرائم سازمان  ت،یموقع –در مورد زمان، مکان  اتیتجرب تبادل-

 .جرائم کشف و یشناس جرم رشته در یعلم یها پژوهش نهیزم در یکار مشترک جانبه دو یها یهمکار توسعه جهت متخصص و کارشناس تبادل-

 متعاهد.  یبا توافق طرف ها یسیمشترک پل یآموزش یدوره ها ی.برگزار-

 و کشف جرائم.  یدر رشته جرم شناس یعلم یپژوهش ها نهیدر زم یمشترک کار یو مبادله گروه ها لی.تشک-

 .«یعموم نظم یبرقرار و تیامن نیتأم جرائم، از یریشگیپ یابزارها و ها وهیش یفیدر جهت ارتقاء ک یمکار.ه-
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 پذیرى آسیب قابلیت از موارد اغلب در که بسیار عمده صنایع و کارخانه ها با شرکت ها، همراه مجازى، دنیاى در کاربر میلونها حضور

 (.1931،19است)کارگری، افزایش داده نیز را آن جذابیت و کرده بیشتر را مجازى فضاى از سوء استفاده خطر باالیى برخوردارند،
آن می  گوناگون ابعاد شناسایی مستلزم مسئله این شناسایی شوند. صحیح طوربه آن عوامل و تروریستی اقدامات دبای چیز هر از پیش

 اقدامات تروریستی و تروریسم بارة در ، کنو تا 1319سال  از ی،المللنیب مرجع بزرگترین عنوانبه ، متحد ملل سازمان مثال، برای باشد.

 مصادیق تنها بقیه در و شده اشاره تروریسم عنوانبه سند صراحتاً سه در تنها اینکه جالب و است رسانده تصویب به یالمللنیب سند سیزده

 گذاری بمب از برای جلوگیری یالمللنیب کنوانسیون  :از اند عبارت سند سه این شده است. تروریستی برشمرده اقدامات

برای جلوگیری از اقدامات  یالمللنیو کنوانسیون ب 2(1333)مالی تروریسم برای جلوگیری از تأمین یالمللنیبکنوانسیون ،1تروریستی

 9( .2115) تروریستی هسته ای

 

  یالمللنيب يفريک وانید تياصول صالح. 2
المللی دیوان کیفری. ی، منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام اسناد بینالمللنیبدیوان کیفری  5یا ذاتی 8صالحیت موضوعی

جنایات علیه  ی نسبت به جرایم زیر صالحیت رسیدگی دارد: الف ـ جنایت نسل کشی ب ـالمللنیببق این اساسنامه، دیوان کیفری مطا

ی سه اصل از اصول است که از المللنیببشریت ج ـ جنایت جنگی دـ جنایات تجاوز. از میان اصول مذکور و در ارتباط با دیوان کیفری 

 این سه اصل به ترتیب عبارتند از:،  نداهمیت بسزایی برخوردار

 اصل صالحیت جهانی  -1

 اصل صالحیت سرزمینی  -2

 اصل صالحیت شخصی-9

ی خواهیم داشت و در خالل آن ضمن بررسی مختصر المللنیبابتدا برای فهم بهتر موضوع نگاهی کلی به اصول کلی در دادرسی های 

صالحیت شخصی( در رسیدگی های دیوان کیفری بین -صالحیت سرزمینی -ت جهانیبه بررسی سه اصل اساسی)صالحی هاآنهرکدام از 

 شود. یپرداخته م یالمللنیب یفریک وانیدر د تیصالح یبه اصول اصل لیذ قسمتدر . میپردازیمجداگانه  صورتبهالملل 

 

 6اصل صالحيت سرزمينی 1-2
 یترجمه ها ایو انواع  استفاده ها  یشود به تبع معان یاعمال م هاآن یبر مبنا وانید یفریک تیحقوقدانان اصول مهم را که صالح

 یاصول با اسام نینظر همه ا نیها توجه دارند و از ا تیصالح ایاصول  نیو آثار ا یبه معان یشناسند، اما همگ یمختلف م یمختلف به اسام

 .میپردازیم یفریک یها یدادرس اصول نیاز مهم تر یبه برخ لیکشند که در ذ یرا به دوش م یکسانیمختلف بار 

این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صالحیت کیفری است و مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که 

“ ا نهاده است: قانون مجازات اسالمی، اصل صالحیت سرزمینی را بن 9اتفاق می افتد حق اعمال صالحیت کیفری دارند. ماده  هاآندر قلمرو 

 قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال

 گرددیم(. صالحیت سرزمینی به صالحیت سرزمینی عینی و صالحیت سرزمینی شخص نیز تقسیم 1981،11 نگا،یکام)"می شود

کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا تئوری صالحیت سرزمینی را بیان می 9ماده (.1938،51)زراعت،

اند که تابع قوانین همان محل باشند؛ دوماً: مجرم اند در حقیقت قبول کردهرخ داده است؛ زیرا اوالً مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده

اگر مجرم به  زند پس قانون همان محل صالحیت تعقیب او را دارد؛ سوماً:ود نظم و امنیت آن محل را بر هم میدر هر محلی مرتکب جرم ش

موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم 

 شود؛می

 1. ظایف حکومت و قانون همان کشور استچهارماً: برقراری امنیت هر کشوری از و

                                                           
1 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997 
2 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 
3 Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
4 Material Jurisdiction4 
5 Inherent Jurisdiction 
6 Territorial Jurisdiction Principle. 

 جرم شوند اعمال می ایران مرتکب ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی 9ماده  1

 .شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد
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 صل سرزمینی بودن استثنائاتی دارد که عبارتند از:ا

وین بر اساس عرف بین الملل برای نمایندگان سیاسی کشورها نوعی  1319و  1311های مصونیت دیپلماتیک، کنوانسیون -1

ات بر اساس قوانین کشور محل مأموریت نیستند این افراد عبارتند مصونیت برقرار کرده اند که به موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجاز

های خارجی، نوّاب سلطنت، معاونان رؤسای جمهور کشورهای خارجی، وزرای امور خارجه، سفیر، وزیر مختار، اما متهم رؤسای دولت :از

 گیرد.توسط کشور متبوع خود تحت پیگر قرار می

اگر تبعه  گیرد.ال ارتش ایران که به موجب قوانین جزایی ایران مورد رسیدگی قرار میجرایم ارتکابی در سرزمین تحت اشغ -2

خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری فرار کند اگر آن کشور، کشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نیست چون طبق 

شود از را نداشته باشد اما اگر غیر کشور متبوع خودش باشد میشود قانون داخلی متهم تابعیت کشوری که از آن درخواست استرداد می

  (.1981،118شود اقدام کرد )باهر،طریق مقررات استرداد اقدام کرد اگر این مقررات اجازه نداد از طریق پلیس بین الملل می

 

 1اصل صالحيت شخصی 2-2

این اصل خود قابلیت تقسیم به  (. 1981،18)طهماسبی،است وضوع این اصل درواقع توان رسیدگی دادگاه ها بنا به اعتبار اشخاصم

 دو مبحث را دارد:

صالحیت بر مبنای تابعیت متهم که از آن به اصل صالحیت مثبت یاد می کنند. این اصل در قانون مجازات اسالمی پذیرفته شده -1

نیز آن را پذیرفته است؛ در دیوان کیفری  یالمللنیب یفریک وانیداست. این اصل با عنوان صالحیت مثبت نیز شناخته می شود و اساسنامه 

 که متهم تابع کشور عضو اساسنامه باشد. ردیگیماین اصل در صورتی مورد استفاده قرار  یالمللنیب

ه ات ایران پذیرفتزصالحیت بر مبنای تابعیت مجنیٌ علیه که از آن به صالحیت شخصی منفی یاد می کنند. این اصل در قانون مجا-2

صالحیت شخصیت منفی یا اصل صالحیت ایستا و یا اصل  نشده است. اصل آسیب به اتباع یا اصل صالحیت شخصی انفعالی یا اصل

 ی نیز در رابطه با این اصل سکوت اختیار کرده است.المللنیبکه برابراست با دیوان کیفری  صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه

باشد بنابراین ی آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص میالمللنیبیفری اساسنامه دیوان ک 11در ماده 

با دقت در مبانی مورد اشاره و توجه به ، های اصل صالحیت شخصیمحدودیت مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.

هایی را برای اعمال اصول تواند محدودیتو منطبق با نظام حقوقی خود می الملل، هر نظام حقوقی بنا به سلیقهاهداف حقوق جزای بین

علیه )اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت ی تابعیت مجرم)اصل صالحیت شخصی( یا مجنیی تابعیت اعم از رابطهصالحیت مبتنی بر رابطه

 2علیه( در نظر بگیرد.مجنی

های کارگشا، منحصر به کشور رسند، اما ابداع محدودیتی یکسانی میجههای حقوقی به نتیدر این خصوص هرچند عموماً نظام

های بیشتری را برای اصل صالحیت مقنن محدودیت.حل منحصر به نظام حقوقی خود را برگزیندتواند راهخاصی نیست و هر کشوری می

  9شخصی در نظر گرفته است.

کنند. مثالً برای تعقیب جرایم قابل صرفاً به قانون کیفری خود عمل می های هر کشور دیگریهای کیفری ایران مثل دادگاهدادگاه

کند که جرم واقع شده در داخل یا خارج گذشت، نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارند. در غیر این صورت حق تعقیب ندارند. فرقی هم نمی

ن تنها تحولی که در قسمت اصل صالحیت شخصی در قانون بنابرای از کشور باشد. به هر حال این مورد هم مثل مورد بند الف زائد است.

                                                           
1 Personal jurisdiction principle 
2 Passive Jurisdiction 

 که صورتی رد شود، جرمی مرتکب کشور از خارج در ایران اتباع از یک هر فوق مواد در مذکور موارد بر عالوه: 1932مجازات اسالمیقانون  1ماده طبق 9

رفتار ارتکابی به موجب قانون -که: الفاین بر مشروط شودمی مجازات و محاکمه ایران اسالمی جمهوری قوانین طبق گردد، اعاده ایران به یا و یافت ایران در

محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم -جمهوری اسالمی ایران جرم باشد. ب

طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن -محکومیت، مجازات کال یا بعضا درباره اواجراء نشده باشد. پ

د الف و پ زائد است. بند الف زائد است زیرا در آن را پذیرفته و بن« عدم محاکمه قبلی»شود که مقنن عمالً فقط شرط مالحظه می در عین حال نباشد.

این امر بدیهی است که اگر رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم «. رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران، جرم باشد»گفته شده: 

به موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی »ر آن گفته شده است: های ایران، موجه نخواهد بود. بند پ هم زائد است زیرا دنباشد، رسیدگی دادگاه

 «.تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد
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این  118ماده  2آن هم مستند به تبصره  ،است 1در بند ب ماده « قاعده منع محاکمه مجدد»رخ داده، پذیرش  1932مجازات اسالمی 

 1 .ی جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعیقانون، فقط در محدوده

نیست. بدین ترتیب به نظر  اعمالقابلو جرایم تعزیری منصوص شرعی این قاعده لذا در جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات 

رسد مقنن ایران چندان توجهی به مبانی اعمال محدود و مشروط اصل صالحیت شخصی نداشته است. شرط مهم بودن جرم ارتکابی و می

 شده است.ناقص پذیرفته  صورتبهمجرمیت متقابل رعایت نشده و شرط عدم رسیدگی قبلی هم 

کرد و شرط شکایت شاکی و صالحدید دادسرا را استفاده می 119-8ی حقوق فرانسه در ماده انتظار این بود که حداقل مقنن از تجربه

کرد. این اقدام حداقل در حوزه جرایم تعزیری مغایرتی هم به دو شرط پذیرفته شده )حضور مرتکب در ایران و منع محاکمه قبلی( اضافه می

موازین شرعی نداشت و فقدان شرایط دیگر )از جمله اهمیت جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب در  هم با

کرد. با پذیرش این شرط این ظرفیت برای دادسراهای ایران ایجاد قانون هر دو کشور محل وقوع و متبوع( را هم تا حدود زیادی جبران می

ی جوانب موضوع، از جمله اهمیت جرم ارتکابی، مشکالت پیش رو، ادله ارتکاب جرم و غیره تصمیم با در نظر گرفتن همهشود تا بتوانند می

 (.1935،15)پوربافرانی،به تعقیب یا عدم تعقیب بگیرند

 

 2اصل صالحيت جهانی 2-3

هستند. اصل صالحیت جهانی نیز  صل در صالحیت قوانین جزایی، صالحیت سرزمینی است و اصول دیگر تکمیل کننده آن اصلا

(.به موجب 1938،51)زراعت،تا مجرمی بدون مجازات نماند ردیگیمبرای موردی که هیچ اصلی دیگری وجود نداشته باشد مورد عمل قرار 

تبعه آن کشور  ی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیزالمللنیباین اصل، پاره ای از جرائم 

 نباشند، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد. یا بنا به تعابیر دیگر، جنایاتی بسیار مهم

هستند که در هر کجا که اتفاق بیفتند هر دادگاهی در هر کشوری صالح به رسیدگی است. مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که 

چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود  1358کنوانسیون ژنو  22و  18مطابق مواد 

 می تواند صالحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید.

رائمی که به موجب قانون در مورد ج“قانون مجازات اسالمی بدین شکل انعکاس یافته است:  8اصل صالحیت جهانی نیز در ماده 

ی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران المللنیبخاص یا عهود 

ت بدین ترتیب قانون مجازات اسالمی پس از قبول اصل صالحیت سرزمینی، اصل آثار جرم، اصل تابعی” محاکمه و مجازات خواهند شد.

کم متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صالحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است. اما در قوانین ایران ظاهراً صالحیتی برای محا

 رکشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است. به هر حال اصول فوق الذکر بیانگ

 این نکته اند که اعمال صالحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است

 (.1981،88 )طهماسبی،

جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی 

متهم  داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا را

در کشور قاضی دستگیر شده باشد. اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با 

کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد؟ چنین به نظر می رسد که مفهوم صالحیت جهانی از دو سو رو به 

توسعه است: از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است می تواند مشمول 

را در هر  هاآنبه ویژه از جرائمی هستند که دولت ها موظفند متهمین به ” نسل کشی “ و ” جرائم علیه بشریت “ باشد : صالحیت جهانی 

 (.1981،83)طهماسبی،جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند 

 

 گيري نتيجه
( را یو دموکراس یطور جدی حقوق بشر)مانند آزادی های اساسبشری بوده که به ریای نابهنجار و غ دهیعنوان پدبه سمیترور ربازیاز د

های  تیشده است و فعال لیچالش های عصر حاضر تبد نیاز مهم تر یکیکه به  یای است چند وجه دهیپد سمیبه خطر انداخته است. ترور

. در گرددیمنابع مادی ملت ها مشده و باعث استهالک  یاسیحقوق س عییو فطری انسان ها و تض یذات اتیح حقموجب سلب  یستیترور

                                                           
 .شود. شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی8و بند های الف و ب ماده  1طبق این تبصره: اطالق مقررات بند ب ماده  1

2 Universal jurisdiction Principle. 
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امر مقابله با آن را دشوار ساخته است.  نیو هم دهیگرد سمیجامع و واحد از ترور فیکشورها مانع از ارائه تعر یاسینظر گرفتن منافع س

 ای یمذهب ،یقوم نژادی، دئولوژی،یا ،یفلسف ،یاسیمالحظه س چیه تحت سمیکه ترور کندیبه صراحت اعالم م نیهای مجمع همچن هیاعالم

تواند،  یم فری،یک یالمللنیدادگاه ب کیگرچه . ستین هیقابل توج رد،یها مورد استفاده قرار گجلوه دادن آن موجه که برای گریید زهیهر انگ

 در یتیالحفاقد هرگونه ص فری،یک یالمللنیکه در حال حاضر دادگاه ب نیاما با توجه به ا باشد، داشته سمیترور یدر سرکوب ینقش مهم

 شده است.  گذاشته الملل، صرفاً بر عهده دولت ها نیاجرای حقوق ب فیاست، تکل یستیبه جرائم ترور یدگیرس

مورد اهتمام برای پوشش اشکال و مظاهر ی المللنیبا این وصف، به نظر می رسد سازگاری گسترده موضوعات مورد بحث جرایم ب

ها تحمیل کرد، واکنش مناسب و بر حق به چالش هایی است می توان واکنش کیفری را بر آن عنوان جرایم ضد بشری کهخاص تروریسم به

به عالوه، الزم به ذکر است مسیر پیگیری ایجادشده به وسیله طبقه بندی بالقوه مظاهرخاص تروریسم،      .کندیتروریسم معاصر ایجاد م که

 شود.  به ندرت استفاده الملل می تواند عنوان جرایم ضد بشری، در حقوق بینبه

مرتکبان اقدامات تروریستی تحت قانون گذاری  این امر می تواند ناشی از وجود کنوانسیون های منطقه ای ضد تروریسم برای محاکمه

 از دودیح تا تواند می ی،المللنیب کیفری دیوان اساسنامة در درج طریق از تروریسم انگاری جرم رسد می نظر به ،رونیازا داخلی باشد.

 قواعد رعایت و بین الملل نظام در کارآمد و مؤثر سازوکارهای وجود مستلزم امر این تحقق البته،. آورد عمل به ممانعت تروریسم گسترش

 . است تروریسم با مواجهة در ها، دولت همکاری با کیفری واکنش در الملل بین حقوق بنیادین
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