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Abstract:  

Today, the impact of diplomatic relations and its necessity on international 

interactions is undeniable. The ratification of various international treaties in the field 

of diplomatic relations, including the 1961 and 1963 Vienna Conventions, has added 

to the importance of this issue. The immunity of persons, property and diplomatic 

premises from aggression, persecution, vandalism, seizure and confiscation are 

among the rules laid down in diplomatic relations in the Vienna Convention and other 

conventions. Inspired by the teachings of Islam and principles such as the principle 

of fidelity to the covenant, the Islamic Republic of Iran, by acceding to these 

conventions, has committed itself to observing the rules of diplomatic relations. 

Accordingly, any attack on persons and diplomatic premises, in addition to opposing 

the Sharia, is also prohibited by law. Therefore, in order to prevent encroachment on 

the above-mentioned cases, international law has considered benefits and 

immunities, which have made it mandatory for the host countries to observe them. 

The host countries also take appropriate measures to prevent any aggression, 

destruction of places and espionage. 
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 و فقه اسالمی حقوق کیفری ایران ها درخانهمسئولیت کیفری تعرض به سفارت

 1آمنه رشیدگرمی

 2دانیال عباسپور

 3مهناز مهدوی

  4مهدی مسعودی آشتیانی

 کیده چ

 ویب مماهده هایتصررنشرردن  ا.رر    انکار ضرررورآ  د در تمام آ بیا المل  و روابط دیپلماتیکتأثیر امروزه 

سیود از ،زمینه روابط دیپلماتیک الملل  مختلف دربیا سئله  1963 و 1961های ویا جمله کنوان بر اهمی  ایا م

ضبط و مصادره از جمله یب، تخریب، ل و اماکا دیپلماتیک از تمرض، تمقمصونی  اشخاص، امواافزوده ا.   

با نیز  جمهوری ا. م  ایراد  ها ا. کنوانسیود.ایر پلماتیک در کنوانسیود ویا و روابط دی وضع شده مقرراآ

 خود را ملزم به مزبور هایسرریودن، با الحاق به کنوااز جمله اصررو وفای به دهد اصررول الهام از تمالیم ا.رر م و 

تیک د وه گونه تمرض به اشخاص و اماکا دیپلمابرایا ا.اس هر  ده ا. نمو ردای  مقرراآ روابط دیپلماتیک

بنابرایا در را.ررتای جلوگیری از تمرض به موارد موکور،   ، از نظر قانون  نیز ممنو  ا.رر بر مخالف  با شررر  

الزام  دانسته ا.    حقوق بیا الملو مزایا و مصونی  های  در نظر گرفته که ردای   د را بر کشورهای پویرنده

.و.  جلوگیری به دمو کشورهای پویرنده نیز با اتخاذ تدابیرمنا.ب از هرگونه تمرض، تخریب به اماکا و جا

 م   ورد 

 ها، ضمان  اجرا به .فارتخانه تمرضخانه، .فارآ، اماکا دیپلماتیک، : مصونی  دیپلماتیکواژگاد کلیدی

 

 

 

 

 

 

 gmail.com13131372amn@شناسی دانشگاه آیت اهلل بروجردی نویسنده مسئول  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم1
 گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران 2
 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد3
 می ، آشتیان ، ایراندکتری علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسال 4

 7/1400/ 14تاریخ دریافت :

 17/6/1401تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه -1

الملل  در .طح و.یم  گسترش یافته ا.   بیا ارتباطاآ کشورها،  میادضرورآ روابط متقابو  امروزه به دلیو

امری روابط دیپلماتیک  ،انه میاد کشررورهاگسررترش روابط دو.ررت و اآتسررهیو ارتباط برایا ا.رراس در را.ررتای

در کشورهای پویرنده شده ا.  تا زمینه  ایجاد اماکا دیپلماتیک مل  که موجبدا انکارنشدن  ا.  ضروری و 

باط میاد کشرررورها را فراهم کند  برقراری  مه ها در مورد امنی  اماکا دیپلماتیک، جامبا ایا وجود نگران ارت

صویب مماهده .م  ت سیود هاجهان  را به  .ال و کنوان .تا در  .   در ایا را جه   1961های متمدد برده ا

.ید  که مطابق با صویب ر سیود ویا به ت شورهای پویرنده، کنوان ضر در ک صونی  اماکا دیپلماتیک و افراد حا  م

   ز وظایف مهم کشور پویرنده ا. ایا اماکا ا   ازظاامنی  و حفکنوانسیود موکور،  22ماده  2 بند

صونی  .حقوق بیا الملو مزایا و م شور پویرنده بر ک   که ردای   دهای  برای اماکا دیپلماتیک تمییا کرده ا

دیگری ا.رر  که کشررور  بر اماکا دیپلماتیک مسررئله مهم امنی  و تضررمیا حفاظ کنترل،  تحمیو شررده ا.رر  

شرایط ال از طریق تدابیر پویرنده باید .ب  .  منتف  اماکا و  زم را مهیا کند تا تمرض، تخریبمنا .و دمو جا

را رقم   اخت فات های گوناگودشزار وجود فرهنگ، تفکراآ ویرنده و همچنیا گردد  ددم نظارآ کشرررور پو

افتادد اماکا و اشخاص نهای  ایا موضو  بمضا بادث به خطر  در پ  دارد  درها را منافع دول  تضاد زند کهم 

.  که فقط بر شود  .اکا  د م  .  ا .یا های متقابو تنشتمرض و حمله به اماکا دیپلماتیک نود  واکنش 

کند  تصررمیم   ن  و احسررا.رر  که از مسررئولی  کشررور پویرنده  ای برای کشررور فراهمکه فایدهید ب   دافزام 

  را فراهم نماید فاظ  و تامیا امنی  اماکا دیپلماتیک کشور پویرنده باید تدابیر الزم برای ح کاهد؛ زیرانم 

.فارتخانه سیار مشاهده شده ا.  که در .طح جهاد به  دیپلماتیک حمله شده ا.   در جمهوری ها و اماکا ب

.ال . م  ایراد نیز در  .مودی اتفاق افتاده ا ستاد  .فارتخانه بریتانیا و درب های اخیر مواردی از جمله حمله به 

به دنواد مثال در حمله به .ررفارتخانه   فراوان  مواجه شرردداخل  و بیا الملل  مختلف های با واکنش که ؛ا.رر 

.راد و مقاماآ کشورهای خارج  رفتار موکور را محکوم و از دول  ایراد خوا.ته شد که به  بریتانیا، بسیاری از

تمهداآ بیا الملل  )مصونی  دیپلماتیک و اماکا دیپلماتیک( دمو کند  در داخو نیز بسیاری ضما اظهار تا.ف 

ستند  البت .فارآ، لکا  د را نتیجه اقداماآ دول  انگلیس دان  د را  ه گروه  نیز به نود و مخالف  با حمله به 

 ند تایید و نود  مقابله به مثو دانست

ضر به روش توصیف   شخاص و اماکا  -پژوهش حا صونی  ا شده، نقض م تحلیل  و با نگاه  به وقایع حادث 

.  که به دلیو فقداد نص دیپلماتیک را از منظر قوانیا بیا .  قرار داده ا الملل  و حقوق کیفری ایراد مورد برر

صریح قانون  و ضمان  اجرای بازدارنده در ایا خصوص، از یک .و و وقو  حمله به اماکا موکور خارج  در 

داخو کشور و اماکا دیپلماتیک ایراد در خارج از کشور از .وی دیگر و در میاد بودد ادتبار و حیثی  جمهوری 

دهد  در ایا گاری ایا رفتارها را نشاد م انا. م  ایراد در ایا مساله، ضرورآ بیش از پیش تقنیا دقیق و جرم

پژوهش مشررخص شررد قوانیا موجود جه  تضررمیا مماهداآ فوق در ایراد کاف  نیسرر  و با توجه به مبان  

شرررد  و قانون  و ردای  اصررو قانون  بودد جرم ومجازاآ، نقض ایا مصررونی  ها، در داخو کشررور دلیه 

ش شخاص و اموال و اماکا دیپلماتیک و خارج ک شخاص و اماکا و اموال دیپلماتیک ایران ، باید جرم ا ور دلیه ا

 انگاری شده و ضمان  اجرای بازدارنده برای  د تمییا شود 
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.  .م  نمودهدر نهای   و .ب هایحوارائه راهبا  ا صضمف ،منا ونی  اماکا دیپلماتیک های تقنین  در باب م

  درا برطرف نمای ها().فارتخانه

 اصط حاآ مفهوم شنا.  -2

 مصونی  -2-1

 Gaffiotا.رر )در زباد فرانسرره  ""immuniteزباد انگلیسرر  و  در "Immunity"واژه مصررونی  ترجمه 

شدد در زباد فار.  بهکه   (1968,  مده ( 4112 ص ،1385 دهخدا،و محفوظ ماندد ) ممنای مامود بودد، حفظ 

،  1404ابوالحسیا، )   شدهظاحفمحفوظ و ود به ممن  ریشه صاز ا.م مفمول و   لغ  درب درمصونی   ا.  

 مده ا.ررر   حقوقداناد درب  (250، ص 13، ج 1414ابا منظور، ؛ 134 ص ،1381 میرمحمدی،؛ 324 ، ص3ج

.تثناء، ممافی  و حصان  را به دنواد ترجمه و ممادل  به جای واژه مصونی  واژه های دیگری از قبیو حرم ، ا

Immunity  28، ص 1966الحموی، 0رند به کار م  ب ) 

ده  د از تمرض مماف و محفوظ وضررع مخصرروصرر  ا.رر  که دارن حقوق دموم اصررط    در مصررونی 

الزاماآ قانود  حفاظ  و ممافی  دارنده  د از به ممن در تمریف حقوق  دیگر   (657ص، 1392لنگرودی، ا. )

 ا.   و ماموراد دول 

 دیپلما.  -2-2

  . شتق گردیده و به ممنای یونان  دیپلم به ممنای تااز فمو واژه دیپلما .   فمو دیپلما نیز از ایا واژه م کردد ا

بمدها به .ند یا شد  از اختیاراآ خاص  برخوردار م  گردید و نوشته تا شده یا طوماری که به هرکس  ادطا م

 (3 ،1372،  الدپوششد)م ها داده که به فر.تادگاد دول منشوری اط ق گردید 

 مصونی  دیپلماتیک  -2-3

صونی  دیپلماتیک ک صاص به حقوق دیپلماتیک داردم صونی   ،ه اخت شور درنود  از م .  که دو ک  قانون  ا

 مقیب کیفریرا تح  تمقاماآ و .ررراد دولت  یکدیگر  یک،شرروند که اشررخاص دیپلماتمقابو یکدیگر متمهد م 

وجود دارد  مصونی  دیپلماتیک شامو کارکناد و  به دنواد دنصر نامطلوب هاقرار ندهند؛ گرچه امکاد اخراج  د

.ازماد ملو متح .ازماد د و زیرمجمودهکارمنداد  شند نیز م های  د   ,Denza) شود که در ماموری  کاری با

تح  دنواد روابط دیپلماتیک در کنوانسررریود ویا  به دنواد یک قانود بیا الملل  ایا مصرررونی (  94 ,1981

  ها افزوده ا.  بیا دول  اگرچه .ابقه طوالن   د بر اهمی  ایا موضو ا.  وضع شده  1961

 

 انو  مصونی  دیپلماتیک -3
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به مواردی از قبیو تمقیب، محاکمه، مجازاآ و یا بر ا.ررراس  نو  رفتاربرا.ررراس  از ابماد مختلف ومصرررونی   

سیم م  شخاص، اموال، مکاتباآ، تق صونی  به مواردی از قبیو ا که   (94، 1380ضیائ  بیگدل ، )شودموضو  م

 شود:ها اشاره م در ادامه به برخ  از تقسیم بندی

 انوا  مصونی  به ادتبار اصل  و تبم : -3-1

صل :  -3-1-1 صل از  منظورمصونی  ا .ناد، مکاتباآ و مصونی  شخص دیپلماتیک و مصونی   ،مصونی  ا ا

   ا.  ء  منوط به وجود شخص یا ش تحقق مصونی  اصلاموال ا.   

  (48، ص 1385)فرح ،   شودبه تبع شخص یا ش  ایجاد م  : مصونی  تبم تبم مصونی   -3-1-2

از  برخ  از حقوقداناد مصررونی  دیپلماتیک را به مصررونی  تمرض و قضررای : انوا  مصررونی  به ادتبار -3-2

 اند:تمرض و قضای  تقسیم کرده

رود به و تمدی ناپویر ا.رر  ک شررخص مصررونی  یک محو یا ی ایا ممنا که به :مصررونی  از تمرض -3-2-1 

و مصونی  شخص  را به  های فردینقض حقوق و  زادیا.  و  اماکاونی  به مص ض، تمربدود اجازه اماکا

.کونتش هر ،حکوم  دموکراتیکهر  در  (228ص، 1390ابوالوفاء، )دنبال دارد  صونی ایا  از فردی و محو   م

ناپویر و غیرقابو تمرض  ،ص دیپلماآو شخ   مصونی  اماکا دیپلماتیکبه موجب قوانیا ا.ا.  برخوردار ا. 

   (115ص، 1392صدر، )را مقرر کندد تواند خ ف  ا.  و هیچ قانود داخل  نم تخط  

ا.  که  قانون  و .بب ممافی  از مجازاآ مصونی  قضای  نو  دیگری از مصونی  مصونی  قضای : -3-2-2

قیب قضای  و اجرای احکام، اداری، در کشور پویرنده مصود از تم ماموریا دیپلماتیکمقصود از  د ایا ا.  که 

  (658، 1392لنگرودی، هستند) جزای  و مدن 

 مصونی  دیپلماتیک حقوق فقه  و مبان   -4

صونی  دیپلماتیک،   صو  با یکدیگر دارد  هاحکوم روابط  خدر تاری ای طوالن .ابقهم با تامو در تاریخ ملو، ا

خود را ملزم به ردای   د م و حترکه نزد همه مه ل مهم دانسررتاصرروجمله از تواد مصررونی  فر.ررتادگاد را م 

دو اصو ثاب ، همواره در قانود ملتها »گوید:پدر حقوق بیا الملوِ نویا در ایا باره م « گرو.یوس»  انددانستهم 

وجود داشته که به .فیراد تملق دارد، نخس   نکه ا.تقبال از .فیراد الزم ا.  و دیگر، باید از هر گونه تمرض 

   (426 ، ص1994، الشام «).وء نسب  به  ناد بر حور بود 

مصرررلح  »و « نمایندگ »، «برود مرزی»نظریه متمددی از جمله  هایها نظریهای ادطای مصرررونی در مورد مبن

. « خدم  .یره پیامبر)ص(  مطر  گردیده ا .  مبان  روای  و  صلح  خدم » نظریهکه با برر شتر « م به بی

. م نزدیک . )ر ک: میرمحمدی، تر مبان  حقوق ا .  قرار   (92، ص 1382ا لکا  نچه که در ادامه مورد برر

شررر  ا.رر م و حقوق بیا الملو  از دو منظرخواهد گرف  دالیو وجود مصررونی  اشررخاص و اماکا دیپلماتیک 

  :ا. 

  شر  ا. ممصونی  دیپلماتیک در  -4-1
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پشتیبان  و محافظ  از ، لکا روابط دیپلما.  و ادزام .فیراد به صورآ موق  بود هرچند تاریخ صدر ا. مدر 

مورد تاکید که  ا. جمله اموری محو .فارآ و .ایر متملقاآ  د مانند منازل .فرا و .ایر نمایندگاد .یا.  از 

و ورود به  نها بدود اجازه کاری غیر اخ ق  و خ ف موازیا شررررد  ا.ررر  مگر در موارد بوده تمالیم دین  

نها برای حفاظ  و .وزی، و یا به درخوا.  و موافق  مسئولیا  .یو و تش نند حوادث غیرمترقبه ا.تثنای  ما

منابع فقه ، ، روایاآ، .ررریره پیامبر)ص( و در ایا ا.ررراس در  یاآ موکور  برو اماکا اشرررخاص  تامیا امنی 

موضررو  مصررونی  دیپلماتیک و لزوم احترام به اماکا دیپلماتیک، مطر  گردیده ا.رر  که در ذیو به مواردی از 

 گردد: ره م ها اشا د

.رروره توبه دانسرر   خداوند  6تواد  یه مهمتریا  یه بر مصررونی  دیپلماتیک را م  .رروره توبه: 6 یه  -4-1-1

شنود »فرماید: متمال در ایا  یه م  .خا خدا را ب شرکاد از تو پناهندگ  بخواهد، به او پناه ده تا  و اگر یک  از م

 «بر.اد، چرا که  نها گروه  نا گاهند )و در  د بیندیشد(! .پس او را به محو امنش

سیر  . م م »گوید:  یه م ایا ابا کثیر در تف س  که از دار الحرب وارد داراال .اندد پیام یا ک شود چه برای ر

، تجارآ، پیشنهاد صلح و یا اموری از ایا قبیو و از امام یا نایب او تقاضای اماد نماید، به او تا زمان  که در نامه

 . شور ا .  امک سیر   (114، ص 4، ج 1420 ،با کثیرا) «شود تا اینکه بازگردداد داده م م  ا قرطب  نیز در تف

برای شرررنیدد قر د یا فهم  او جواری یمن  اماد از تو بخواهد پس بههم ،وقت  یک  از مشررررکیا» گوید: یه م 

، پس اگر اوامر  د را قبول کرد که نیکو ا.  و اگر نپویرف ، پس به محو اماد دطا کا احکام، اوامر و نواه   د

س امنش برگرداد   .  که اخت ف  در  د نی   (76و  75، 8ج ق،  1384 ، قرطب) «ایا از جمله موارد اجماد  ا

سیر  یه م  ستأما جایز »)گوید:ابا قدامه نیز در تف .تاده و م .  همانگونه مطابق با ایا  یه( دقد اماد برای فر ا

 (244، ص 9ق، ج 1388)ابا قدامه،  «دادکه پیامبر)ص( به فر.تادگاد مشرکیا اماد م 

.وره نور  27تواد  یه شریفه های دیپلماتیک را م دلیو دیگر بر ردای  حرم  مکاد .وره نور: 27 یه  -4-1-2

های دیگراد وارد اید در خانهایماد  ورده ای کسان  که»کند:به مسلماناد امر م خداوند متمال  دانس   در ایا  یه

شوید تا اینکه اجازه ورود بگیرید و هنگام .تید ن . م بفر .اکنیا  د  .  ، ایا رفتار برورود بر  شما بهتر ا ای 

 «شاید متوکر شوید

به دبارآ دیگر دارد  دموم و اط ق ایا  یه دالل  بر کسررب اذد قبو از ورود به منزل  غیر از منزل خود انسرراد 

زیرا  یه شررریفه در مقام تملیم  داب و رفتار  غیر مسررلماد تفاوآ قائو نشررده ا.رر ؛ بیا مسررلماد یااط ق  یه 

 اجتماد  ا.  

یامبر -4-1-3 ی  پ ماد )ص(روا باره ا یامبر اکرم امیرالمومنیا دل ) (  :در قو کرده )ص(از پ ندن که ایشررراد  ا

اگر یک نفر از مسلمیا  یمن  اماد  نها صحیح ا. ؛ بنابرایایکساد ا.   ذمه و اماد مسلمیا واحد و»: فرمودند

، 85، ص 4دسررق ن ، ج ) «، بر دیگراد حرام ا.رر  که او را مورد تمرض قرار دهنداماد دهد کافری به شررخص

  (1870حدیث 
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از  یک  نفرایا روای  در در نظر اهو دلم به ایا ممن  ا.ررر  که اگر »گوید: ترموی در شرررر  روای  فوق م 

، 3ج م، 1998 ،یترمو) «اینکه تمام  مسررلمیا به  د شررخص اماد داده اند مسررلمیا به شررخصرر  اماد دهد، گو

 ( 194ص

ه دقودی که جه  تأمیا امنی  کفار در دار اال.رر م مطر  لاز جمدقد اماد گف :  توادم در تبییا روای  فوق 

ماد ا»نیز گفته شده ا.  .وره توبه و روای  موکور بر  د دالل  داش   در تمریف اماد  6گردیده ا. ، که  یه 

و ایا امر در پ  اجاب   کندک م یا  نچه که در حکم ک م ا.ررر  که دالل  بر .ررر م  کافر از حیث نفس م 

.  اماد از کافر، نم  شتا، انتفای 93: ص 21، ج 1404)نجف ،  « یددرخوا صلح  دا شرط م .ه  (  با توجه به 

سده و موقت  بودد  .ب  (، دقد اماد 433ال   430، صص3، ج 1414)محقق کرک ، دقد اماددر مف در قرارداد منا

تواد مطابق با  د تفسیر نمود؛ به ایا صورآ که نیز م را تیک مصونی  دیپلما اث اماکا دیپلماتیک ا.  کهاحد

 ، مصونی  داد  اماکا و اموال دیپلماتیک به اشخاص، توادم ، تحقق مصلح  و انتفای مفسده با

شود به همیا دلیو  ،د وه برایا مطابق با منطوق روای  سلمیا باید ردای   صونی  دیپلماتیک تو.ط تمام  م م

  ها پابرجا ا. مصونی  دیپلماآحاکماد  ا.  که با تغییر

کند که در ایا روای  اب  البختری از امام صرررادق) ( نقو م فر.رررتادگاد:  بارهروای  پیامبر)ص( در -4-1-4

 (117، ص 15، ج 1409)حر دامل ،  «شوندفر.تادگاد و رها کشته نم » ودند:پیامبر)ص( فرم

مسیلمه از کسان  بود که در .ال دهم هجری به مدینه  مد و  :مسیلمه.یره پیامبر در برخورد با فر.تاده  -3-1-5

اددای نبوآ دو نفر از طرف مسرریلمه، نامه ؛ ه خود، اددای نبوآ کردا.رر م  ورد، ول  پس از مراجم  به زادگا

پس   یک  از دبیراد نامه را برای حضرآ خواند و حضرآ نمودند )ص(را به مدینه  ورده، تسلیم پیامبر مسلیمه 

سیلمه چیس ؟  نها از  گاه  از مضمود نامه،  شما دو نفر راجع به اددای م سیلمه فرمودند: نظر  به فر.تادگاد م

کشتند، ه نبود که .فیر و فر.تاده را نم اگر اینگون»گفتند نظر ما نیز مثو نظر مسیلمه ا.   پیامبر )ص( فرمودند: 

  (510، ص 1، ج 1415، المل  الشبل  ؛ 366، ص 25ج ، 1421ابا حنبو، ) «زدمهای شما را م گردد

ضمود واقمه فوق، .تنباط از م .تادگاد  با ا .فیراد و فر الفاظ و دبارات  به کار برند که نزد دول  و مقام چنانچه 

شد، د . پویرنده جرم بوده و قابو مجازاآ با .فیراد غیر قابو اجرا ا صوص  .اس   ر خ از ایا واقمه، برایا ا

صونی  در برابر اظه .تفاده م م شفاه  و کتب  ا سمود، راوی ایا   (95ص ، 1382)میرمحمدی، دشواراآ  ابا م

.ن  بر اپ»گوید: واقمه، م  شته نس از  د،  .فیراد ک ؛ 333ص  ،1981، وهبه زحیل )«شوندیا قرار گرف  که 

 (42، ص  1992، ابوالوفاء

دل  ددم کشتا .فرا، نیازی ا.  که به .فرا وجود دارد، زیرا اگر ما »: گویدابا قدامه در تملیو روای  فوق م 

.فرای ما را شیم  نها نیز  شند و درم  .فرای  نها را بک .له ک صالح مر .فرا و انتقال ای که در انتیجه م .ال  ر

 (244 ص ،9 جق، 1388 قدامه، باا) «رودها وجود دارد از بیا م پیام

قریش مرا به دنواد نماینده خود  کند:در ایا زمینه اب  رافع نقو م .یره پیامبر)ص( در قضیه اب  رافع:  -4-1-6

درض ( ص)قلبم ا. م واقع شد و به پیامبر حضرآ ر.یدم، در خدم ادزام داش ، ول  وقت   (ص)نزد پیامبر 

نم و فر.تاده را نیز کنم ما نقض دهد »  حضرآ فرمود: خواهم به .م  قریش برگردمکردم: یا ر.ول اهلل، نم 

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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أب    «ابود، مراجم  ک ، نچه اکنود در دل داریگر  د زماد پس انمایم  به .ررم  قریش برگرد  بازداشرر  نم 

. م  وردم»ف :رافع گ .پس مجددا نزد پیامبر)ص(  مدم و ا ، ص 4، ج 1430ابوداود، «)پس نزد قریش برگشتم 

387) 

.یره پیامبر) .تدالل به  . :در ا شده ا سا ک م ر» ص( گفته  شد؛ خدا)ص( ناظر به امر ول.چه ب ی ارتکازی با

ها و فر.تادگاد و نامه ر.اد ونی حفظ روابط اجتماد  از جمله مص های اجتماد  متوقف برنظام زیرا تحفظ بر

. مواردی وفای به مماهداآ و  .فیراد و فر  از ایا قبیو ا .یره دق ء بر اهتمام به امر  .تادگاد و به ایا دلیو 

  (739، ص 2 ، ج1409)منتظری، ها مستقر شده ا. مصونی   د

صونی  دیپلماتیک در ک م فقهاء: -4-1-7 .اس  یاآ و روای  فوق، م حظه م  م گردد در متود فقه  نیز بر ا

 که مصونی  دیپلماتیک به ر.می  شناخته شده ا.   به دنواد مثال: 

.ف .فیراد  ابویو صونی   سد:م در زمینه م .تاده اگر والیاد با فرد بیگانه»نوی ای م قاآ کنند، او اددا کند که فر

ا.  و ایا نامه او. ،    کس  حق تمرض به اموال او را ندارد، اموال  را که ف د پادشاه به .وی .لطاد درب 

شرکاد  شت  که از  د م سلماناد در دریا به ک صد تجارآ  ورده مالیاآ دارد واالّ مالیاآ ندارد    و چنانچه م به ق

صوص ارائه نمایند، ای در ایا خد و اهو کشت  اددا کنند که فر.تاده ف د حاکم هستند و نامهنا.  برخورد کن

بر وال  الزم ا.  که  نها را به .وی رهبر مسلماناد بفر.تد و در صورت  که دروغ گفته باشند، رهبر درباره  ناد 

 (205 صتا، ب  بویو.ف،ا) «گیردتصمیم م 

.تادگادشیمه  فقیهادد مه حل ، از  صونی  فر شرکاد جایز دقد اما»گوید: م  نیز در م .تاده م . د برای فر ؛ ا

.له زیرا ؛دادبه فر.تاده مشرکاد اماد م نیز  (ص)پیامبر ضای  را دا ،نیاز به مرا فر.تادگاد  ناد  اگرو  ردچنیا اقت

ش ،  ناد را م  .تادگاد ما را ک .  م  در  د ،دشتنکم نیز فر صلح  نمایندگ  از د )د مه  «رف صورآ، م

 ( 86، ص 9ج ، 1414 ،حل 

هرگاه دقد اماد »گوید: به دقد اماد و مصررونی  اشررخاص و اموال دیپلماتیک م  صرراحب جواهر نیز در پایبندی

ا.  اجمادا واجب ا. ؛ البته اگر متضما امر خ ف شرد   منمقد شد وفای به  د بر حسب  نچه شرط شده

شود، اموالش نیز به تبع  .اکا  . م  شد  و اگر کافر حرب  دقد امان  را برای خودش منمقد کند تا در داراال نبا

به اموال او جایز نیسرر  اگر چه در دقد اماد به  د گردد و تمرض وجوب وفاء به دقد اماد، دارای مصررونی  م 

شاره ضاء اماد خودداری از تمرض به اموال را نیز ایجاب م  ا شد؛ زیرا ضرورآ اقت شده با گرفتا    همچنیاکندن

 . شود از باب تأکید ا ، 21، ج 1404نجف ، )مال با دقد اماد منافاآ دارد و اگر مصونی  مال در دقد اماد ذکر 

 (103 ص

رد تا بتوانند ای  .یا.  و احترام خاص  وجود دبرایا ا.اس نزد حاکم ا. م  برای .فیراد و فر.تادگاد مصون

ها دارض شود یا ضرری به در ر.اندد پیام خود جسارآ داشته و دقاید مخالف خود را بدود اینکه تر.  بر  د

 ( 738، ص 2، ج 1409 د بر.د، جدی و صریح ابراز نمایند)منتظری، 

  مصونی  دیپلماتیک در حقوق بیا الملو -4-2
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 دیپلماتیک،و اماکا  اشخاص مصونی  قوانیا و مماهدات  در مورد تنظیم و تدویا ،مماصر دیپلماتیکدر حقوق 

سیود ویا  بابه صورآ ر.مى  .ازماد ملو در جه  کامو  گردیدشرو   1961کنوان تر نمودد روابط بمد از  د 

سیود دیپلماتیک سول  مورخ  کنوان .ال  1963ویا راجع به روابط کن .اند  در  صویب ر ، 1969را تدویا و به ت

کنوانسیود ویا راجع به نمایندگ  دول در  1975 به مأموریتهای ویژه، تصویب و نهایتا در .ال کنوانسیود مربوط

 ( 83، ص 1386 ذوالمیا،به تصویب ر.ید)الملل  جهان  بیاروابط خود با .ازمانهای

سیود .یدههای موکور نبا توجه به اینکه کنوان شورای مل  ایراد ر صویب مجلس  ها ملحق ، و ایراد به  دیز به ت

مقرراآ دهودی که بر طبق قانود ا.ررا.رر  بیا »دارد:که مقرر م  -قانود مدن   9گردیده ا.رر ، مطابق با ماده 

  و خصوصا مصونی هاسیودباید به مفاد کنوان -« دول  ایراد و .ایر دول منمقد شده باشد در حکم قانود ا. 

 1961کنوانسرریود ویا  ها پایبند بود  جه  تبییا دقیق موضررو ، به برخ  از مواداشررخاص و امکاد و اموال  د

 : شودها اشاره م راجع به مصونی 

  :ه ا. در، مصونی  اماکا تصریح گردیکنوانسیود موکو 22ماده در  مصونی  اماکا: -4-2-1

 ناد و مکاتباآ مامور .یا.  اشاره شده ا.  خصوص  و ا.کنوانسیود نیز به مصونی  محو اقام   30ماده 

4-2-2- : . .یا شخاص  صونی  ا سیود 29ماده  م شخاصبه  کنوان صونی  ا شاد و کرام   ناد م  و حفظ 

 پرداخته ا.  

و برخورداری  ناد مصونی  بستگاد مأمور .یا.  کنوانسیود  37ماده  مصونی  بستگاد مامور .یا. : -4-2-3

 مورد بحث قرار داه ا.   36تا  29مصونی  های ماده از مزایا و 

نیز به مصونی  کارکناد و خدمه اماکا کنوانسیود  37ماده مصونی  کارکناد و خدمه اماکا دیپلماتیک:  -4-2-4

 شده ا.  اشاره  35-29و مزایا و مصونی  های مواد دیپلماتیک 

شور شرط  نکه تبمه ک شورپویرنده یا مقیم  خدمه ماموری  به  ضای  دائم  د ک شخص  اد ستند و خدمتکاراد  ه

از پرداخ  مالیاآ و دوارض باب   نسررب  به ادمال ناشرر  از اجرای وظایف خود مصررونی  داشررته و ماموری 

ا.رررتفاده  33ممافی  موکور درماده  و همچنیا از باشرررندمماف م  دارنددریاف  م  قبال انجام کار مزدی که در

 خواهند نمود 

 هاددم جواز حمله به .فارتخانهز یا جوا -5

های حقوق دیپلماتیک، مصررونی  شررخاص و اماکا همانگونه که م حظه گردید در شررر  ا.رر م و کنوانسرریود

 23ماده  با بقاطدر صررورآ تمرض به اماکا دیپلماتیک مدیپلماتیک مورد توجه قرار گرفته ا.رر   به نحوی که 

تمقیب و مجازاآ تمرض کنندگاد به اماکا دیپلماتیک از وظایف دول  پویرنده ا.   در دیا  1975کنوانسیود 

ها گیرد که با وظایف  دها صررورآ م خانهوجود مصررونی  موکور، گاه  اوقاآ، اقدامات  از .رروی .ررفارآ

و  باید با وظایف  نها در تضررراد باشرررداتیک نخوان  ندارد برایا ا.ررراس برخ  بر ایا باورند که اماکا دیپلمهم

ها دلیه امنی  مل  کشور پویرنده صورآ گیرد یا مصالح دول  میزباد را تهدید کند، چنانچه اقدامات  از .وی  د
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دول  پویرنده حق اتخاذ تدابیر الزم را باید داشررته باشررد  لوا مصررونی  اماکا به ممن  نادیده گرفتا مصررالح و 

س قوانیا دول  پو .فارآ  +یرنده نی خانه، باید مقابله بر فرض پویرش مقابله به مثو با رفتار خارج از وظایف 

  به مثو در چارچوب قانون  باشررد  برایا ا.رراس در ادامه حمله و تمرض به .ررفارتخانه از منظر فقه  و حقوق

 مورد برر.  قرار خواهد گرف :

  :از منظر فقه ا. م  خانه هابه .فارآ تمرض -5-1

تواد با توجه به اصررول مختلف دیا مبیا را م  های کشررورهای خارج خانهبه .ررفارآو تمرض  مسرراله حمله

صو وفای به دهد و قواددی مانند التزام به قراردادها . م از جمله ا ستأمنیا  ،ا ردای  احترام و اکرام میهماد و م

یک  از تواد گف  به جرأآ م ارزیاب  قرار داد   ، را موردکنندم  زندگ  م و کفاری که در پناه کشرررور ا.ررر 

ا.  که در قر د کریم و بندی به تمهداآ پای اصو وفای به دهد و در شر  مقدس ا. م،اصول مهم و بنیادیا 

 . شده ا صومیا) (، بر  د تأکیداآ فراوان   . م)ص( و ائمه مم .یره پیامبر ا ای که یک  از   به گونهک م و 

حسررا المهد ما »فرمایند: م  گونه که پیامبر ا.رر م)ص(شررود؛ همادایماد شررمرده م  ری وداهای دیام ک

 ( 2147، ص 1416شرهری،  )محمردی ری« دهد لره الدیا لما ال» و «االیماد

 یه اول .رروره  ،اند  از مهمتریا  یاآبه دهد و پیماد، تأکید نمودهبندی لزوم پایکریم، بر  قر د  یاآ متمددی از

   «أَیُّهَا الَّوِیاَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْمُقُودِا یَ»فرماید: مائده ا.   خداوند متمال در ایا  یه م 

سیر  در . : تف شده ا .ب« المقود »چود لفظ » یه موکور گفته  . ، الجرم منا تر و جمع محلى به الف و الم ا

، حمو بر هر چیزى که دنواد دقد بر  د صرررادق ا.ررر ا  یه ردر « دقود » هتر  د ا.ررر  که کلمصرررحیح

 ( 258، ص 5 ج ، 1374طباطبائ ، )«کنیم

ْسئوال وَ»فرماید:.وره ا.راء م  34همچنیا خداوند متمال در  یه  ایا  یه  در تفسیر « أَوْفُوا بِالْمَهْدِ إِدَّ الْمَهْدَ کاَدَ مَ

. :نیز  شده ا شریفه مانند غالب » گفته  به دهد را مد  و نقض  د را موم  کرده، هم   یات  که وفایو ایا  یه 

شامو دهدهای اجتماد  و بیا قبیله ای و قوم  و امت ، بلکه از نظر شامو دهدهای فردی و بیا دو نفری، و هم 

تر و تر از وفای به دهدهای فردی ا.رر   برای اینکه ددال  اجتماد  مهما.رر م وفای به دهدهای اجتماد  مهم

  (259، ص 5، ج 1374تر ا. )د مه طباطبای ، د ب ی  دموم نقض  

ش  م ایا امر از  د . م حفظ منافع و یا قدرآ هیچجا نا .اماد و شود که اوال در ا گاه هدف نبوده، ثانیا، حفظ 

گاه و.رریله نامشرررود  چود نقض قرارداد را توجیه نظام .رریا.رر  جاممه مسررلمیا هم که هدف ا.رر ، هیچ

  (88، ص 1393حمدی طباطبای ، کند)انم 

 ،1961) های نجا که کشررور ایراد به کنوانسرریود ازگونه که قب  گفته شررد با توجه به توضرریحاآ فوق و هماد

شخ1975و  1969، 1963 صونی  ا .  و پیو ،پردازداص و اموال و اماکا دیپلماتیک م ( که به ردای  م .ته ا

کشور محسوب شده و   نها م  پیوندد در حکم قوانیا مماهداآ بیا الملل  که ایراد به قانود مدن ، 9طبق ماده 

شند  الزم االجرا م  .اسبا صریح قر د کریم و  برایا ا شرد  از جمله نص  ددم پایبندی به ایا پیماد با مبان  

با هرانگیزه و نیت  که لو  .ن  قطم  ادم از قول و فمو ممصومیا دلیهم الس م  کام ً مخالف و ممارض ا.  و

از .وی دیگر، هرگاه شخص غیر مسلمان  با کسب اذد از دول  ا. م  وارد کشور ا. م  شود، حت   باشد 
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.  کافر . م  ا شور ا شار   حرب ، جاد و مال و ناموس او در پناه ک . و تمرض به  نها خ ف نظر  ایا   ا

ایه ا.ر   بنابرایا وقت  کفّار نیز الزم الرد ا.ر ،ل جنگ قادده حت  در زمان  که کشرور ا.ر م  با کفار در حا

لو اینکه کشور  و هستندبه طریق اول  در پناه و اماد  توانند مشمول اماد باشند اتبا  کشورهای ا. م  دیگرم 

 ها با کشور محو .کون   نها در حال جنگ باشد  متبو   د

 قانون :  ها از منظرحمله به .فارتخانه -5-2

. م  ایراد قانود خاص  وانیق در قانود مدن  که  9توجه به ماده  بالکا   وجود ندارددر ایا مورد ا جمهوری ا

.ایر دول داردمقرر م  .  بیا دول  ایراد و  .ا شد در حکم  مقرراآ دهودی که بر طبق قانود ا شده با منمقد 

های بیا الملل  از جمله کنوا.ررریودبه  الحاق دول  ایرادبه ایا ماده از .ررروی  و ا.رررتناد  لوا باا.ررر    قانود

از  ص، اموال و اماکا دیپلماتیک داردکه دالل  برمصررونی  اشررخا 1963و  1961های ویا در .ررال کنوا.رریود

از .ررروی دول  پویرنده جه  تضرررمیا امنی     و حفاظت  الزم تدابیر حمایتضررررورآ دارد ؛ .ررروی  دیگر

صورآ گیردو اماکا دیپلماتیک در های خارج  لماآدیپ شور پویرنده  .اس   .رزمیا ک هرگونه ایواء و برایا ا

شخاص و اماکا دیپلماتیک تمرض  شوود ا شود، دول  پویرنده باید تبماآ حقوق  که موجب تزلزل  رامش و 

صورآ گرفته را بپویرد و تدابیر الزم جه  تمق .اس  یب و مجازاآ دام د اتخاذ نماید دمو  قوانیا  دربرایا ا

.  کیفری اتخاذ قانون  خاص  داخل  طبق .یا صول  سیود های ا شمول کنوان که تمرض به اماکا دیپلماتیک )م

 ر.د تنا.ب تضمیا کند، موجه به نظر م ( را با مجازاآ های م1963و  1961

 ضمان  اجرای ددم ردای  مصونی  اماکا دیپلماتیک  -6

اصررو بر مصررونی  اشررخاص و اماکا دیپلماتیک، گونه که م حظه گردید مطابق با مبان  فقه  و حقوق ، هماد

.اس هرگونه تمرض  اهمراکز دیپلماتیک و وظیفه حفاظ  و تامیا امنی   د .   برایا ا تو.ط دول  پویرنده ا

به اماکا موکور برابر حقوق دیپلماتیک، نقض مصررونی  اماکا و مراکز دیپلماتیک را در پ  دارد  ورود به اماکا 

  اجازه .فیر یا مسئول هیئ  دیپلماتیک ممکا نیس دیپلماتیک نیز جز با 

سئولی  بیا الملل  دول  پویرنده  ضمان  اجراهای بیا الملل : -6-1 ضمان  اجرای بیا الملل ، با م در زمینه 

سیود روابط دیپلماتیک ویا  شته و با  1961مواجه هستیم  به ایا ممنا که دول  پویرنده با الحاق به کنوان تمهد دا

ی  بیا الملل  و نقض ایا هد مسرررئول هد  تم به دیواد بیا الملل  دادگسرررتری را در پ  خوا به تبع رجو  

 ( 1394خبرگزاری تحلیل  ایراد، )داش 

صویب قطمنامه .ازماد ملو متحد و ت شورای امنی   .تفاده از کانال  .رکوبا گرایانه دلیه دول  پویرنده های 

.   ضمان  اجرای دیگری در زمینه حقوق بیا الملل .  درهمچنیا   ا  صورآ تکرار نقض تمهدها، ممکا ا

 های دیپلماتیک نماید  های  چود تحریمشورای امنی ، اقدام به ادمال تحریم

الزم را برای تمقیب و مجازاآ دام د تمرض  هایدول  پویرنده باید اقدامضرررمان  اجراهای داخل :  -6-2

   نماید دول  فر.تنده اقدام به پرداخ  غرام .وی  انجام دهد و درصورآ مطالبه خسارآ از

 و ضمان  اجراهای  د دیپلماتیک از مصونی و اماکا .وء ا.تفاده اشخاص  -7
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افتد که اشخاص، بستگاد  نها و کارکناد اماکا دیپلماتیک از مصونی  خود در روابط دیپلماتیک، بسیار اتفاق م 

.تفاده و اقدام به دخال  در امور داخل   احترام  ه قوانیا و مقرراآ دول  میزباددول  میزباد نموده و یا ب.وء ا

قاچاق ارز از طریق توشه شخص  و کیسه  و ، اموال و اشیاء با.تان قاچاق مواد مخدرگوارند  د وه بر ایا نم 

.تفاده از مصونی های از نمونه ،دیپلماتیک .  های دیپلماتیک .وء ا .تفاده از مصونی  ا سی ها،.وء ا اری از ب

ها از .رروی ایا امر گاها موجب تمرض به .ررفارتخانهخشررم دموم  بسرریاری از مردم را در پ  داشررته و مواقع 

در ایا وضررمی  باید گف  اگر دول  یا ملت  نسررب  به رفتارهای دولت  و دیپلماتیک   گرددگروه  از مردم م 

توانند ارتباط دیپلماتیک خود را با دول  کشررور فر.ررتنده مانند انگلیس و دربسررتاد،  زرده خاطر هسررتند، م 

خانه  د کاهش داده و یا ط  تصمیم  اقدام به تمطیل  .فارتخانه نمایند  در ا.ناد بیا الملل  فر.تنده یا .فارآ

 مرتبط با حقوق دیپلماتیک، برای .وءا.تفاده از مصونی ، ضمان  اجراهای زیر پیش بین  شده ا. : 

 ه و اخراج از کشورتو.ط دول  پویرند "نصر نامطلوبد"اد م شخص به دنواد  -1

 احضار و فراخوان  شخص خاط  تو.ط دول  فر.تنده -2

.تنده و  -3 .ط دول  فر شخص خاط  تو صونی   .لبخاتمه دادد به وظیفه  وی، تا امکاد محاکمه در از م

 ( 37، 1389)تو.ل ، کشور پویرنده فراهم گردد

 قطع روابط دیپلماتیک -4

های دیپلماتیک و کنسول  مصونی  ضمان  اجراهای موکور در زماد .وءا.تفاده از مصونی  باید گف  د وه بر

آ مصررونی  در خصرروص البته پویرش و طر  ا.ررتثنائا چارچوب کل  قوانیا بیا الملو ا.رر  مقید به ردای  

سول سوسمقاماآ کن سه دیپلماتیک مح . ت  و پیک یا کی .ل ، )ر ا ضر جاممه بیا در حال (  41، 1389تو حا

قوادد  مره بیا الملل  را بر  ،شرررر و جنایاآ بیا الملل الملو در مواردی مانند مصرررادیق نقض حقوق بنیادیا ب

لماتیک ها در امور دیپالبته تخصیص مصونی  دول  ؛ندزنتخصیص م ها را های دیپلماتیک، مقدم و  دمصونی 

صونی  شمب م ضای  به دداوی دلیه  های دیپلماتیک بودهنیز که یک  از  .یدگ  ق یا له و به ممن  ددم امکاد ر

شور دیگر م  شددول  دیگر در ک .  تر راح  ،با ش  از رابطه  ا .تخدام  کارکناد به دنواد مثال دداوی نا ا

.فارآ ضای  و خانهمحل   .یدگ  ق .ط ها که قابو ر س یا اجرای  تو شایعدول  پویرنده نی تریا ، به دنواد 

س  ها از اط شخاص و نهادهای دیپلماتیک و دول دداوی دلیه ا شته برخوردار نی ای در پرونده ق و اقتدار گو

.فا سب  به مطالبه حقوق و مزایای قراردادی خود اقامه خانهرآکه یک  از کارکناد محل  یک  از  ها در تهراد ن

د بر ایا قرارداد و وجود .ررابقه نموده بود با وجود قرارداد کار و تصررریح شررمول قوانیا جمهوری ا.رر م  ایرا

تناد خانه به دنواد کارمند، لیکا محاکم ایراد از پویرش ایا ددوا به ا.ررر.رررال همکاری با .رررفارآ 20بیش از 

ها و اموال دیپلماتیک، امتنا  ورزیدند  مثال دیگر برای تایید محدود بدود مصونی  در مصونی  دیپلماتیک دول 

ها، قتو جمال خاشقچ ، روزنامه نگار ممروف، ددم .وء ا.تفاده از ایا مصونی و چارچوب قوانیا بیا الملل  

تواند قتو دمد و مثله کردد یچ دقو .لیم و انساد متمارف  نم ه ولگری دربستاد .مودی در ترکیه ا. ؛در کنس

ارها، نقض بیّا گونه رفتیک انساد را در چارچوب وظایف دیپلماتیک یا کنسول  بداند به همیا دلیو ارتکاب ایا

اد حقوق بشر، خود کاراد و ناقضبه همیا دلیو مصونی  ایا جنای  بشر یمن  حق بر حیاآ ا. تریا حق باال

 دهند د ا.تناد به مصونی  را از د.  م شود و امکابه خود .اقط م 
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.فارآ  مریکا در تهراد  سخیر  . م   هرنیز ت صمیم دول  و حاکمی  جمهوری ا ش  از ت  ایراد نبود وچند نا

  که .ررفارآ دیواد بیا الملل  دادگسررتری نیز در جریاد ر.رریدگ  به ایا موضررو  تصررریح کرد که دانشررجویان

( لیکا با توجه به شرایط انق ب 24، 1395 قائ ، اند)امو یا نماینده دول  ایراد نبودهاند، د مریکا را تسخیر کرده

های ضد حقوق بشر ایا در ایا زمینه از یک .و و فمالی  ئولهای مسم وجود یا قوّآ تشکی آ و .ازمادو دد

شکارا در امور داخل  ایراد، که با هیچ یک از تکالیف و ماموری  های دیپلماتیک مندرج در  .فارآ و مداخله  

مورد قبول در حقوق بیا  ویا که به تصرریح انتهای بند دوم ایا وظایف مقید به حدود 1961کنوانسریود  3ماده 

(  را مملول رفتار خصرررمانه و مداخله جویانه دول  120 ، ص1386، مطابق  نداشررر )ذوالمیا، هسرررتندو المل

صداق ماده  س  که م سیود  41 مریکا در امور داخل  ایراد باید دان ص 1961کنوان ونی  ویا و از موارد نقض م

  هستند

 هاتمرض به .فارتخانهمصادیق رفتارهای ارتکاب  در  -8

صونی گونه که هماد .تفاده از م .وء ا ضمان  قب  دنواد گردید،  شخاص و اماکا دیپلماتیک دارای  ها تو.ط ا

. ؛ بنابرایا نم  صوص به خود ا شخاص و اماکا دیپلماتیک رتواد با تحقق باجراهای مخ .ط ا خ  جرائم تو

تواند تبماآ بیا ها م نهخاگونه که گفته شد، تمرض و حمله  به .فارآها نمود؛ زیرا هماداقدام به تمرض به  د

بازدارندگ  از تمرض به الملل  فراوان  برای کشرررور میزباد داشرررته باشرررد  در ایا را.رررتا، جه  جلوگیری و 

دناوین  که در قانود مجازاآ  تح  ،برخ  از رفتارهای تمرض کنندگاد به ایا اماکا راتواد ها م خانه.ررفارآ

مقابله با ایا نو  اقداماآ جه  حفظ نظم داد؛ زیرا  یفری قرارپیش بین  شررده ا.رر ، مورد تمقیب کا.رر م  

نده رایراد ضررروری ا.رر   لوا باید تمام تدابیر بازدا نی  مل  و جایگاه بیا الملل  جمهوری ا.رر م دموم ، ام

، وجود نداردکه قانود خاصررر  در ایا زمینه  ی جاایا وقایع به اجرا گواشرررته شرررود  از  د برای جلوگیری از

در برابر   امنی  مل تضرررمیا و  از نظم دموم فاظ ح یبرا ی تواند .رررهم قابو ادتنام  یکیفر گواریقانود

سنجیده و غیرقانون شداماکا دیپلماتیک در تمرض به   اقداماآ ن شته با سئولی  کیفری تمرض دا ؛ لوا در ادامه م

 گیرد:رد برر.  قرار م ها در دو فرض جرایم احتمال  و قابو تحقق موکنندگاد به .فارتخانه

منتسب به شخص  وفملی  یافته  کهم  باشیم یشاهد وقو  جرا ممکا ا.  ،هانهخامله به .فارآدر جریاد ح

 متخاصررم دول  با ها، تخریب و احراق، قتو، همکاری  مانند انوا  .رررق متمرض و متخط  ا.رر یا اشررخاص 

ستند صو  25با دنای  به ماده  قانود تمزیراآ 508 ماده به م سلح و ا قانود  152قانود مجازاآ جرائم نیروهای م

شورای دال   شخیص  د را بر دهده  صم پرداخته یا م ک ت شما و دول متخا .  که به تمریف د .ا امنی  ملّ  ا

، 1393 میرمحمد صررادق ،ری با دول متخاصررم نیز اثباآ گردد)باید همکادر مورد اخیر نیز  قرار داده ا.رر ، البته

.  اجتما  (74ص ضد جرایم ارتکاب برای تبان  و دنواد دیگر احتمال  و قابو برر  خارج  و داخل  امنی  بر

ر دمو با مشک آ باشد که ارتکاب ایا دنواد نیز مانند .ایر دناویا باال دقانود تمزیراآ، م  610  ماده موضو 

 قانود مجازاآ ا. م  286افساد ف  االرض موضو  ماده   دنواد مجرمانه احتمال  دیگر باشدمتمددی روبرو م 

از  دیواقع شده باشد تنها با  االرض  اگر افساد ف، بیاحراق و تخر میوقو  جرا یرشبا پو برایا ا.اسباشد، م 

توانند در قالب (  جرایم احراق و تخریب زمان  م 156، 1374صرررالح ولیدی، د)ابیدو دنواد ارتکاب  ایا قیطر

و اثباآ  د مستلزم تمسک به افساد ف  االرض باشند که بطور گسترده ارتکاب یافته باشند  گسترده بودد دنواد 

ممیارهای دین  و متمارف ا.   هدف از ارتکاب احراق و تخریب بطور گسترده باید ایجاد اخ ل شدید در نظم 
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سارآ دمده به اموال دموم  و  شور و ایجاد ناامن  یا ورود خ شمول دموم  ک شد  به همیا دلیو  ص  با صو خ

تمزیراآ نیز  قانود 694 ماده موضو  دنف به ورود باشد مله به .فارتخانه ها نیز بمید م افساد ف  االرض بر ح

کنسررولگری منزل و مسررکا محسرروب  باشررد و .ررفارتخانه یاه ورود به منزل یا مسررکا دیگری م چود مقید ب

 کشور .یا.  نماینده جاد به دنواد مجرمانه دیگر .وءقصد نیز منتف  ا.  شود بنابرایا ایا دنواد مجرمانه نم 

باشرد و ایا شررط رفتار متقابو قابو مجازاآ م باشرد که  نهم به قانود تمزیراآ م  516 ماده موضرو  خارج 

سول  ندارد جرم نیز م زمه .فارتخانه ای با حمله به اماکا دیپلماتیک یا کن اکا دیپلماتیک ها و املیکا حمله به 

شود م چنانچه م صداق ورودنجر به ورود به ایا اماکا  صرف در ملک داخو به غلبه و قهر به تواند م  دیگری ت

باشرررد زیرا در  قانود تمزیراآ 618قانود تمزیراآ یا اخ ل در نظم دموم  موضرررو  ماده  691 ماده موضرررو  

صادیق دین  حمله به  شاهده ها تجمع زیاد افراد و .فارتخانهم سداد ممابر دموم  م اخ ل در نظم دموم  و ان

هرکس دمداً »دارد:قانود تمزیراآ که بیاد م  675ده در صورآ  تش زدد ایا اماکا جرم موضو  ما شده ا.  

 یابد ارتکاب م « دیگری را  تش بزند   دمارآ یا بنا    متملق به

شورها به موجب  ضو  و تکالیف  که ک .  و تامیا امنی  با توجه به اهمی  مو سیود ویا در حفظ و حرا کنوان

سول  دا شخاص و اماکا دیپلماتیک و کن .و و بروز حوادث دین ا شورماد در حمله  رند، از یک  به اماکا در ک

.فارتخانه ستاد دیپلماتیک و  ستاد و درب .فارآ دانمارک، انگل و همچنیا حمله به اماکا  های متمددی همچود 

چند ناشرر  از  های اخیر، هردر .ررالدیپلماتیک و کنسررول  ایراد در کشررورهای دیگر مانند افغانسررتاد و دراق 

های متبو   نها و تحریک دواطف و احسا.اآ انسان  حمله کنندگاد بوده ا. ، حفظ اقداماآ ضد بشری دول 

شرد  و قا ادتبار بیا الملل  ایراد .ن ، مانند لزوم ایفاء به دهد و و تکالیف  نون  کشور پویرنده که در کتاب و 

.تادگاد  تمهداآ و صونی  فر شرکیا و لزوم دقد اماد و م . م )ص( و لو با م .یره دمل  پیامبر ا .  در  .یا

صو قانون  صریح حمله به اماکا فوق در قوانیا موجود ا ، اتخاذ تدابیر بودد جرم و مجازاآ، ددم جرم انگاری 

 ر.د ر در ایراد امری ضروری به نظر م گواتو.ط قانودوری و دقیق ف
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 نتیجه گیری: -9

در مورد حفاظ  و حرا.  از  صورآ کل  و مماهده ویا به صورآ ویژه،پایبندی به مماهداآ بیا الملل  به  -

سیار مهم  شخاص و اماکا دیپلماتیک و ردای  مصونی  دیپلماتیک در انوا   د موضو  ب .  که ا و حسا.  ا

ارتباط مسررتقیم با امنی  داخل  و خارج  و ادتبار بیا الملل  جمهوری ا.رر م  ایراد در جاممه بیا الملو دارد، 

 ، ضروری ا. ایا موضو  ضمف تقنین  وجود دارد نسب  به   ایرادجمهوری ا. مقوانیا داخل   وا چود درل

به اماکا دیپلماتیک و کنسول  خارج  مستقر در ایراد تصویب  آ اشخاص متمرضقانون  خاص مبتن  بر مجازا

ضمان  اجرای قانون  بازدارنده تا ،شود . م  ایرادشاهد تهدید امنی  مل  برای  ،با تمییا  شیم جمهوری ا   نبا

 حکوم  جمهوری ا. م بیا الملل  مثب ، نشاد دهنده اراده مصمم  تصویب چنیا قانون  د وه بر داشتا  ثار

 ا.    بندی به تمهداآ بیا الملل ایراد برای پای

شود تا ، نیازفوق ضرورآ درکنار - صویب  .  قوانین  ت سالم   میز و کام   ا نحوه ادتراض مردم به طور م

دار شده جریحهبه ادتقاداآ و احسا.اآ  کاری دمل  جه  پا.خراه ه ود  .ازمانده  شحقوق مبتن  بر اصول

 در دیا حال از مماهداآ، و ارائه شررود -ها شررده بود خانهدر گوشررته موجب حمله به .ررفارآکه  -مردم نیز 

   بیا الملل  و مواضع صریح دین ، ددول نشوددرف  قوانیا و

 و داخل  احوال و اوضررا  بر تسررلط و ایراد ا.رر م  جمهوری الملل  بیا و ای منطقه نقش فمال به توجه با  -

شراف و دیپلماتیک درحوزه مربوطه نهادهای تقوی  و ای منطقه سلط و ا . م  جمهوری اط دات  ت  و ایراد ا

.ناد که مستقو و ا. م  کشور یک دنواد به .ال 40 گوش  از بمد ا. م  انق ب نبوغ و بلوغ  باالد.ت  درا

شم مانند . م  انق ب .اله 20 انداز چ .  و ا . م  انق ب دوم گام بیانیه و نظام کل  های .یا  مورد نیز ا

شاره . ، گرفته قرار ا شه موجب وقایع ایا تکرار  نمود اذداد باید ا . م  جمهوری اقتدار و حیثی  به خد  ا

. م  جمهوری مقدس نظام به زن  برچسب ددم و دموم  نظم حفظ منظور به دلیو همیا به شود، م  ایراد  ا

 و قانود فقداد به توجه وبا خود تمهداآ و موازیا به پایبندی ددم و الملل  بیا مماهداآ نقض مانند اموری به

.تای در زمینه ایا در قانون  اجرای ضمان  صو را صو در که مجازاآ و جرم بودد قانون  ا .ا.  قانود 36 ا  ا

 صررالح محکمه از و قانود موجب به تنها را  د اجرای و مجازاآ به حکم و ا.رر  شررده واقع تصررریح مورد نیز

 ا.   دانسته ممکا

 ماموریا و کنسول  و دیپلماتیک اماکا به تمرض صریح انگاری جرم ضما محترم قانونگوار شود م  پیشنهاد-

شور داخو در خارج   مربوطه  به تمرض برای بازدارنده قانون  اجرای ضمان  تمییا و انگاری جرم همچنیا ک

 جرائم، ایا برای صالح دادگاه تمییا و کشور از خارج در ایراد ا. م  جمهوری کنسول  امکاد و ها .فارتخانه

  نماید اقدام باشند، م  ایراد  خارج  یا داخل  امنی  دلیه جرائم زیرمجموده که
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 منابع فار. 

 ایاالآ ددوای)تهراد  در متحده ایاالآ کنسرررول  و دیپلماتیک کارکناد پروندة بازخوان " قای ، .رررید داوود،  -

 46 دورة ،.یا.  دلوم و حقوق دانشکدة مجله .یا. ، فصلنامة، "(ایراد ا. م  جمهوری دلیه  مریکا متحدة

 2 - 42 ،صفحاآ 1395 بهار ،1 مارةش

  1372، تهراد، دفتر مطالماآ .یا.  و بیا الملل ، ، دیپلماآ و دیپلما.  الدپوش، دل  وتوتونچیاد، دلیرضا -

، نشرررر ) جلد دوم(  45)جلد یک( و چاپ  51، چاپ 2و 1، جلد حقوق جزای دموم اردبیل ، محمددل ،  -

 1379میزاد، 

ضا،  - ضا،  رام، محمدر .یدمحمدر سه حقوق بیا "احمدی طباطبای ،  صو وفای به تمهداآ و قراردادها؛ مقای ا

، پاییز و 6، .ال چهارم، شماره اول، پیاپ  اندیشه های حقوق دموم ، "الملو ا. م  و حقوق بیا الملو مماصر

  98تا  83، صص 1393زمستاد 

.تیو،  - .می ، ا شبیلیس، جاد و ا . جهان   .یا سه فرهنگ  دد  . .م راه چمن ، تهراد، مو ، ترجمه: ابوالقا

 1383مطالماآ و تحقیقاآ بیا الملل  ابزار مماصر، 

 حقوق در دیپلماتیک کیسه و پیک حقوق  وضمی " ،( 1389)  امیرهمایود، قریش ، و منوچهر نائین ، تو.ل  -

  1389 پاییز ،3شماره چهارم، و بیس  .ال ،خارج  .یا.  فصلنامه ،"الملو بیا

 1385، جلد چهاردهم، تهراد، انتشاراآ دانشگاه تهراد، لغتنامه دهخدادهخدا، دل  اکبر،  -

 ه ش 1386 تهراد، دفتر مطالماآ .یا.  و بیا الملل ، ،حقوق دیپلماتیکپرویز، ذوالمیا،  -

شن ،شامبیات ،  - ص یفریحقوق ک، گهو صا صالح دموم  اخت ضد م شور  جرائم بر   ،چاپ نهم، .وم جلد، ک

 1389، انتشارآ مجد، تهراد

 1392انتشاراآ دانشگاه تهراد، چاپ .یزدهم،  ، حقوق دیپلماتیک و کنسول صدر، جواد،  -

 1374، انتشاراآ داد،  جزای اختصاص  ) جرایم بر ضد امنی  و  .ایش دموم (صالح ولیدی، محمد،  -

 ،"الملو بیا حقوق دیدگاه از حکومت  مقاماآ و کشررورها مصررونی " ،(1380)محمدرضررا, بیگدل  ضرریائ  -

  115-93 ، صص(4)3 ،دموم  حقوق پژوهش

سیا، فرح ، - صونی " ،(1385) ح .  نامه پایاد ،"دیپلماتیک امتیازاآ و هام شنا شد کار  الملو، بیا حقوق ار

 48 ص ،جنوب تهراد ا. م   زاد دانشگاه
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 1392انتشارآ گنج دانش،  ،25، چاپ ترمینولوژی حقوقلنگرودی، محمدجمفر،  -

 1393، نشر میزاد، 28، چاپ جرایم دلیه امنی  و  .ایش دموم میرمحمدصادق ، حسیا،  -

میرمحمدی، .ید مصطف ، .وا.تفاده ازمصونیتهای دیپلماتیک و ضمان  اجرای  د در حقوق بیا الملو، نامه  -

 1381، 33مفید، شماره 

 89، صص 70، شماره فصلنامه ممرف ، "حقوق دیپلماتیک در ا. مهای  از جلوه"میرمحمدی، .یدمصطف ،  -

 1382، 96ال  

 منابع درب 

جلد، دار الفکر للطبادة و النشرررر و  15، لسررراد المربابا منظور، ابو الفضرررو، جمال الدیا، محمد با مکرم،  -

 ق ه 1414لبناد، .وم،  -دار صادر، بیروآ  -التوزیع 

جلد، انتشرراراآ دفتر تبلیغاآ ا.رر مى حوزه  6، ممجم مقائیس اللغةبا زکریا، ابو الحسرریا، احمد با فارس  -

 ق ه 1404ایراد، اول،  -دلمیه قم، قم 

شق  - صری ثم الدم ش  الب .مادیو با دمر با کثیر القر سیر القر د المظیم ،أبو الفداء إ .ام  با ، تف المحقق: 

 م 1999 -هر 1420الطبمة: الثانیة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، محمد . مة

 1390، ، ترجمه و تحقیق ).ید مصطف  میرمحمدی(، انتشاراآ .م حقوق دیپلماتیکابوالوفاء، احمد،  -

 ، 1981، چاپ .وم، دارالفکر، ف  الفقه اال. م  ،  ثار الحربوهبه زحیل  -

  1992، قاهره، دارالنهضه المریبه، قانود الدبلوما.  اال. م ابوالوفاء، احمد،  - 

، جلد دوم، ناشر کتابخانه تخصص  تفسیر و تفسیر القر د المظیما.مادیو با دمربا کثیر دمشق ،) ابا کثیر(؛  -

 ق 1419دلوم قراد مو.سه  موزش دال  حوزوی ا.راء، چاپ اول، 

 قاهره،، المغن ، ة الجمادیل  المقد.ررر أبو محمد موفق الدیا دبد اهلل با أحمد با محمد با قدامابا قدامه،  -

 م1968 -هر 1388

قاهره، المکتبة ، ، تحقیق : طه دبد الرءوف .ررمد ، .ررمد حسررا محمدالخراج ابویو.ررف، یمقوب با ابراهیم، -

 ، ب  تااألزهریة للتراث

دار الممرفة،  ، بیروآ،فتح الباری شر  صحیح البخاری، أحمد با دل  با حجر أبو الفضو، المسق ن  الشافم  -

 ق1379

، مسرررند اممام أحمد با حنبو ،أبو دبد اهلل أحمد با محمد با حنبو با ه ل با أ.رررد الشررریبان ابا حنبو،  -

 م 2001 -هر  1421مؤ.سة الر.الة، حا، ب  ،دادل مرشد -لمحقق: شمیب األرنؤوط ا
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شداد با دمرو األز - شیر با  .حاق با ب شمث با إ .لیماد با األ ْستان أبو داود  جِ سِّ ، .نا أب  داود، دی ال

 م 2009 -هر  1430دار الر.الة المالمیة، ، محَمَّد کامِو قره بلل  -المحقق: شمَیب األرنؤوط 

دار الغرب ، بیروآ، محقق: بشررار دواد ممروف، .ررنا ترمویترموی، ابودیسرر  محمد با دیسرر  با .رروره،  -

 م1998، ام. م  

 ه 1409ایراد، اول،  -جلد، مؤ.سه  ل البی  دلیهم الس م، قم  30، و.ائو الشیمةحر داملى، محمد با حسا،  -

 ق

 1966، مکتبه خیاط، بیروآ، المصط حاآ الدبلوما.یهالحموی، مامود،  -

 ، بیروآ1994، دار الملم للم ییا، الطبمة الثانیة، الدبلوما.یةالشام ، دل  حسیا:  -

 ، جلد هشتمالمحتاجنهایه شمس الدیا الرمل ،  -

 .، .یدمحمدباقر مو.وى همدانى، قم، انتشاراآ ا. مىترجمة المیزاد ،1374، ادمحمدحسییطباطبائ ، . -

 1420، جلد یک، انتشاراآ مو.سه امام االصادق، تحریراالحکام الشردیه دل  موهب االمامیهد مه حل ،  -

 ق 1414، لیهم الس ممو.سه  ل بی  د، قم، ءتوکره الفقهاد مه حل ، الحسا با الیو.ف،  -

 ، جلد چهارم شر  تبصره المتملمیا ف  احکام الدیاد مه حل ،  -

شبل ،  - سیرة النبویة، إبراهیم با محمد با حسیاالمل  ال هر  1415 دار النفائس للنشر والتوزیع، ، اردد،صحیح ال

 م 1995 -

 للدکتورمبادی القانود الدول  المام غانم، محمد حافظ،  -

صاری - ، چاپ تحقیق: أحمد البردون  وإبراهیم أطفیش، ، الجامع االحکام القر دقرطب ، دبداهلل محمدبا احمد ان

 ق 1384دوم، قاهره، دار الکتب المصریه، 

 ،قم، مو.سه  ل البی  دلیهم الس م2، چجامع المقاصد ف  شر  القوادد(، 1414محقق کرک ، دل  با حسیا) -

 ، قم، دار الحدیثمیزاد الحکمةق، 1416، ری، محمدمحمدی ری شه -

 -جلد، نشررر تفکر، قم  4، درا.رراآ ف  والیة الفقیه و فقه الدولة ام.رر میة بادى، حسرریا دلى منتظرى، نجف -

 ق ه 1409ایراد، دوم، 

 المرب ،بیروآ، داراالحیاء التراث 7، چجواهر الک م ف  شر  شرایع اال. م(، 1404نجف ، محمدحسا) -

 


