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 **مجتبی واحدی

 

 چکیده
این مقابله با  در یالمللبین افزایش توجهو آثار گسترده آن باعث  بیوتروریسمامنیتی  هایتهدید اهمیت

اسناد راهبردی ناظر به رویکردهای کالن مانند قانون برنامه از ایران نیز در برخی  درشده است. پدیده 

این است.  شدهریزی مبارزه با این نوع تروریسم ول طرحئزارت اطالعات مسوساله پنجم توسعهپنج

است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضدامنیتی است، رویکردهای  مقاله در تالش

گیری نتیجه. کندالمللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی راهبردی اسناد بین

ناظر بر این تحلیلی انجام شده است،  -صورت توصیفیهای و بکه به روش کتابخانه مقالهاین پایانی 

ی برای تهای مثبالمللی، قدمچند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین که هر است

وجود دارد که  خصوصدر این هایی هنوز خأل اما ،و پیشگیری از آن برداشته است یوتروریسممقابله ب

 .گیری استیمبررسی و تصمنیازمند 
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 مقدمه
جمله ست. این امر دارای وجوه مختلفی ازهاایجاد امنیت پایدار یکی از وظایف دولت

معنای مورد حمله قرارنگرفتن، امنیت ملی به اما است.. .اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و

که هرگاه از این واژه بدون قید دیگری بهره برده شود ظهور در  استآن چنان دارای اهمیت 

این نوع خاص خواهد داشت. تروریسم و حمالت تروریسمی ازجمله مواردی هستند که 

نیز آثار در میان حمالت تروریسمی  ،بنابرایننمایند. امنیت پایدار را با خدشه مواجه می

. هرچند تمامی این حمالت بر وضعیت ذهنی شهروندان از امنیت یستحمالت یکسان ن

بودن و واسطه عاممهم آن است که برخی از حمالت تروریسمی به هستند اما مسئلهگذار تأثیر

ی بیش از تأثیرنماید، بر امنیت اینکه هر فردی خود را در معرض این حمالت مالحظه می

 هند گذارد. سایرحمالت خوا

در میان شقوق مختلف تروریسم، حمالت بیوتروریسمی بیش از سایر حمالت خطرناک 

آورند. چرایی این امر آن است که اول، هزینه بهره از این بوده و بر امنیت خدشه وارد می

آنکه تولید  ،دوم  .(50 :2991)غمامی، است افزارهای معمول عوامل دو هزار  بار کمتر از جنگ

. به همین استمواد نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و در یک آزمایشگاه نیز قابل تولید این 

سوم،  .راحتی به آن دسترسی یابندتوانند بههای تروریسمی میهر گروهی مانند گروه دلیل،

ای از خیابان یا در آب سدی . کافی است این مواد در گوشهاستاز آن بسیار ساده  گیریبهره

این مواد  تأثیرچهارم، محدوده  .باعث گسترش ناگهانی آن در محیط شود رها شده و

سال، سال و کهنو ممکن است هر فردیی اعم از زن و مرد، کودک و بزرگ پذیر نیستکنترل

( و پنجم، فاصله میان Noji, 2002: 46؛ 215 :2918)بایلی،  کندنظامی و غیرنظامی را درگیر 

توانند که مرتکبین آن می استحدی رفتارهای تروریسمی به های بیوتروریسم وظهور نشانه

 کنندعدالت کیفری رها شده و خود را پنهان  هایدستگاهگونه دغدغه از بازوان بدون هیچ

  .(909: 2982)کارگری، 

دشواری مقابله با این عوامل بیولوژیک نیز باید مدنظر قرار گیرد. اگر در  ،از سوی دیگر

کند، در بیوتروریسم یا موشکی برای مقابله با انواع موشک کفایت می دفاع سپر، حمالت موشکی

بنابراین، باکتری . بدطلحمالت تروریسمی هر نوع خاصی از ویروس یا باکتری مقابله خاص می
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 ,Banoub) ستهابر حیوانات یا انسان مؤثرگذارد منفک از باکتری می تأثیرزیست که بر محیط

2010: x).  راهکار  دلیل،به همین  .نمایدرا مشخص می تأثیرنوع هر ویروس و باکتری نیز نوع

 چون. عالوه بر موارد فوق، یستبرای مقابله با این پدیده با این وسعت ابزار قابل تصور ن یثابت

، کشف اینکه چه کشورها یا هستندآمیز در پزشکی وکشارزی مواد بیولوژیک دارای استفاده صلح

دشوار  هستند،یی در پی دستیابی به مواد بیولوژیک برای اقدامات تروریسمی و مجرمانه هاگروه

بودن مواد واسطه داراتوانند بهکه نمی ستاست و این نیز تهدیدی دیگر برای امنیت کشورها

 .کنندسازی این حمالت اولیه، مداخله زودرسی برای خنثی

ی بیولوژیک برای اهداف نظامی هاسالحعنوان عوامل عفونی به از گیری، بهرهبر این عالوه

های علم پزشکی و پیدایش باعث شد با وجود پیشرفت و بیوتروریستی )تروریسم زیستی(

درمانی در پایان قرن بیستم، بیش از سی بیماری نوظهور یا  -های بهداشتیو مراقبت واکسن

این عوامل بیولوژیکی باعث شد  وری ازبه رشد بهره. روند روشدشده، مجدداً پدیدار کنریشه

ی بیولوژیک که هاسالحکه امروزه کشورها در مواجهه با یکدیگر جهت اقدامات تروریستی از 

 ،بنابراین. (Guillemin, 2005: 3-4)تواند در حجم وسیعی خسارت به بار آورد، بهره گیرند می

تنها امنیت ملی بلکه امنیت بهداشتی را در طول زمان عمر یک ملت این نوع تروریسم نه آثار

ها ها و باکتریاز ویروس گیریاز نظر تاریخچه این نوع حمالت، بهره دهد.قرار می تأثیرتحت 

 هرچندزیست، افراد و حیوانات و صدمه به محیط کردنزا برای بیمارو سایر عوامل بیماری

 استفادهافراد خاص مانند برخی امامان شیعی کردن یا بیمار لجدید نیست و در تاریخ برای قت

طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و شده است، در دوران جدید به ویژه در قرن بیستم به

 بلکه هراس ناشی از آن باعث شده ،تنها باعث مرگ و صدمه به بسیاری از افراد شده استنه

  .(92 :2999 ،)قزوینی و دیگران نام بیوتروریسم بر آن گذارده شود تا

درک هراس ناشی از این نوع تروریسم کافی است فرد خود را در شرایطی بداند که  برای

بر هر چیز دست گذارد بیمار شده  کندگمان  واست زا در جامعه پخش شده این عوامل بیماری

و ممکن است بیماری به مرگ منجر شود. در این حالت دستگیره تاکسی، صندلی اتوبوس، 

صفحه کلید کامپیوتر، دسته لیوان، پاکت نامه و حتی آب آشامیدنی هراسناک خواهد شد. در 

ر حمله ویتنام از قرن بیستم موارد متعدد ار حمالت بیولوژیکی رخ داد. طبق اسناد، آمریکا د



 59 پاییز 58 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   061

از عوامل وبا و طاعون و شکیال علیه مردم چین استفاده  2891ژاپن در سال  ؛این شیوه بهره برد

-91 :2990 ،)هنری شداستفاده از گاز سارین در حمله به مترو ژاپن  2885و در سال  ؛کرد

 کردده ی بیولوژیک استفاهاسالحطور گسترده از شوروی نیز در جنگ جهانی دوم به .(99

  .(21 :2992)درودیان و دیگران، 

باعث شد در  ،کردای ایجاد میای که بر امنیت جهانی و منطقهاهمیت این موضوع و خدشه

ی و داخلی المللبینهای جدی حقوقی در سطح ویکم تالشقرن بیستم و اوایل قرن بیست

 21برای مقابله و پیشگیری از این اقدامات صورت گیرد که اولین آنها پروتکل ژنو بود که 

استفاده از  آشکاراتوسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید و  2812ژوئن 

ی میکربی را در هاسالحهای باکتریولوژیک جنگی و کننده و سمّی و روشگازهای خفه

به الزام  توجه (. امروزه با2992:191)محمدی،  کردهای بین کشورها ممنوع گیریها و درجنگ

ی مؤثرکه قوانین هستند  ( تمامی کشورها ملزم1001شورای امنیت ) 2501ناشی از قطعنامه 

عنوان کشوری که در ایران نیز به .کنندبرای مقابله با این نوع خاص تروریسم تصویب 

نیاز به آن ، تروریسم قرار دارنددر معرض تهدید خاورمیانه و در میان کشورهایی که هر روزه 

تا در صورت  کندبینی بیوتروریسم پیش هایدارد تا راهکارهایی برای مقابله با تهدید

با توسل به  بلکه ،تنها با ابزارهای سیاسی در سطح جهانیشدن با این حمالت، بتواند نهمواجه

 . کندی نیز با این حمالت مقابله المللبینابزارهای حقوقی در سطح ملی و 

خاص،  طوربهتدابیر جدید در راستای مقابله با بیوتروریسم،  بینیپیشضرورت لزوم 

زیرا ظهور  ؛های جدید مخرب استپاسخگونبودن مفاهیم سنتی آن جهت مقابله با پدیده

جمله ظهور جرایمی نظیر بیوتروریسم  جدید، از با عناصر و امکانکاری های نوین بزهپدیده

های نوظهور به عمل آورد. هموفقی را با این پدید حقوق سنتی نتواند مبارزهاست باعث گردیده 

از طرفی، بحث مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با اقدامات بیوتروریستی دارای دو جنبه یا بُعد 

ی ملزم بوده المللبینجمهوری اسالمی ایران از نظر  ابراین،المللی است. بنبین ملی و

 بینیپیشراهبردهایی را در قالب قوانین کیفری برای مقابله با این نوع خاص از تروریسم 

راهبردهای مقابله با این نوع خاص از تروریسم شناسایی آن  بینیپیشالزمه رو، این ازنماید. 

از این شناسایی است که امکان  . پساستدر وهله نخست و سپس تمایز آن از مفاهیم مشابه 
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ی و داخلی وجود خواهد المللبینیا تحلیلی تدابیر راهبردهای حقوقی در سطح  بینیپیش

وشتار حاضر در دو قسمت ابتدا به شناخت در راستای بررسی این موارد، ن بنابراینداشت 

ی و سیاست کیفری ایران در مقابله با این نوع المللبینگیری بیوتروریسم و سپس به جهت

موجود پرداخته  به بحث از وضعیت تنهانه، موردخاص از تروریسم خواهد پرداخت. در این 

 ار خواهد گرفت.نیز مورد بحث قر هاها و نحوه مقابله با آنبلکه خأل ،خواهد شد

 

 چارچوب مفهومی الف.

بیوتروریسم )تروریسم زیستی( که از دو جزء تروریسم و زیست )بیو(  مقولهشناسی واژه

که ضروری است موضوعی که در خصوص آن مطالعه تشکیل یافته است، به جهت آن

مادامی که نماید؛ زیرا ، مهم میشودگیرد مورد شناسایی قرار گرفته و تبیین صورت می

انگاری دور از تعریف و مفاهیم این پدیده آشکار نگردیده، پرداختن به آن در راستای جرم

ابتدا به تعریف بیوتروریسم پرداخته و سپس تفکیک آن با جنگ و  ،بنابرایننمایاند. ذهن می

 شود. دفاع بیولوژیک بیان می

 بیوتروریسم . 0
ند بیوتروریسم چو تروریسم است. هر معنای زیست(بیو)بهاز دو اصطالح  بیوتروریسم برگرفته

آید پدید بهداشت عمومی و عامل تهدیدکننده کنترل عفونت به حساب مییکی از معضالت نو

افزار بیولوژیک، بیولوژیک، جنگ های مرتبط با آن نظیر حملهآخر قرن بیستم واژه و طی دهه

های پزشکی و بهداشت بار به فرهنگ واژهاولین دفاع بیولوژیک و آموزش دفاع بیولوژیک برای

های اخیر لی واقعیت این است که این پدیده مفهومی جدید و محصول سالو، افزوده شد

روشی منفور و ناجوانمردانه  عنوانبههای بسیار قدیم وجود داشته و همواره بلکه از زمان ،نبوده

تری پیدا تکنولوژی و مهندسی ژنتیک ابعاد تازهرفته که امروزه با پیشرفت کار میهولی کارآمد ب

تعریف بیوتروریسم از آن روی که خود نوع خاصی از  (.1 :9929کرده است )قزوینی، 

. جالب آن است که در استهای تبیین تروریسم ها و دشواریدارای پیچیدگی ،استتروریسم 

ن کردسوی آلودهبه آرامی به شوندههای منفجرها و بمبطول زمان تعریف بیوتروریسم از گلوله
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ها، دارو و مواد غذایی های جدید، آنتی ویروسگناه از طریق پیدایش ویروسعموم مردم بی

سایل پزشکی دیجیتالی آلوده و اقدامات پزشکی غیراخالقی تغییر پیدا کرده و، هازیبا، نوشیدنی

تعریف اجماعی از این نوع خاص تروریسم  تنهانه ،بنابراین(Chakraborty, 2014: 1).  است

این  توانمی .کردتعاریف متفاوت ارائه  توانمیهای مختلف بلکه بنا به نظرگاه ،نیستممکن 

. وجه تقسیم کرددو دسته عینی و ذهنی  به، ذهنی یاامور عینی  بر شانتأکیدبر  تعاریف را بنا

ابزار  ،ها یا عوامل بیولوژیکمیکروارگانیسمگاه آن است که در هر دو مورد دمشترک این دو دی

 . هستنداقدام 

 

   بیوتروریسم معیار ذهنی .1
انی در تعریف بیوتروریسم از منظر معیار ذهنی، همچون خود تروریسم تأکید بر رکن رو

مرتکب یا مرتکبین است. در همین معیار نیز اختالف بر آن  پدیده یا همان قصد و انگیزه

های انگیزه ،. اگر بر نخستین باشدنمودیا بر قصد تمرکز  کرد تأکیدد بر انگیزه است که آیا بای

و در صورتی که  شودتعاریف متفاوت  ارائهد باعث توانمی... خواهانه، مذهبی، ملی وآزادی

مانند اعمال وحشت یا براندازی  ؛شودبه خواست مستقیم فرد توجه می ،بر قصد تمرکز شود

ایجاد وحشت در بین مردم برای تحت  ،یا مطالبات خاص سیاسی و اجتماعی. از این منظر

است. ( نوعی تعریف مبتنی بر معیار ذهنی 6 :2991فشار قراردادن حکومت )عبداللهی، 

ز از این ، نیگیردمذهبی صورت می –های ملیهای از این دست که با انگیزهتمامی تروریسم

های تروریستی که از تاکنون برخی گروه ،های غربیبر اساس ادعاهای رسانه. انددسته

اند، دارای حمالت بیولوژیکی علیه مقامات و شهروندان کشورهای دیگر استفاده کرده

تروریستی  اند. حملهگرایی دینی در مقابله با دشمنان خود بودههای مذهبی و افراطزمینه

، با انتشار گاز سارین 2885به ایستگاه متروی توکیو در سال « آئوم»ای مذهبی موسوم به فرقه

 2891ال سولوژیک در یاستفاده از عوامل ب ،همچنین .(110 :2998)دهقانی، از این نوع است 

که گروهی با آیین مذهبی بود، صورت گرفته  Rajneesheesمریکا توسط گروه آدر 

 . (Carus, 2002: 7)است
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 بیوتروریسممعیار عینی  .1
ناهنجار و ضدارزش  یاقدام عنوانبهمنظور از تعریف عینی بیوتروریسم، نمود خارجی آن 

به توان معادل تعریف بر اساس اجزای رکن مادی است و از این منظر می ،. تعریف عینیاست

دو معیار وسیله  مبنایبیوتروریسم را بر  توانمیآن تعریف مادی نیز گفت. بر این اساس، 

با تروریسم ارتکابی  ،. از منظر وسیله ارتکابی، بیوتروریسمکردارتکابی و نتیجه حاصله تعریف 

ی که باعث تآن را اقدامات تروریس توانمیو از منظر نتیجه  استعوامل بیولوژیک به توسل 

های اقدامات باید تمامی ویژگی . در هر دو موردکردتعریف  ،دنشوصدمات بیولوژیک می

از وسایل بیولوژیک است. با این حال، در  گیریی موجود باشد و وجه ممیز آن بهرهتتروریس

این  توانمی ،صدماتایجاد شود که در صورت تعریف دوم، بیوتروریسم جرمی مقید تلقی می

آن را  توانمی ،وژیکصدمات بیولنیافتن نام را بر آن نهاد و در صورت انجام رفتار و تحقق

انگیزه و قصد فرد چندان  ،شروع به بیوتروریسم یا بیوتروریسم عقیم دانست. در معیار عینی

ایجاد ترس و وحشت با »و نمودهای عینی محوریت دارد. بر این اساس  نیستمورد توجه 

 ( تعریف عینی تلقی5: 2999پیشانیان، )ماه «شناختی مختلفگیری از عوامل زیستبهره

  .شودمی

تنهایی برای تعاریف مورد استفاده قرار د بهتوانمیامروزه هیچ معیار مطلقی ن ،با این حال

اغلب از معیارهای ترکیبی  اما ،د مشهود باشدتوانمیگیری به یک سمت گیرد و هرچند جهت

از عوامل  استفادهد به یا تهدی استفاده»برخی بیوتروریسم را  ،از این رو .شودمیبهره برده 
وسیله شخص یا گروه با انگیزه سیاسی، مذهبی، اکولوژیکی یا سایر اهداف بیولوژیکی به

نیز در تعریف بیوتروریسم در  المللبینپلیس  .(Carus, 2002: 3) اندهکردتعریف « ایدئولوژیک

منتشرکردن : »کرده استاز معیار ترکیبی بهره برده و آن را بدین شکل تعریف  1001سال 

ها، حیوانات و گیاهان با رساندن به انسانعوامل بیولوژیکی یا سمّی با هدف کشتن یا آسیب

آفرینی، تهدید و وادارساختن دولت یا گروهی از مردم به وحشت منظوربهت قبلی و نیقصد و 

 ،با این حال .(5 :2981)دریایی، « ای سیاسی یا اجتماعیکردن خواستهانجام عملی یا برآورده

در  «ای و عینیاندیشه»دو عامل  حتی با وجودرسد در برخی موارد ند بعید به نظر میهرچ

 توانمیولی  ،پذیر باشدیافتن به تعریفی متقن از این پدیده امکانارتکاب بیوتروریسم، دست
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یک، قصد ارعاب و ترس و صدمه به انسان، از عوامل بیولوژ استفادهنصر اصلی سه ع گفت

مدنظر قرار  بایدد سه محوری باشد که در تعریف بیوتروریسم توانمی زیستمحیطحیوان و 

  است.گیرد. با این حال، بیوتروریسم از جنگ و دفاع بیولوژیک متمایز 

 جنگ و دفاع بیولوژیک .1
عنوان  باهرچند در هر دو مورد جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم این عوامل بیولوژیک 

شدن، ناتوانی و مصدومیت در افراد، احشام ایی و سمی باعث کشتهتسلیحات ویروسی، باکتری

وجه ممیزه این  اما( 15 :2991 ،)توکلی و دیگران شوندو آسیب به محصوالت کشاورزی می

 عنوانبهاستفاده از این موارد  اما ،نیستدو آن است که در بیوتروریسم وضعیت جنگی موجود 

جنگ  ،در این مورد ،بنابراین .کندمیجنگی بیولوژیک به سالح در جنگ، آن جنگ را 

ها، گیاهان، یروسو، هاست از استفاده از عوامل بیولوژیک اعم از باکتریا عبارت 2بیولوژیک

افزارهای بیولوژیک یا جنگ اصوالً اهداف خصمانه. منظوربههای آنها وردهاحیوانات و فر

رساندن یا کشتن برای آسیب یاز میکروارگانیسمی بیولوژیک عبارتند از سوءاستفاده هاسالح

ها، جانوران، گیاهان و دیگر منابع دشمن حتی در این راستا دامو نیروهای نظامی یا افراد عادی 

دشمن مورد هدف قرار گیرند  کردنایجاد خسارت اقتصادی و فلج منظوربهنیز ممکن است 

 . (9  :2998 ،)بنین

اصطالحی نظامی  «دفاع بیولوژیک»بر این اساس، عبارت  .استروی دیگر جنگ، دفاع 

د. دفاع بیولوژیک شومقابله با حمالت بیولوژیک می هایها و رویهها، طرحاست و شامل روش

 منظوربهشود که هایی گفته میها و رویهها، طرحها، تشکیالت، روشای از سیاستبه مجموعه

طبیعی  بیولوژیک پس از مواجههدهی مجدد امنیت انارتقای امنیت بیولوژیک یا اصالح و سام

 :2998شود )بنین، زا و سموم به کار برده میهای بیماریتصادفی یا عمدی با میکروارگانیسم

 مشترکها که بین بیوتروریسم، جنگ و دفاع بیولوژیک شناخت میکروارگانیسم ،بنابراین .(1

ها موجودات میکروسکوپی هستند میکروارگانیسم .ندای داردر این حوزه اهمیت ویژه هستند،

حسینی، شوند )شاهمتر است و با چشم غیرمسلح دیده نمیکه طول آنها کمتر از یک میلی

                                                                                                   
1. Biological war 
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توان به ی بیولوژیک را میهاسالح عنوانبههای مورد استفاده میکروارگانیسم .(108 :2992

..(، ریکتسیا )عامل تیفوس(، .زخم وسیاهها )عامل طاعون، ها )آبله(، باکتریویروس

 کردژنتیکی تقسیم  شدهکاریهای دستنهایت ارگانیسمبیولوژیک و در هایتوکسین

 .(21 :2992 ،حسینی)شاه

ذرات  صورتبهتواند از طریق هوا مختلف و متفاوت است و می ،راه انتشار مواد بیولوژیک

های خاص مانند نیش حشرات، تماس با پوست افراد یا حتی معلّق انتشار یابد یا با روش

ها میکروارگانیسم ،یالمللبیندر اسناد  .(210 :2918)بایلی،  سازی غذا و آب همراه باشدآلوده

از شوند یا سانی منتشر میآبه  که« الف»گروه  از ندکه عبارت کنندمیرا به سه دسته تقسیم 

درخور آورند و اثرات سوء ومیر زیادی به بار مییابند. مرگفردی به فرد دیگر انتقال می

پاشیدگی نظام ای بر بهداشت عمومی دارند. باعث ایجاد وحشت عمومی و ازهممالحظه

جبران لطمات بهداشتی ناشی از آنها و سازماندهی مجدد به عملیات  برای. شوداجتماعی می

یابند. بیماری با شدت متوسط و با سهولت نسبی انتشار میکه « ب»گروه  است.ای نیاز ویژه

 «ج»گروه  تشخیصی خاص و نظارت بعدی دارد. آورد. نیاز به اقداماتبه بار می کمومیر مرگ

تولید و  منظوربهگیری از مهندسی ژنتیک قابلیت تغییر های نوپدیدی که با بهرهشامل پاتوژن

و دارای  استآسانی قابل تولید و انتشار به ،زیرا در دسترس است ؛ستاراانتشار انبوه را د

وسیع، کشندگی زیاد و اثرات تخریبی عظیم بر پیکره بهداشت  یقابلیت ایجاد بیماری در سطح

 Ryan, 2016: 49-50). ; 251-250 :2998)حاتمی،  «عمومی است

توان گفت دالیلی وجود دارد می شد،خصوصیاتی که از عوامل بیولوژیک عنوان  به توجه با

تا در کنار استفاده از دیگر  کندهای متخاصم در جنگ را ترغیب میها و گروهکه تروریست

برداری از عوامل به بهره ،جمعی و سنجش سود و زیان استفاده از آنهای کشتارهاسالح

توان به موارد زیر گرایش به کاربرد عوامل بیولوژیک میاصلی بیولوژیک روی آورند. از علل 

 : کرداشاره 

  شوندنمیگانه دریافت پذیر نبوده و با حواس پنجآسانی امکانتشخیص عوامل بیولوژیک به .2

 ؛(9 :2999)نوریس، 
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دفاع در برابر عوامل بیولوژیک بسیار مشکل بوده و با سطح بهداشت و درمان، سازماندهی  .1

 ؛های حکومت ارتباط مستقیم داردو توانایی

و  های بیولوژیکیپوشش تحقیقات و در آزمایشگاه زیری بیولوژیک در خفا، هاسالح .9

 ؛دنشومی تولیدشناسی و مانند آن میکروب

 :2918پذیر است )بایلی، کم امکان به سهولت، با سرعت زیاد و هزینهتولید مقادیر کم آنها  .1

211). 

که استفاده از ، بیوتروریسم در یک امرجنگ و دفاع بیولوژیک و  که گفت توانمینهایتاً 

در سیبل )اهداف نظامی و غیرنظامی( و قصد  رواین ازمشترک بوده و  ست،هامیکروارگانیسم

. بنابراین، بیوتروریسم وابسته به حالت جنگی نبوده هستند)ارعاب یا شکست دشمن( متفاوت 

 هر لحظه در جامعه روی دهد.  ممکن استو 

 و ایران  المللبینراهبردهای کیفری مقابله با بیوتروریسم در سطح  ب.
، مقابله با کندمیپیماید و دلهره جهانی ایجاد وحشت حاصل از بیوتروریسم مرزها را میچون 

 ،بندی، در یک تقسیمبر این اساسد در درون مرزهای سیاسی محصور شود. توانمیآن ن

ای است که . بیوتروریسم داخلی، پدیدهشودتقسیم می 1المللیو بین 2بیوتروریسم به داخلی

پیوندد. در مقابل، یک کشور به وقوع می موردبدون دخالت عنصر خارجی و صرفاً در 

المللی است. المللی یا پیامدهای بینالمللی حداقل دارای یک عنصر بینبیوتروریسم بین

متفاوت از تابعیت  قربانیانکند که تابعیت میالمللی پیدا بیوتروریسم زمانی وصف بین

ها باشد یا اقدام بیوتروریستی یا کشف آن خارج از مرزها و قلمرو سرزمینی کشور تروریست

و هم است ی تجلی یافته المللبینهدف باشد. بر این اساس، مقابله با این پدیده هم در اسناد 

ای با پدیده بیوتروریسم در راهبردهای مقابلهبه بررسی ادامه در  ،بنابرایندر قوانین داخلی. 

 .شوده میو حقوق کیفری ایران پرداخت المللبینحقوق 

 

                                                                                                   
1. Domestic Bioterrorism 

2. International Bioterrorism 
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 المللدر حقوق بین ایراهبردهای مقابله .0
یک که باعث صدمه ژبیولو هایسالحتوجه به  2810خاص از دهه  طوربهی المللبیندر سطح 

، آغاز و از همان دهه نیز راهبردهایی برای مقابله با آن اندیشیده شد. در این راستا شودمی

یک در جهت تکمیل و رفع نقایص سند پیشین و سه سند مهم به تصویب رسیده که هرتاکنون 

نخستین این اسناد  پیشرفت این نوع جدید سالح و حمالت وضع شده است. به توجه با

که اعضا  داشتهبیان  آشکارااست. این سند  2801ژنو الحاقی به کنوانسیون الهه  2815پروتکل 

. این سند در پی استهای باکتریولوژیکی برای جنگ ممنوع از شیوه استفادهپذیرند که می

ممنوع سمی  هایسالحتصویب کنوانسیون الهه تصویب شد که در آن تنها استفاده از سم و 

باکتریایی تسری داد. با این  هایسالحاین سند ممنوعیت کنوانسیون را به  ،شده بود. در واقع

ها و از این سالح استفاده آنکه صرفاً ،اول .مختلف دارای نقص بود منظرهای این سند از ،حال

آن هم به  ها ودوم، ممنوعیت مذکور تنها به دولت .بود کردهرا ممنوع نه تولید و انباشت آنها 

آن  ایرادسومین  .شدممنوعیت مذکور شامل زمان صلح نمی ،بنابراینگشت. زمان جنگ باز می

های بیولوژیکی غیرباکتریایی و شیوه گرفتمیهای باکتریایی را در بر بود که این سند تنها شیوه

 . شدشامل نمیها را مانند استفاده از ویروس

وضع شد.  آنکنوانسیون دیگری برای رفع نقایص حدود پنج دهه پس از این پروتکل، 

و  یو سم کیولوژیب کیولوژیباکتر یهاسالح رهیو ذخ دیو توسعه و تول لیمنع تکمکنوانسیون 

پیوست. آن به  2951تصویب شد و ایران نیز در سال  2811در سال  مذکور یهاسالحانهدام 

در که هرگز و  شوندیمتعهد م ونیکنوانس نیاز دول طرف ا کیهر»این کنوانسیون  2طبق ماده 

 و لیبه تحص به هر روشی ای رهیو ذخ دیو توسعه و تول لیبه تکم یاحوال و اوضاع چیه

از  یمواد سم ای کیولوژیعوامل ب ریسا ای میکربیعوامل  .2 :نکنندمبادرت  ریمواد ز ینگهدار

 برای از آنچه ریغ ،دشو دیمقدار که تول ایبه هر نوع  ای قیطر هر به ایهر منشأ که باشد 

  ؛اختصاص داده شده باشد انهیجومقاصد صلح ریسا ایدر مقابل امراض  حفاظت ای یریشگیپ

در راه  یسم مواد ایعوامل  لیقب نیاستفاده از ا یانتقال که برا لیوسا ای زاتیو تجه هاسالح .1

 .«رود مسلحانه به کار یبا برخوردها زیآمخصومت مقاصد



 59 پاییز 58 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   011

و بیولوژیک نیز  میکربیتوسعه، تولید و ذخیره عوامل اول اینکه  ،با تصویب این کنوانسیون

 2در بند  میکربیعوامل بیولوژیک نیز در کنار عوامل  دوم اینکه ؛مانند استفاده از آن ممنوع شد

 سوم اینکهو شد برای پوشش هر نوع عامل بیولوژیک و میکروارگانیسمی ذکر  2ماده 

ها را در بر خواهد ودیت مذکور ناظر به زمان جنگ نبوده و عام است و تمامی زمانمحد

. با شدگرفت. بر این اساس، تمامی ایراداتی که در پروتکل سابق وجود داشت بدین نحو رفع 

مهم پس از تصویب این کنوانسیون موادی بودند که کارایی دوگانه برای آنها  مسئلهاین حال 

بدین نحو که موادی وجود دارند که هرچند مواد باکتریایی و یا بیولوژیک  2وجود داشت.

آمیز یا تولید سالح باشد. در این برای مقاصد صلح ممکن استتولید و تکثیر آنها  هستند، اما

این کنوانسیون  هرچنده نداده است. به عبارت دیگر، حلی ارائموارد کنوانسیون مذکور راه

در عمل از رسیدن به  اما ،برای ممنوعیت تولید و تکثیر این مواد برداشتهای بسیار بزرگی قدم

در کنوانسیون  میکربیآنکه مفهوم مواد بیولوژیک و  ،اول ؛هدف خود به دو دلیل باز ماند

 شده دارای کارایی دوگانه بوده و عمالًدوم، اغلب مواد بیولوژیک تولید و نیستمشخص 

ز مواد وجود ندارد. بر این اساس، این رویکرد مثبت تنها امکان ممنوعیت مطلق در بسیاری ا

 توانست در نظر، حقوق را پیش برد و در عمل، تا حدی ناکام ماند. 

 در» 2نکته بسیار مهم کنوانسیون فوق ممنوعیت مطلق ابرازی است. به موجب ماده  ،بنابراین

ممنوعیت تولید،  دیگر، عبارتی هباز این مواد بهره ببرد.  نبایدهیچ شخص یا نهادی « هیچ شرایطی

تکثیر، انباشت و بهره از مواد بیولوژیک و باکتریایی از ممنوعیت مطلق پیروی کرده و هیچ دولت 

العاده مانند حالت ضرورت یا دفاع مشروع یا استناد به حالت های فوق اد بتوانمیو نهادی ن

مواد باکتریایی و بیولوژیک قطعنامه  خصوصها بهره ببرد. سومین سند در جنگ از این سالح

به تصویب رسید. در مقدمه این قطعنامه  1001شورای امنیت بود که در سال  2510شماره 

شده  تأکیدبرآن آمیز از مواد بیولوژیک به رسمیت شناخته شده و صراحت حق استفاده صلحبه

سازی غیرقانونی باشد. پوششی برای غنی عنوانبهاست که با وجود این حق نباید این امر 

نگرانی شورای امنیت در  ،در مقدمه آن بیان شده کهچنانعلت تصویب این قطعنامه  ،بنابراین

بیولوژیک،  هایسالحبه  1تروریسم و دستیابی، توسعه، قاچاق و استفاده عامالن غیردولتی مورد

                                                                                                   
1. Dual use  

1. Non-State actors 
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رای ممانعت عامالن و حقوقی ب اقدامات فیزیکی ،اتمی و شیمیایی بوده است. در این قطعنامه

 دولتی به تحصیل، تولید، دارا شدن، انتقال و استفاده مورد توجه قرار گرفته است. غیر

از حمایت از  یها باید در راستای تدارک هر شکلاین قطعنامه تمامی دولت 2طبق بند 

کردن یا استفاده شدن، انتقال، منتقلعامالن غیردولتی که تالش برای توسعه، تحصیل، تولید، دارا

ایجاد نمایند. همچنین مطابق بند کنند، میشیمیایی یا بیولوژیک را محدود  ،ی اتمیهاسالحاز 

دولتی را برای ممنوعیت عامالن غیر مؤثراین قطعنامه، تمامی کشورها باید قوانین مقتضی  1

فوق تصویب  هایسالحکردن یا استفاده برای تولید، تحصیل، داراشدن، توسعه، انتقال، منتقل

برای تمامی کشورها ، قطعنامه فوق بر اساس فصل هفتم منشور تدوین شدهچون نمایند. 

ملزم هستند موارد مذکور در قطعنامه را  عضو و غیرعضو تمامی دول ،بنابراین. استآور الزام

 . کنندرعایت کرده و اقدامات و قوانین مقتضی را وضع 

 با بیوتروریسم سیاست جنایی ایران در مقابله .1
از اقدامات قهری و غیرقهری با محوریت دولت که  سیاست جنایی طبق تعریف عبارتست

از  ،شود. بنابراینتوسط نهادهای رسمی یا غیررسمی برای مقابله با پدیده مجرمانه اتخاذ می

 به توجه بااقدامات پیشگیرانه تا واکنش کیفری در این حوزه قرار خواهد گرفت. بند حاضر 

این رویکرد، راهکارهای مقابله با بیوتروریسم را در حوزه تقنین در ایران مورد تدقیق و تحلیل 

و  داردکه جنبه پیشگیرانه پردازد می، در دو بند ابتدا به بررسی قوانینی رواین از .دهدمی قرار

 سپس به مقابله کیفری خواهد پرداخت. 

 قوانین پیشگیرانه در حوزه بیوتروریسم .1-0

در حوزه بیوتروریسم قوانینی وجود دارد که پیش از ورود  این رفتار به حیطه کیفری، درصدد 

کلی نظر بر این مقابله داشته و آن را  طوربهاولین سندی که  .استپیشگیری از این پدیده 

گردد. این پیش از انقالب باز میخاص در حوزه پدافند غیرعامل قرار داده است، به  طوربه

نامه اجرایی قانون اصالح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور، مربوط به وظایف آیین»مصوبه، 

وظایف تفصیلی نامه که مربوط به این آیین 9است. ماده  11/21/2952مصوب « و تشکیالت
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هنگی او ایجاد همى زریطرح» در بند هـ مقرر داشته است استسازمان دفاع غیرنظامی کشور 

برابر خطرات ناشی از عوامل و نظارت در استقرار سیستم حفاظت و نجات و تخلیه در 

از وظایف « شوندر( نامیده می.م.کتیو که اختصاراً )شاتشعشعات رادیو، میکربی، ییشیمیا

اهمیت موضوع یک  دلیلبههـ.ش.  2950. در واقع در دهه استسازمان دفاع غیرنظامی کشور 

پس از انقالب، این در نتیجه . شودمیدار خاص عهده طوربهسازمان وظیفه مقابله با این امر را 

های کلی پدافند سیاست» 2998پدیده خطرناک مورد توجه قرار نگرفته تا آنکه در سال 

پنج این دهد. بند این امر را مورد توجه قرار می مجدداً« رهبری 16/22/98غیرعامل مصوب 

، ایهای غیرمتعارف نظیر هستهتهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح» مصوبه صراحتاً

 نمود.  بینیپیشیک سیاست کلی  عنوانبهرا « و شیمیایی میکربی

خوبی نشان به استگیری کلی حوزه مورد بحث ها که ناظر به جهت، این سیاستبنابراین

به این پدیده توجه خاص در سطح کالن داشته  2998دهد جمهوری اسالمی ایران از سال می

در کنار این مصوبات که ناظر به  غیرنظامی درصدد مقابله با آن بوده است. صورتبهو 

پیشگیری از وقوع بیوتروریسم  منظوربه، قوانینی وجود دارد که استراهبردهای کالن نظام 

 91، ماده نمونهواختیاراتی را برای برخی اشخاص مقرر نموده است. برای  بینیپیشاقدامات را 

گاه مأموران پست بر مبنای هر»مقرر داشته است:  2981قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

خطرناک  میکربی، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی ،ن و اماراتیقرا

صالح به یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذی

شود مجلس توقیف می پست یا سایر آالت و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورت

صالح و رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیو موضوع فوری به اطالع دادستان می

بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر  ،بودن احتمالدر صورت منتفی ،بررسی

موران پستی به مأ ،پیشگیری از بیوتروریسم است قسمتی از این ماده که در راستای .«کندمی

زیرا در صورت  ؛اجازه توقیف محموله را داده تا موضوع به اطالع دادستان رسیده شود

موران ملزم به رساندن محموله أموران پستی، این مدادن اختیار به مأنامر و  این نکردنبینیپیش

 . یستن کار درستیکه  در آنهاست، میکربیمواد سمی و  مبنی بر وجودحتی با وجود قراینی 
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خاص از  طوربهونیم دهه پیش خاص تا حدود یک طوربهبا این حال، مقررات ایران 

 موردشورای عالی اداری در  1/21/2999به میان نیاورده بود. در مصوبه  یبیوتروریسم ذکر

تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن 

تبیین وظایف واحدهای استانی وزارت بهداشت،  19به واحدهای استانی و شهرستانی، در بند 

برد. پس از نام می« شبکه کشوری برای مقابله با بیوتروریسمایجاد »درمان و آموزش پزشکی از 

در تبیین  106ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در ماده آن، در فصل هفتم برنامه پنج

 هایدستگاهمرکب از  یاژهیو ونیسیکم لیتشک» دارد:بیان می آشکاراوظایف وزارت اطالعات 
 نیی( و تعسمیوتروری)ب یستیز سمیطرح جامع مبارزه با ترور یو اجرا هیته یبرا ربطیذ یاصل

( سمیوتروری)ب یستیز سمیمبارزه هماهنگ با ترور منظوربهها از دستگاه کیهر فیوظا
 داشتهتبصره ماده مذکور در ادامه مقرر  .«برنامه انیدر کشور تا پا شدهنهینهاد یاصل صورتبه

 یاسالم یرا به مجلس شورا سمیوتروریب نهیقانون در زم ازمندیمذکور موارد ن ونیسیکمکه 

 2.کندیارائه م

 سیاست کیفری ایران در مقابله با بیوتروریسم. 1-1
مقدمات این  ،از یک سو .اندقوانین کیفری ایران از دو جنبه به موضوع بیوتروریسم پرداخته

رفتار بیوتروریسم را مورد خطاب قرار  ،ری کرده و از سوی دیگرانگاجرمنوع از تروریسم را 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و »به  توانمیگیرند اند. از قوانین که در دسته نخست قرار میداده

مالی  قانون مبارزه با تأمین»و  1/6/2980ب مصو« مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

قانون مجازات  196ماده  توانمی و در رسته دوم کرداشاره  29/22/2981مصوب « تروریسم

می مانع نام برد، جرائ هایاز آنها با نام بزه توانمیدسته نخست قوانین که اسالمی را جای داد. 

قانون مجازات قاچاق اسلحه  2. طبق ماده کنندمی تأمینهستند که وسایل یا منابع بیوتروریسم را 

                                                                                                   
شورای عالی  9/1/2980های پژوهش و فناوری کشور مصوب ها و اولویتسیاست 20-1. عالوه بر این دو مورد در جدول  2

ه با تهدیدات بیوتروریسم جزو وظایف کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست ابلعلوم و تحقیقات و فناوری، مق

سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی  1-9عالوه در بند بهخارجی ذکر شده است. 

سیسات آب آشامیدنی در أتحراست از منابع و ت وزیران، از ئهی 10/1/2980مصوب  وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

 یاد شده است.و بیوتروریسم ها کاریهای عمدی، خراببرابر آلودگی



 59 پاییز 58 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   011

ق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل قاچا»و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز 

 9و ماده « غیرمجاز است طوربهنمودن آنها از کشور عبارت از واردکردن آنها به کشور یا خارج

انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره »از  دانسته است عبارترا اقالم و مواد تحت کنترل این قانون 

کننده حسبی ،کنندههوش، گازهای بیمیکربی، ییورادیواکت ،اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی

 .« ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی استآور و شوک دهندهو اشک

)ماده  این قانون به ترتیب برای قاچاق، ساخت و مونتاژ 21و  22دو ماده  ،در پی این ماده

 میکربیمواد  (21)ماده  ههرگونه معاملیا  توزیع یا فروش، حمل، نگهداری ،خریداری ( و22

اند که پیش از وقع بزه بیوتروریسم ، این مواد در پی آن بودهبنابراینمجازات تعیین نموده است. 

م جلوگیری ه تا بدین وسیله از وقوع این جرائمسیرهای دستیابی به آنها را قابل مجازات کرد

قانون مبارزه »نعت از وقوع این پدیده بوده ای که با ابزار کیفر درصدد ممادومین مقرره شود.

)اصالحی  2. این قانون در ماده است 29/22/2981مصوب « مالی تروریسم تأمینبا 

که مرتکب یکی از اعمال  را های تروریستیافراد تروریست یا سازمانمالی  تأمین( 92/1/2981

آن قانون قابل  1مالی تروریسم دانسته و آن را طبق ماده  تأمین، شوندمی مذکور در آن ماده

تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، به  5و  9داند. این ماده در دو بند مجازات می

توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق و استفاده یا تهدید به استفاده از 

کنندگان مالی تأمیناقدامات تروریستی معرفی کرده است و  عنوانهبرا  میکربیو مواد  هاسالح

( حسب مورد مشمول مجازات 29/1/2981این قانون)اصالحی  1این اقدامات را طبق ماده 

 االرض یا درغیر آن، مشمول کیفر تعزیری دانسته است.افساد فی

هرگونه تولید، تکثیر، نگهداری، نقل و انتقال این  المللبینطبق حقوق  اینکه به توجه با

انگاری : اول، جرماستز اهمیت ری این موارد از دو جهت حائانگاجرم ،استمواد نیز جرم 

 عنوانبه توانمیری مواردی است که انگاجرمبدین معنا که  ؛استری مانع انگاجرمآنها نوعی 

مورد استفاده قرار  ،موارد سمی و میکربی است از استفادهپیشگیری از جرم مهم آتی که همان 

ری باعث تطبیق بیشتر انگاجرمتر وارد عمل شود. دوم، این گیرد و دستگاه قضایی بتواند سریع

و نشان از عزم راسخ ایران در برخورد با تولید و تکثیر  شودمی المللبینقوانین ایران با حقوق 

که ایران بتواند در صورت ارتکاب  شودمیری این موارد باعث انگاجرماین مواد دارد و سوم، 
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بنا به یکی از انواع صالحیت به جرم  ،این اعمال در خارج از کشور توسط شخص یا گروهی

مذکور رسیدگی نماید. بنابراین، اگر فردی در خارج از قلمرو ایران این موارد را تولید یا تکثیر 

ند در صورت توانمیده یا به ایران مسترد شود، محاکم ایران یا انتقال داد و در ایران یافت ش

 . کننداحراز یکی از انواع صالحیت با وی برخورد کیفری 

مالی تروریسم، در برخی از موارد این افراد را در  تأمینقانون مبارزه با  1با این حال، ماده 

وط به عدم احراز مفسد االرض دانسته و اعمال مجازات تعزیری را منحکم محارب و مفسد فی

تأمین »است  کردهکه بیان  را داراست مشکلاین  ،این مادهبودن کرده است. بودن یا محارب
، مرتکب به االرض تلقی شودمالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی

فرد را نه محارب  توانمیبا چه شرایطی  دقیقاً نیستو مشخص « شودمیمجازات آن محکوم 

در حوزه دسته دوم قوانین، یعنی قوانینی که  2محارب و مفسد دانست. حکمبلکه در  ،و مفسد

 ،ری کرده باشد، قوانینی در ایران وجود دارد. با این حالانگاجرمرفتارهای بیوتروریسم را 

اند و نشدهری بیوتروریسم وضع انگاجرم منظوربهنکته شایان توجه آن است که این قوانین 

ای از این اند. نمونهری کردهانگاجرم، هستنداغلب برخی از رفتارهایی را که موجد بیوتروریسم 

از آن برای کیفر  توانمیاکنون اما  ،قوانین که در زمان تصویب مقنن نظر به بیوتروریسم نداشته

هر اقدامی که  ماده. این استقانون مجازات اسالمی)کتاب پنجم(  699این بزه بهره برد، ماده 

 ،کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلودهتهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده

 ،هاکننده در رودخانهریختن مواد مسموم ،دئفضوالت انسانی و دامی و مواد زا دفع غیربهداشتی

  را جرم دانسته است. ها و کشتار غیرمجاز دام زباله در خیابان

عبارات عام وی  تنهانهزیرا  ؛یستنکافی برای مقابله با بیوتروریسم  حال، این مقررهبا این 

بلکه کیفر وی نیز حبس تا  کند،تواند اراده مقنن در مقابله با این پدیده خطرناک را اعالم نمی

                                                                                                   
که بیان شد، بسیاری از مواد مورد استفاده . چناناست، نکته مورد توجه ابزارهایی با کاربرد دوگانه این با وجود.  1

از این  استفادهپیشگیری از  برای ،دلیل. به همین استدربیوتروریسم دارای کاربردهای مثبت در امور کشاورزی یا پزشکی 

 ،ییغذا ،ییورود کاالها و مواد دارو کهمقرر داشته  2980قانون امور گمرکی مصوب  211تبصره ماده ، مواد با استفاده دوگانه

اساس اعالم وزارت  رب ،رندیگیقرار م مسیوتروریاستفاده بدو منظوره مورد سوء یعنوان کاالکه به یسموم و مواد آل ،یمعدن

اساس  ورود این کاالها را  بر ،، در اقدامی دیگر، برای پیشگیری از این پدیدهبنابراین د.شویحسب مورد ممنوع م عاتاطال

 دانسته است.  ممنوعاعالم وزارت اطالعات 
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رسد تری نباشد( کافی نیست. به نظر می)در صورتی که مشمول مجازات سنگیناست یکسال 

قانون مجازات اسالمی را به  2981، جمهوری اسالمی ایران در سال ه این خألبا آگاهی ب

ری رفتار بیوتروریسم پرداخته است. البته نکته مهم انگاجرمآن به  196تصویب رساند که ماده 

 ،ری بیوتروریسم نپرداخته استانگاجرمخاص به  طوربهدر این ماده آن است که این ماده نیز 

، عباراتی را ذکر استاالرض که جرمی برآمده از فقه ری بزه فساد فیانگاجرمبلکه در ضمن 

، ماده مذکور نه الزاماً بنابراینره برد. هبرای مقابله کیفری با بیوتروریسم از آن ب توانمیکه  کرده

ری بیوتروریسم بوده و همین امر نیز پیشرفت انگاجرمبلکه منطبق با  ،ای برای بیوتروریسمماده

در این ماده . ذکر عباراتی که شودمیای در مقابله با بیوتروریسم محسوب مالحظه درخور

رسد ناشی از الزام قطعنامه شورای امنیت و کنوانسیون منطبق با بیوتروریسم است، به نظر می

 . استو همچنین تصویب برنامه پنجم توسعه  2811

است. این  کردهواد خطرناک اشاره و م میکربیق.م.ا به سه عامل مواد سمی، مواد  196ماده 

که در آنها سه عامل سم، باکتری و عوامل بیولوژیک مانند  استی المللبینامر منطبق با اسناد 

رسد اند. در همین راستا، به نظر میایی از یکدیگر جدا شدهمیکربیمیکروارگانیسم ها و عوامل 

 «مواد خطرناک»و عبارت  هاستباکتریها و برای دربرگرفتن ویروس« میکربیمواد »عبارت 

که زیرمجموعه عوامل سمی و باکتری جای  است برای دربرگرفتن هر عامل بیولوژیکی

 ،گذارند. بنابراینمی تأثیر DNAها و مواردی که بر روی مانند میکروارگانیسم ؛گیردنمی

ها و ر در قطعنامهحدی توسعه داده است که تمامی موارد مذکوقانونگذار ایران موضوع را به

مناسب  نظراین گسترش موضوع از یک  هرچند. شودشامل میالملی را های بینکنوانسیون

و ممکن  شودمیزیرا باعث ابهام در مفهوم قانون  ؛استدیگر نامناسب  یاز جهت اما ،است

، بنابراین. کردمواد خطرناک تفسیر و رفتار را مشمول این ماده  عنوانبهاست هر عاملی را بتوان 

های وزارت اطالعات و نیرو، مناسب است قانونگذار وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی

و امکان بازبینی آن را  کندو خطرناک  میکربیمسلح را موظف به تهیه لیستی از مواد سمی و 

 موارد جدید ممکن سازد. از طرفی، ماده مذکور از نظر رفتاری تنها پخش به توجه باهر ساله 

انتقال این وکیفر تولید، تکثیر، نگهداری، نقل برایو  کردهری انگاجرمرا  میکربیمواد سمی و 

 . شودمیگفته رجوع مواد به مواد پیش
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و خطرناک  میکربیمعاونت در پخش مواد سمی و  .ق.م.ا 196رفتار دیگر مذکور در ماده 

عاریتی ، سیستم اصلی معاونت در ایران چون. یستاست. این عبارت ماده نیز خالی از ابهام ن

اند، نکردهو تا زمانی که مباشر یا شرکا مبادرت به ارتکاب جرم یا حداقل شروع به ارتکاب  است

ال پیش ؤجرم خاص شود، این س عنوانبهفرد قابل مجازات نیست مگر اینکه شامل معاونت 

 تأثیرجرم خاص است؟  عنوانبهنت یا معاو استعاریتی  ق.م.ا 196آید که آیا معاونت ماده می

تا زمانی که  ،آن است که اگر معاونت عاریتی باشد ،یک از این موارد پیروی شود از کدام اینکه

 عنوانبهاگر معاونت  اما ؛یستاند، فرد قابل کیفر نو بیولوژیک پخش نشده میکربیمواد سمی و 

برای پاسخ  .استجرم مستقل باشد، در صورتی که مواد مذکور پخش نشوند نیز معاون قابل کیفر 

از سیاق عبارات ماده مذکور بهره برد؛ زیرا نهایت استفاده از الفاظ ماده این  توانمین مسئلهبه این 

ین حال، . با اشودمیاالرض محسوب دهد که معاون در پخش مواد مذکور مفسد  فینتیجه را می

و  کردباید با استناد به اصول، ماده را تفسیر  ،وجود دارد بارهباید معتقد بود که چون ابهام در این 

 میکربیتا زمانی که مواد سمی و  ،بنابراین .اصل در معاونت در قانون ایران معاونت عاریتی است

 . یستاند، معاون قابل مجازات نو بیولوژیک پخش نشده

به  بر این اساس،و است این تفسیر با تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز پشتیبانی شده 

کیفر برخی صور خاص  برایعاریتی است. با این حال، ، رسد معاونت مذکور در مادهنظر می

به قوانین خاص که  توانمی میکربیمعاونت مانند توزیع و فروش و تهدید به استفاده از مواد 

، معاونت عاریتی جاری در سایر موارد که شامل آن قوانین اما کرد،مراجعه  ،شدیان تر بپیش

اهمیت این جرم، معاونت  به توجه بارسد که مقنن رغم این امر، مناسب به نظر میخواهد بود. به

آن را  ،جرم مستقل دانسته و فارغ از رفتار مباشر عنوانبه، نیسترا در مواردی که جرم مستقل 

 کند بینیپیشداند. البته در این موارد قانونگذار باید مجازات تعزیری را برای معاون میکیفر  قابل

اخالل »جرم را مقید به  ،تا با مبانی فقهی در تعارض قرار نگیرد. ماده مذکور در قسمت پایانی

اموال  ایافراد  یجسمان تیورود خسارت عمده به تمام ای یکشور، ناامن یعموم نظمدر  دیشد

عبارت دیگر، در  است. به کرده« عیفحشا در حد وس ایسبب اشاعه فساد  یا یو خصوص یعموم

 محقق نشده است.  .ق.م.ا 196جرم ماده  ،صورتی که این موارد روی ندهد
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اول، اخالل در  :است کرده بینیپیشقانونگذار دو امر را برای تحقق جرم در قسمت نتیجه 

بودن آنها حسب مورد و هر دو این قیود نظم یا ورود خسارت یا ناامنی و دوم، شدید یا عمده

از مواد  استفادهزیرا  ؛د استقوقی زائد است. از منظر حقوقی زائبه داللت عقلی و از منظر ح

مطلق  طورهبی که ایران به آن پیوسته است، المللبیندر اسناد  میکربیبیولوژیک و سمی و 

مقیدنمودن آن به این امور که باعث اخالل شدید در نظم عمومی یا  ،بنابراینممنوع شده است. 

 توانمیزیرا ن ؛د استیست. به داللت عقلی نیز زائموجه ن، به نظر شودورود خسارت عمده 

گسترده  طوربهو بیولوژیک  میکربیاز مواد  ،قید ابتدای ماده به توجه باکه  کردحالتی را تصور 

بهره برده شده و اخالل شدید در نظم، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد 

؛ از واژگان مذکور نیز بر ابهام ماده افزوده است استفادهصورت نگیرد. فارغ از موارد فوق، 

ده در حد خسارت عم و مفهوم یقینی از واژگانی مانند اخالل شدید توانمیای که نگونهبه

در قانون  وضوحم که اقتضای آن روشنی و بودن جرائیع داشت و این امر با اصل قانونیوس

 . استدر تعارض  ،کیفری است

نیت خاص است. این امر به داللت این جرم مقید بوده و نیازمند سوء ،از نظر عنصر روانی

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و ». طبق این تبصره شودمیالتزامی از تبصره ماده نیز دریافت 

 ایاشاعه فساد  ایخسارت عمده  رادیا ،یناامن جادیا ،یشواهد قصد اخالل گسترده در نظم عموم

 یشده را احراز نکند و جرم ارتکابعلم به مؤثربودن اقدامات انجام ای عیفحشا در حد وس

جرم، مرتکب به حبس  بارانیز جینتا زانیم به توجه بانباشد،  یگرید یمشمول مجازات قانون

اگر دادگاه  داشته،این تبصره بیان  کهچنان .«شودیشش محکوم م ایدرجه پنج  یریتعز

، شخص مرتکب به موجب قوانین خاص مجازات و نکندقصدهای مذکور در تبصره را احراز 

روشنی از این . بهشودمیمحکوم  ششیا  پنجآن به حبس تعزیری درجه  اندر صورت فقد

قصد اخالل وجود  .ق.م.ا 196دن فرد به جرم ماده کرکه برای محکوم شودمی برداشتعبارت 

 عیفحشا در حد وس ایاشاعه فساد  ایخسارت عمده  رادیا ،یناامن جادیا ،یگسترده در نظم عموم

 ، ضروری است. علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده ای

و معتقد بود  کردق.م.ا. را با این ماده جمع  211برای تحلیل این ماده ضروری است ماده 

، گاه مرتکب قصد دیگر عبارتی بهد با قصد مستقیم یا تبعی ارتکاب یابد. توانمیکه این جرم 
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علت وجود قصد مستقیم قابل که به کندمیاخالل گسترده در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی را 

 به توجه با .شودمیست و گاه در عالم ثبوت نیز چنین قصدی ندارد و این امر، احراز نیز کیفر ا

. در این شودمیوی علم داشته که از این رفتار نتایج مذکور در ماده حاصل  ،اقدامات مرتکب

 موضوعیک  ،مستقیم قابل کیفر است. در این مرحلهیرداشتن قصد تبعی یا غ دلیلبهوی  ،حالت

مرتکب مواد سمی و  گسترده طوربه»مبنی بر  196قیود ماده  به توجه با: استحائز اهمیت 

دانسته رفتارش باعث که فرد نمی کردفرضی را تصور  توانمیآیا  ،شود« و خطرناک میکربی

؟ معیاری در حقوق ایران برای احراز قصد شودمیاخالل در نظم عمومی یا خسارت عمده 

در حقوق انگلستان اعتقاد بر آن است که اگر فرد با احتمال بسیار  اما ،نداردغیرمستقیم وجود 

و  شودمیی دارای قصد غیرمستقیم فرض و، دانسته که رفتار به نتیجه منجر خواهد شدزیاد می

  .( Fionda & Bryant, 2000: 5؛ 269: 2981)یکرنگی وعالیپور،  قابل کیفر است

که در صورتی که فرد قصد مستقیم  کرداز جمع مواد فوق این برداشت را  توانمی ،بنابراین

برای او قصد غیرمستقیم حداقل در قسمت  توانمیمجموع قیود ماده  به توجه بانداشته باشد نیز 

علم به مؤثربودن اقدامات ». این امر از قید کردو خطرناک تصور  میکربیپخش مواد سمی و 

دو حالت برای کیفر  ،در پایان ماده در صورت فقدان شرایط فوق .استراز نیز قابل اح «شدهانجام

 بینیپیشاول، حالتی که در قانون خاص مجازاتی برای این رفتار  :شده است بینیپیشمرتکب 

به حبس درجه  ،نشده باشد بینیپیششده باشد. دوم، در صورتی که در قانون خاص مجازاتی 

ل تا ده سال محکوم خواهد شد. این امر نوعی تعارض منطقی یعنی حبس از دو سا ششیا  پنج

قانونگذار برخی  ،که سابق بر این شودمیاست. تعارض آنجا ایجاد  کردهدرون قانونی ایجاد 

دانسته که برای آنها کیفر تعیین کرده بود. اکنون با مراجعه به آن قوانین موارد را چنان مهم می

 است.  ششیا  پنجیار کمتر از کیفر حبس درجه که کیفر آنها بس شودمی برداشت

مقرر داشته است:  2911قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  18ماده  نمونه،برای 

و  شانزدهو  چهاردهکننده که برخالف مواد های آلودهصاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه»

پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال  نقدی از برای بار اول به جزای کنند،این قانون عمل  هفده

و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال 

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع  11ماده  6-یا بند ب .«شوندریال محکوم میتا دو میلیون
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ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار »مقرر داشته است:  2911آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

های صنعتی و هرگونه مواد آالینده که باعث خسارت به های مسری و تخلیه فاضالببیماری

محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش  ،ییبا حکم محاکم قضا .«منابع آبزی شود

 سهو  دوو  یک ردمتناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید( برای موامحصول )

  .شودیال برای سایر موارد میرو یا یک تا پنج میلیون 

تواند محصوالت صیادی و پرورشی یا حاصل فروش آنها و آالت دادگاه می عالوه بر این،

و واحد آالینده  کندکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره هادوات صید و سایر ابزار و مواد ب و

دادگاه عالوه  ،در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.

کار رفته در ارتکاب جرائم هبر مجازات مقرر، آالت و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات ب

ن موارد ضمن اعالم نسخ قانونگذار در ای که تر بودمناسب ،بنابراین «.کندمیمصادره  مذکور را

 . کردمیآن قوانین، مرتکب را مشمول مجازات تعزیری مذکور در تبصره اعالم 

 گیرینتیجه
ها را به واکنش ویکم تمامی دولتتهدیدات امنیتی بیوتروریسم امری است که در قرن بیست

سادگی استفاده، گستردگی آثار و خطرناکی آن، توجه  دلیلواداشته است. بیوتروریسم به 

و جامعه جهانی را برای مقابله با این تهدیدات  هخاص جهانی را به خود معطوف داشت

که دارای وجه استفاده گسترده از عوامل سمی،  به این دلیلاست. بیوتروریسم  کرده هماهنگ

جامعه تا ص است، باعث شده برای ایجاد هراس یا صدمه به اشخا میکربیبیولوژیکی و 

و راهبردهای سیاسی و حقوقی برای مقابله با آن  کنندجهانی و ایران به این امر توجه خاص 

خاص در سه سند مورد توجه  طوربه، المللبینتدارک بینند. این راهبردهای حقوقی در سطح 

قطعنامه  ،2811ن الهه، کنوانسیو 2801ژنو الحاقی به کنوانسیون  2811قرار گرفت. پروتکل 

که همه کشورها را ملزم به انجام اقدامات فیزیکی و  1001شورای امنیت مصوب  2501

های حقوقی برای عدم دسترسی، تولید، نقل و انتقال مواد سمی، باکتریایی و بیولوژیک به گروه

ن اسناد غیردولتی نمود. در ایران نیز راهبردهای حقوقی مقابله با بیوتروریسم در سطح باالتری

مورد « رهبری 16/22/98های کلی پدافند غیرعامل مصوب سیاست»شده است و  بینیپیش
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توجه قرار گرفته و در برنامه پنجم توسعه وزارت اطالعات را موظف به مقابله با بیوتروریسم 

 . کردو پیشنهاد مواد الزم برای تدوین قانون 

هایی برای مقابله کیفری با بیوتروریسم در شمسی، تالش 80در همین راستا، از ابتدای دهه 

ایران صورت گرفته است. البته تاکنون مقرره خاصی به این امر نپرداخته است و مقنن در میان 

االرض به این مهم پرداخته است. برخی از این قوانین به مواد و قوانین دیگر مانند افساد فی

مالی  تأمینپرداخته است. قوانین مبارزه با  ری مقدمات جرم و برخی به رفتار این بزهانگاجرم

، 2980و قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  2981تروریسم 

 ( و22)ماده  مالی برای این نوع تروریسم و قاچاق، ساخت و مونتاژ تأمینجرم مانع،  عنوانبه

را  میکربیمواد  (21)ماده  هیا هرگونه معامل توزیع یا فروش، حمل، نگهداری ،خریداری

قانون مجازات اسالمی قدم  196است. از طرف دیگر، قانون مجازات ماده  کردهری انگاجرم

و خطرناک را اگر منجر  میکربیمثبت دیگری در این زمینه بود که پخش گسترده مواد سمی و 

افراد  یجسمان تیورود خسارت عمده به تمام ای یکشور، ناامن یعموم نظمدر  دیخالل شدابه 

 ،یاخالل گسترده در نظم عموممشروط بر دارابودن قصد  ،ی شودو خصوص یاموال عموم ای

االرض مفسد فی ،شدهعلم به مؤثربودن اقدامات انجام ایخسارت عمده  رادیا ،یناامن جادیا

 تیاشکاالاست. با این حال، این ماده دارای  کرده بینیپیشدانسته و مجازات اعدام برای آن 

 ادامه. در و حفظ مناسب تر امنیت شود آند باعث کاراترشدن توانمیاست که رفع آن 

 .شودهایی در این مورد ارائه میتوصیه

باعث شده  میکربیاول، گستردگی موضوع ماده که از نشر اکاذیب تا پخش مواد سمی و 

قانونگذار نتواند در امور بسیار مهم چون بیوتروریسم که موضوع ماده است، سیاست  ،است

در نخستین قدم مناسب است بزه پخش مواد سمی و  ،بنابراین. کندکیفری مناسب اتخاذ 

های ری شود تا بتوان از محدودیتانگاجرمشکل جداگانه و خطرناک از ماده جدا و به میکربی

عزیری کیفر ت بینیپیشتمامی موارد ذیل با فرض امکان  ،بنابراینفت. فقهی در حدود رهایی یا

ی، جرم المللبیندوم، مناسب است در راستای هماهنگی با اسناد  شود.برای این جرم بیان می

اهمیت  دلیلبهو خطرناک  میکربیبینی شود و صرف پخش مواد سمی و مطلق پیش صورتبه

سوم، مناسب است  ری شود.انگاجرم ،ل در نظم شود یا خیرموضوع فارغ از اینکه منجر به اخال
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ری با اسناد انگاجرمشود. در این صورت  بینیپیشجرم مستقل  عنوانبهمعاونت در این جرم 

د به توانمیو  استتر هماهنگ ،است کردهی که هرگونه مساعدت برای تهیه آن را ممنوع المللبین

 کاراشدن بیشتر ماده در راستای پیشگیری و حفظ امنیت یاری رساند. 

جرم را مطلق  ،بیان شد کهچنانچهارم، مناسب است قانونگذار یکی از دو شیوه را پذیرا شود: اول، 

 به توجه بااین امر،  نپذیرفتنو دوم، در صورت  کندمجازات تعیین  ،دانسته و برای صرف پخش

نیت خاص مذکور نتیجه یا شرایط یا سوء انمانند فقد ،شرایط ماده نبودر صورت د ،اهمیت موضوع

بداند و ارجاع به  چهاریا  پنجمرتکب را مشمول حبس درجه  ،شدهگستردگی اقدام انجام دلیلبه

باید  در پایان، ندهد. ،اندمرور زمان تقریباً ناکارآمد شده بهمقررات خاص که مجازات های آن 

پدیده بیوتروریسم امری نیست که بتوان در سطح کالن و راهبردی با ذکر سه کلمه در  گفت که

حدی مهم . این پدیده بهکردیک ماده قانون مجازات اسالمی از آن پیشگیری یا با آن مقابله 

 شودمیپیشنهاد  ،بنابراینهاست به خود مشغول داشته است. است که جامعه جهانی را مدت

 نیدر محدوده قوان ،که برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت اطالعات قرار داده ایبنا به وظیفه

با  ربطیذ هایدستگاه یخود با هماهنگ یقانون اراتیو در چارچوب اخت موضوعه کشور

طرح جامع » یو اجرا هیته یبرا ربطیذ یاصل هایدستگاهمرکب از  یاژهیو ونیسیکم لیتشک

مبارزه  منظوربهها از دستگاه کیهر فیوظا نییتع»و  «(سمیوتروری)ب یستیز سمیمبارزه با ترور

 انیدر کشور تا پا شدهنهیاصل نهاد کی صورتبه «(سمیوتروری)ب یستیز سمیهماهنگ با ترور

نمایندگان مردم برساند. در این  عنوانبهو به تصویب مجلس شورای اسالمی  کردهاقدام  برنامه

م ند مشارکت، معاونت، سردستگی، جرائمتعدد مانضروری است برای موارد  ،طرح

یافته، تعارض دفاعیات و اقدامات بیوتروریسم و موارد دیگر راهکار قانونی مناسب سازمان

مد حفظ آپرتو قانون کار تا توازن بین امنیت و حقوق شهروندی بتواند دراست شده  بینیپیش

 . شود
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