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 06/05/99تاريخ پذيرش:  12/02/99تاريخ دريافت: 

 چکيده
 انگراری رروریسر   های حقوقی در راستای حمایت از منافع و امنیت ملی مبادرت به جررم در عصر حاضر، بسیاری از نظام

محیطری  ترروریس  زیسر  ی برخوردار است،های خاصاند. یکی از اقسام نوین رروریس  که از پیچیدگیو اقسام نوین آن نموده

وین امنیرت  نر بُعرد   نیررمم شود. در این میان، نظام حقوقی ایرران نیرد در ج رت    است که شامل بیورروریس  و آگرورروریس  می

االرض مطرر  نمروده اسرت.    محیطی، برخی از مصادیق آن را ذیل جرم افساد فری محیطی( و مبارزه با رروریس  زیست)زیست

وریسر   بیورروریسر  و رر  یک حقیقت غیرقابل انکار است که کشور ایران نید در بسریاری از مروارد قربرانی    عنوانبهین امروزه ا

های ایران بررای مقابلره برا ایرن پدیرده و بره مررازات رسرانیدن         شود، از این رو مسئله صالحیت دادگاهمحیطی واقع میزیست

محیطی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر یک جررم حردی اسرت و    س  زیستخصوص که رروری، بهشودیممطر   هاآنمررکبین 

های خاصی مواجه خواهی  بود کره ایرن پرشوهر فرروض م تلری صرالحیت       ها و دشواریها با پیچیدگیدر بحث صالحیت

کره برا روجره    حلیلی بررسی کرده و این نتیره حاصل شده ر-های ایران را برای رسیدگی به بیورروریس  با روش روصیفیدادگاه

انون قر  9ررا   3قانون مرازات اسالمی درخصوص همه مصادیق رروریس  و مشرکالت اجرایری مرواد     286به عدم پوشر ماده 

یرری،  جررم مسرتقل رعد   عنروان بره و آگرورروریسر  را   محیطی، بیورروریسر  مرازات، نظام حقوقی ایران باید رروریس  زیست

 ررر در الیحره مبرارزه برا رروریسر      ون م صوص به خود بیان دارد؛ آنچه که پریر های مدنظر را در قانانگاری و صالحیتجرم

 درخصوص کلیه جرای  رروریستی مطر  شده بود که نمود اجرایی پیدا نکرد.
 

 االرض، منافع ملی.محیطی، بیورروریس ، امنیت ملی، افساد فیصالحیت، رروریس  زیست  :هاکليدواژه

 مقدمه و بيان مسئله
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های م تلفی است کره امرروزه برا پیشررفت و صرنعتی      محیطی دارای گونهجرم زیست 

ی که قبل از صنعتی شدن جوامرع،  اگونهبهشدن جوامع، این گستردگی رو به افدایر است، 

، وخرا  آبها چندان گسترده نبود، در حالی که امروزه عالوه برر آلرودگی   محدوده آلودگی

ای و... نید در سرط  کرالن مطرر     یمیایی و هستههای شآلودگی ناشی از پسماندها، آلودگی

اسرت، در اولرین   « دیر آمم رارره جامعه » پردازهینظرنید که  رباریآلمانباشد. اولریر بک می

پندارهایی را درباره جامعه و م رارره مطرر  نمروده    « دیآمم اررهجامعه »کتاب خود به نام 

داده است. در نظر اولریر بک،  زیست عالقه خاصی نشاناست و به بررسی مسائل محیط 

ای است که در آن نگرانی افراد از آفات و بالیای ربیعی به سمت آمید جامعهجامعه م ارره

. وی یکری از  (109: 1394احمردی،  )های انسانی متوجره شرده اسرت    م اررات ناشی از فعالیت

مرانی و مکرانی   داند که خطرات آن محردودیت ز را در این می دیآمم اررههای جامعه جنبه

و به عبارت دیگر فراملی است؛ ضمن آنکه در ابتردا خطرری علیره امنیرت     ( 114)همان،  ندارد

 شود.ملی محسوب می

یکی از این خطراری که محدودیت زمانی و مکانی ندارد، رروریسر  اسرت. در دیردگاه     

کره جم روری   ی وحشرتنا  قلمرداد شرده    ادهیپدنید رروریس   العالی()مدظله مقام معظ  رهبری

ی متمادی است که این پدیده را از رمام وجود حر  کررده، بنرابراین    هاسا اسالمی ایران، 

. در (95: 1397بره نقرل از بیرات و قنبرری،     )مبارزه با رروریس  از دیدگاه ایشان امری ضروری است 

هرای نروین رروریسر  همچرون رروریسر       حا  حاضر، بسیاری از کشورهای دنیا برا جنبره  

محیطری  مواجه هستند. در این میان، رروریس  زیسرت  محیطی و...، رروریس  زیستسایبری

قربرانی اصرلی در ایرن قسر  از رروریسر  خرود        چراکهاز اهمیت فراوانی برخوردار است، 

ب ار خاموش یاد شده است. جردو  زیرر بیرانگر ایرن      عنوانبهمحیط زیست است که از آن 

ی آن از ابتردای رراریب بشرری    هارشاخهیزطی و محیواقعیت م   است که رروریس  زیست

 .(401: 2004استفان، )وجود داشته است 

 
 

 حادثه تاریخ
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 استفاده کرد. Krissa از نوعی گیاه سمی در محاصره  Solon سال قبل از میالد 600

 کرد. لودهآ Tortona(Italy)ی آشامیدنی را با اجساد سربازان در هاآبامپراروری بابارا  میالدی 1155

 پرراب کردند. Caffaرارارها اجساد سربازان را با منرنیق به درون ش ر  میالدی 1346

 میالدی 1495
شرمن  درا برا خرون بیمراران جر امی آلروده کردنرد و بره نیروهرای          هاشراب هاییایاسپان

 فرانسوی فروختند.

 .ی سمی استفاده کردندهاگلولهاز  هایآلمانو  هایفرانسو میالدی 1675

 .انداختندیماجساد قربانیان را با منرنیق به درون ش رهای سوئی   هاروس میالدی 1710

 .کردندیمرا میان آمریکائیان بومی روزیع  زخ اهیسپتوی آغشته به  هایسیانگل میالدی 1763

 میالدی 1797
ریرا  الرا از این رریق بیمراری ما  ساختیمجاری  Mantua یهادشتناپلئون سیل را به 

 ایراد کند.

 میالدی 1863
و  جنر   را به نیروهرای متحرد در رر    زخ اهیسی آغشته به رب زرد و هالباسمتحدین، 

 داخلی آمریکا دادند.

 تفاده کردند.در جن  اس زخ اهیساز عامل نوعی بیماری حیوانی و  هایآلمانو  هایفرانسو جنگ جهاني اول

 استفاده کردند. زخ اهیساز راعون و  هایژاپن جنگ جهاني دوم

1980-1988 
فاده نیروهرای ایرانری اسرت    هیر علها از گازهای سمی مانند سارین و مرواد شریمیایی   عراقی

 داد. فارسجیخلهای کردند و صدام حسین دستور دو آلودگی بدرگ نفتی را در آب

 تفاده کرد.ی در ژاپن اسنیرزمیزاز گاز سمی سارین در متروی  Aum Shinrikyo میالدی 1995

  

امروزه خبرها حاکی از این امر اسرت کره کشرور ایرران نیرد در بسریاری از مروارد        

، حتری فراررر از ایرن    1محیطی واقع شودرواند قربانی بیورروریس  و رروریس  زیستمی

شرود و  هایی مطرر  مری  موارد امروزه از بیورروریس  آرایشی علیه زنان ایرانی صحبت

از آنرایی که رحقیقات کیفی فراوانی ایرن م ر     2ود دارد.شواهدی در این خصوص وج

عملی نشان داده که عملیات رروریستی منرر به از بین رفتن امنیت عمومی  صورتبهرا 

های ایران برای مقابلره  . از این رو مسئله صالحیت دادگاه(88: 1397)بیات و قنبری، شود می

                                                           
قرر  نی، بررسری  آبراد دولرت و سر راب شررقی    . برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.  به م دی خواجره امیرری  1

، 38شرماره   ، فصلنامه امنیت پشوهی، سا  یرازده ، 1380ان در دهه بیورروریس  در امنیت غ ایی جم وری اسالمی ایر

 .137-97صص ، 1391رابستان 

 1/5/1397در روزنامه شرق،  شدهچاپ. در این خصوص ر.  به بیورروریس  آرایشی، مقاله 2
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کره   خصروص شرود، بره  مطرر  مری   هرا نآبا این پدیده و به مرازات رسانیدن مررکبین 

که اشاره شد، بیورروریس  در نظام حقوقی ایران مبتنی بر یرک جررم حردی     رورهمان

های خاصی مواجه خواهی  برود  ها و دشواریبا پیچیدگی هاتیصالحاست و در بحث 

هرای ایرران را بررای رسریدگی بره      که این پشوهر فروض م تلری صرالحیت دادگراه   

الملل، صالحیت عبرارت اسرت از   کند. از نظر حقوق جدای بینمی بیورروریس  بررسی

شایستگی و قابلیت اعما  قوانین کیفری یک کشرور در رسریدگی بره جرایمری کره در      

. بر اساس روضریحاری کره   (87: 1387پوربرافرانی،  )یابد داخل یا خارج از کشور اررکاب می

کیفرری و بررسری صرالحیت     ارائه گردید، شناخت این دسته از جرای  در نظام حقروق 

جرای  علیه امنیرت ملری و    عنوانبهی ایران در رسیدگی به این دسته از جرای  هادادگاه

 المللی، جدء اهداف این پشوهر است.گاهی بین

 

 های تحقيقپرسش

اسرت، عبرارت    هرا آنی که نگارنده در این رحقیق به دنبا  یافتن پاسرب  االرؤسررین م  

محیطری و اقسرام آن در نظرام    اینکه، مف وم و مصداق رروریسر  زیسرت   او است از اینکه: 

های ابتدایی در ج ت شناخت مف وم( دوم اینکه، دادگاه سؤا حقوق کیفری ایران چیست؟)

دوم( و سروم   سرؤا  ایران در چه فروضی صال  به رسیدگی به این دسته از جرای  هستند؟)

محیطی و اقسام آن را رحت عنوان س  زیستمت مان به رروری روانیماینکه، در چه صورری 

 سوم( سؤا ی مورد رعقیب و محاکمه قرار داد؟)المللنیبجرای  علیه امنیت ملی و 

 

 های تحقيقفرضيه

محیطی به قصد ررور اشر اص و ایرراد رعرب و    فرضیه ن ست: اررکاب جرای  زیست

روانری خراص    محیطی است، درواقرع عنصرر  وحشت در میان عموم مردم، رروریس  زیست

محیطری اسرت کره    محیطی از رروریس  زیسرت جرم زیست کنندهکیرفک جرای  رروریستی،

ررین مصادیق مربورره اسرت. در نظرام حقروق کیفرری      بیورروریس  و اگرورروریس  از م  
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مالی رروریس ، برخری از   نیرممایران در قوانین مرازات اسالمی و ایمنی زیستی و مبارزه با 

عنوان جرای  علیه امنیت ملری  ه از رروریس  قابل مشاهده است که گاهی بهمصادیق این دست

 المللی نید قابل رر  است.و بین

قرانون مررازات اسرالمی و     9ررا   3هرای ایرران برر اسراس مرواد      دادگراه  فرضریه دوم:  

شده در مواد م کور، صالحیت رسیدگی به جرای  م تلفی را دارند. در های مطر صالحیت

محیطی نید ایران بر مبنای بسیاری از این مروارد  بیورروریس  و رروریس  زیست رسیدگی به

رواند صالحیت و شایستگی رسیدگی پیدا کند که بر اساس ررریب مواد قرانون مررازات   می

 اسالمی قابل رحلیل است.

های ، دادگاه1392مصوب قانون مرازات اسالمی  5فرضیه سوم: مطابق بند ن ست ماده 

محیطی و اقسام آن برا روجره بره مرواد قرانون رعدیررات       صوص رروریس  زیستایران درخ

صال  به رسیدگی به این دسته از جرای  رحت عنروان جررای  علیره منرافع و      1375مصوب 

در صرورت   1392مصروب  قرانون مررازات اسرالمی     9امنیت ملی هستند. مطابق برا مراده   

ایرن دسرته از جررای  رحرت عنروان       های ایران صال  به رسیدگی بره حصو  شرایط، دادگاه

 المللی هستند.جرای  علیه امنیت بین
 

 مباني نظری

هرای متعرددی درخصروص بحرث امنیرت ملری، امنیرت        ها و مقالهکتاب پیشینه تحقیق:

هرا  رررین آن ررین و مرربطبه رشته رحریر درآمده است که به م   محیطی و رروریس زیست

ر دیدات رروریستی برر   ریرمث نییرب»( در مقاله 1397) یقنبرشود. پشوهر بیات و اشاره می

نشان داده که عملیات رروریستی منرر بره از برین رفرتن احسراس     « احساس امنیت عمومی

 شود.امنیت عمومی می

ررجمره علیرضرا   « مطالعات امنیتی نروین »( رحت عنوان 1383) گرانیدپشوهر رریی و 

، به بررسی مطالعراری  شده چاپراهبردی  ریب و وحید بدرگی که در پشوهشکده مطالعات

 پرداخته که از لحاظ امنیتی جنبه نوین دارد.
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آن در روسعه  ریرمثبررسی مف وم امنیت ملی و »( رحت عنوان 1381عباس )مقاله م ری، 

و به این نکته اشاره دارد کره نگراه امنیرت     کندیمگفتمان مدرن امنیت ملی را مطر  « پایدار

 .نگردیمه است و ریفی از ر دیدات را ملی نگاهی چندسوی

المللری و جررای    امنیرت برین  »عنوان ( رحت 1395) ینارپشوهر زارع م دوی و دانر 

محیطری  یکی از ر دیدات نوین علیه امنیت و منافع ملی را ر دیدات زیسرت « محیطیزیست

سر  علیره   ( جنبه نوین رروری1397همکاران )قلمداد نمود و بعد از آن پشوهر میرکمالی و 

 محیط زیست را در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است.

( اثرر حسرن پوربرافرانی و حقروق کیفرری      1396الملرل ) نیبی حقوق جدای هاپشوهر

( اثرر حسرین   1397الملرل ) نیبر ( اثرر شرریعت براقری و حقروق جردای      1397) یالمللبین

اسرت، امرا جررم     مرؤثر و شناسایی انرواع آن  ها زمینه بررسی صالحیت میرمحمدصادقی، در

 اند.خاصی را مدنظر قرار نداده

های ایران درخصوص رسریدگی  پشوهر حاضر از ج ت رویکردی به صالحیت دادگاه

عنوان جررای  علیره منرافع و امنیرت ملری( دارای      بهآن )محیطی و اقسام به رروریس  زیست

بر پرداخت به بحث فوق، به روجه در این  نوآوری و ابتکار پشوهشی است. این مقاله عالوه

ی برا حقروق کیفرری مراهوی و     ارشتهانیمخصوص که رحقق امنیت ملی نیازمند رویکردی 

مضاعی دارد، ضرمن   دیرمکاز منافع و امنیت ملی است،  جانبههمهشکلی در ج ت حمایت 

اینکه رسیدگی و صرالحیت پیردا کرردن درخصروص جررای  علیره امنیرت ملری و امنیرت          

وجود سرازوکار رسریدگی    چراکهگردد، محیطی منرر به افدایر اقتدار دولت نید میزیست

و  هادولتعادالنه و روانمند درخصوص جرای  علیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور به 

پیام اقتدار ملی و حقوقی خواهد بود که در حوزه محیط  کنندهمنتقلهای حقوقی دیگر، نظام

های نوین رروریس  زیسرتی، ایرن نمرایر اقتردار را دوچنردان      جنبه زیست نید رسیدگی به

 کند.می پررن 
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 شناسي تحقيقروش

پشوهر حاضر از نظر نوع و هدف، کراربردی و از نظرر ماهیرت و روش، روصریفی     

است.  بوده یبردارریارالعات در آن از رریق بررسی اسنادی و ف یآوراسررت و جمع

محیطری،  از این رحقیق که به ربیین مفراهی  امنیرت زیسرت   با این روضی  که در قسمتی 

، بیشرتر از روش  شودیممحیطی مربوط بیورروریس ، آگرورروریس  و رروریس  زیست

ی سرنر امکران اما در قسمت دیگر این رحقیق که مربوط به ؛ روصیفی استفاده شده است

رروریسر  و  محیطری، بیو های ایران در رسیدگی بره رروریسر  زیسرت   صالحیت دادگاه

باشد، بیشتر از روش رحلیلری  عنوان جرای  علیه منافع و امنیت ملی میاگرورروریس  به

از منرابع م تلری بره روش     شدهیآورجمعاستفاده شده است. در این رحقیق ارالعات 

 ذاررا  قرار گرفته است. کاربرد اصلی ایرن پرشوهر کره     لیورحلهیرردای، مورد کتاب انه

هایی درخصوص رسریدگی بره   ها و بایستهبردی است، شناسایی جلوهدارای ماهیتی راه

 محیطی است.رروریس  زیست

های ایران در رسیدگی به عنوان پشوهر حاضر که مربوط به صالحیت دادگاهبا روجه به

عنوان جرای  علیره منرافع و امنیرت    محیطی، بیورروریس  و اگرورروریس  بهرروریس  زیست

به اینکه در ابتدا نیازمند شناخت مف وم و جایگاه این مفاهی  در نظرام  ملی است و با عنایت 

هرا  حقوق کیفری هستی ، از این رو ابتدا به مف وم شناسی این مفاهی  پرداخته و جایگراه آن 

های ایرران برر   دادگاه دهی . از آنرایی کهدر قوانین کیفری را مورد رحلیل و بررسی قرار می

هرای مطرر  شرده در مرواد مر کور،      مرازات اسالمی و صالحیت قانون 9را  3اساس مواد 

صالحیت رسیدگی به جرای  م تلفی را دارنرد، در رسریدگی بره بیورروریسر  و رروریسر       

روانرد صرالحیت و شایسرتگی    محیطی نید ایران بر مبنای بسیاری از ایرن مروارد مری   زیست

هرای موجرود در ایرن    الررسیدگی پیدا کند که در قسمت بعدی به بررسی این موارد و چر 

 زمینه خواهی  پرداخت.

 

 



 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1400، ب ار ون  ینامه علمی امنیت ملی، سا  یازده ، شماره سفصل / 384

 

 مفهوم شناسي

 بعد نوين امنیت() يطیمحامنیت زيست .الف

لیل امنیت ملی یک کشور را چند دهه پیر، رن ا معنایی نظامی داشت و به همین د

شرد، امرا در   ررین ر دید برای امنیت ملی هرر کشرور شرناخته مری    ر دید نظامی، م  

ر محیطی نید بر مطالعرات امنیرت ملری افردوده شرد و د     ان زیستی اخیر، بحرهادهه

رحقرق   جانبره کو یر  ررفره کروان آن را بره ررور یر   رعریی جدید امنیت، دیگر نمی

 . (405: 1389)سلمان خاکسار،ب شید

ب شرد.  محیطی آن است، رحقق مری همین مقوله بُعد نوین امنیت را که همانا بُعد زیست

های اقتصادی و سالمت جسرمی  رواند موجبات رقویت بنیهیزیست از آن ج ت که ممحیط

منیرت ملری   در ج ت اهداف ا کنندهتیرقوو روانی کشور را فراه  سازد، عاملی مطلوب و 

آید. امنیت محیط زیست، به مف روم وجرود شررایطی اسرت کره امنیرت نسربی        به شمار می

محیطری  زیسرت  رسران بیآسر مطلوبی را در برابر خطرها و ر دیدهای ناشری از رفتارهرای   

 . (52: 1395)زارع م دوی و دانر ناری،  سازدفراه  می

ی سرو بهکند را کشور را ی را رقویت میارشته نیبگفتمان مدرن امنیت ملی یک رویکرد 

ی ارشرته انیر ممنرافع و امنیرت ملری، ارربراط      . حمایت کیفری از1ای پایدار سوق دهدروسعه

های این حمایت در دو بُعد حقوق مراهوی  کند. جلوهمی ررپررن بحث امنیت را با حقوق 

کند که در ُبعد حقروق کیفرری مراهوی، نظرام حقروقی ایرران بره        و حقوق شکلی جلوه می

انگاری جرای  علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نموده است. در بُعد حقروق کیفرری   جرم

هرایی مواجره   برا چرالر   ها این م   به منصه ظ ور رسیده کره شکلی نید با بحث صالحیت

برر رروریسر     دیر رمکمحیطی آن با است که این پشوهر به بررسی این موارد در بُعد زیست

 محیطی و اقسام آن خواهد پرداخت.زیست
 

 

                                                           
روسرعه   آن در ریررمث . برای مطالعه بیشتر درخصوص این گفتمان ر.  به عباس م ری، بررسی مف روم امنیرت ملری و    1

 .1381سترارشیک دانشگاه عالی دفاع ملی، ا -پایدار، فصلنامه مطالعات دفاعی



 385 /...محیطی، بیورروریس  و های ایران در رسیدگی به رروریس  زیسترحلیلی بر صالحیت دادگاهمقاله پشوهشی:  رررررررررر

 

 محیطيتروريسم زيست .ب

زیست سال  به دنبا  اقتضائات زندگی مدرن در نسل سروم حقروق بشرر    حق بر محیط 

در زمرره یکری از مصرادیق حقروق جمعری و حقروق        مطر  شد که درواقرع ایرن حرق را   

. در حقوق فرانسه نید شناسرایی ایرن حرق و    (Prieur,2003:334) اندهمبستگی معرفی نموده

نسربت بره سرایر کشرورها      اگرچره های حمایتی در ج رت رضرمین ایرن حرق     انگاریجرم

حقروقی   اما با رصویب منشور اساسی محیط زیست، چ رره ؛ (Huten,2002:15)دیرهنگام بود

. عدم ارائره رعریفری از رروریسر  موجرب دشروار      (Catherine,2006:19) فرانسه متحو  شد

شررود. برررای مدررا  در المللرری مرریشرردن فعالیررت سرررکوبگرانه علیرره آن در عرصرره بررین 

شرود و ایرن   المللی رن ا به ذکر مورد به مورد عناوین جرای  پرداخته مری های بینکنوانسیون

. در همرین زمینره   (47: 2001)پولین، ای دارد در درون خود خألهای بالقوهانگاری شیوه از جرم

قرانون مررازات بره     422-7ررا   421-1نظام حقوقی فرانسه، مقنن فرانسوی در قالب مرواد  

، رفتارهرای رروریسرتی را برشرمرده    421-1پرداختره و در مراده   « اعما  رروریسرتی »بحث 

ی و روجه مضاعی است، عبارت است از اینکره  است، اما آنچه در اینرا قابل بحث و بررس

محیطی مطروحه در این مراده را رحرت   ، جرای  زیست421-2مقنن فرانسوی در قالب ماده 

یکی از ابتکرارات قرانون مررازات فرانسره     شرایطی در حک  رروریس  قلمداد کرده که این 

روزه اغلرب  است و در نوع خود درخور روجه است، چراکه ام 1994اجرایی  1992مصوب 

کشورها همانند کشور خودمان، رعریفی از رروریس  و مصادیق م   آن را در قوانین کیفری 

اند، البته الزم به ذکر است که نظام حقوقی فرانسه در ج ت روجه به محریط  خود ارائه نداده

فرانسره در   گر ار قرانون  ی کره اگونهبه، شودیمعنوان نظام حقوقی پیشتاز شناخته زیست به

زدایری )اکرو سراید( را ضرمن قیراس برا       میالدی رصمی  گرفت که جرم زیسرت  2019سا  

انگراری  ، جررم 230-1قانون مرازات، ذیل ماده پیشرن ادی   211-1زدایی موضوع ماده نسل

شده یک اقدام رراحی»از زدایی بر اساس متن پیشن ادی، عبارت است کند. منظور از زیست

ی اکوسیسیت ، در زمان صل  یا جن  کره منررر بره لطمره     در ج ت نابودسازی کلی یا جدئ

البتره ایرن ررر  هنروز بره      «. شدید و پایدار به محیط زیست و شرایط زیستی جمعیت شود
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رصویب نرسیده است. وارد قانون مرازات نشده است و آنچه که در مقام جررم رروریسرتی   

 1باشد.زات فرانسه میقانون مرا 421-2در نظام حقوقی فرانسه وجود دارد، همان ماده 

وارد کردن »دارد: محیطی بیان میکور در رعریی رروریس  زیستقانون م  421-2ماده  

انردازد، در هروا،   ای که سالمت انسان، حیوانات یا محیط ربیعی را به خطرر مری  عمدی ماده

قلمررو   ازجملره هرا  خا  و الیه زیرین خا ، مواد غ ایی یا عناصر مواد غر ایی یرا در آب  

که در اررباط با یک اقدام فردی یا جمعی و به هدف اخرال  شردید در   دریایی، در صورری 

افکنی یا ایراد رررس صرورت گیررد نیرد یرک عمرل رروریسرتی        نظ  عمومی از راه هراس

 «.شودمحسوب می

 

 بیوتروريسم و آگروتروريسم .پ

نبایررد از ایررن نکترره غافررل شررد کرره بیورروریسرر  و اگرورروریسرر  نیررد جرردء       

آیرد. بیورروریسر  درواقرع،    محیطری بره حسراب مری    ی رروریس  زیستهارمرموعهیز

هرای سیاسری یرا    زا یرا سرموم روسرط گرروه    هرای بیمراری  کرارگیری میکروارگرانیدم  به

وسیله مرگ و بیماری در میان انسان، حیوانات و گیاهان را گرایان است را به این افراط

قرانونی از نیررو و خشرونت علیره افرراد و      سبب شود، یعنی بیورروریسر  اسرتفاده غیر  

اموالشان و همچنین حیوانات است که برای یک دولت یرا افرراد غیرنظرامی در ج رت     

رود. استفاده از عوامل بیولوژیکی برای می به کاردستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی 

کره برا    های زیادی استای نیست و کشورها سا ومیر، مف وم رازهایراد آسیب یا مرگ

آب شررب،   نیررمم ی مرورد اسرتفاده بررای    هاچاه، هاخانههیرصفبیورروریس  درگیرند. 

، انبارهای نگ داری مواد غ ایی و مواد غر ایی واردارری ب تررین    شدههیرصفم ازن آب 

. ظرفیرت ر ریبری اثرر    (132: 1397مرادخرانی،  )نقاط برای وارد نمرودن ایرن عوامرل اسرت    

                                                           
1.see: Mercier, Marie, 2019, Rapport, Au nom de la commission des lois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 

d'administration générale (1) sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime 

d'écocide, N° 446, SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019 
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هرای انتشرار،   نروع عامرل، میردان انتشرار، روش     ازجملره ی بیورروریس  به عوامل زیاد

 های انتشار و آمادگی جمعیت برای مقابله با آن بستگی دارد.روش

سرو، سرالمتی   آفررین اسرت؛ زیررا از یرک    های انسانی چالرفعالیت ازجملهکشاورزی  

 انسان در گرو این فعالیت است و دستیابی به غ ای کافی و مغر ی، ن سرتین گرام اساسری    

ها بررای دسرتیابی بره غر ای کرافی و      رود. از این رو دولتبرای حفظ سالمتی به شمار می

امنیت غ ایی به روسعه کشاورزی روجه ویشه دارند، چراکه بحرث امنیرت کشراورزی و بره     

یرک نروع م ر  از     کنرد. دنبا  آن، امنیت غ ایی پیونرد م مری برا امنیرت ملری برقررار مری       

هرای  است که شامل استفاده از بیماری رزی یا آگرورروریس بیورروریس ، بیورروریس  کشاو

منظور ایراد آسریب و ر ریرب وسریع در ب رر کشراورزی اسرت کره        حیوانی و گیاهی به

خواهرد   بره دنبرا   های اقتصادی، خطرهای انسانی و حتی ایراد هراس در انسران را  آسیب

که سبب ایراد رعب و وحشرت  بر این. رمثیرات حمله بیولوژیک، عالوه(86: 1394متقی،)داشت 

، هرایی را برر انسران   روانرد آسریب  محیطی نید میشود، از لحاظ زیستها میو بروز بیماری

حیوانات و گیاهان وارد آورد و سبب آلوده شدن منابع ربیعی مدل منابع آب شود. با بررسی 

 برر محریط   روان به این نتیره رسید که بیورروریسر  در مرواردی کره   عوامل بیورروریس  می

شرود، همران رروریسر     گر ارد، هماننرد جرایی کره منبرع آب آلروده مری       زیست ررمثیر مری  

المللی و فراملری،  امنیت غ ایی در اسناد ن ادهای بین. (53: 1397وند، )حاجیمحیطی است زیست

به دسترسی فیدیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد یک جامعه به غ ای کافی و سال  برر  

ها برای دسرتیابی بره زنردگی پویرا و سرال  برا رعایرت حقروق         های غ ایی آنلویتاساس او

مندی عادالنه از منابع ربیعی و زیستی ارالق شده است. یکری از اهرداف   ی آری و ب رههانسل

میالدی در نشست مرمرع عمرومی سرازمان ملرل      2030گانه نیل به روسعه پایدار را سا  هفده

در ایرن  . (57: 1396قربرانی و کوشرا،   )است نیت غ ایی اختصاص یافته ی(، به امالدیم 2015متحد )

میان، اررکاب رفتارهای بدهکارانه نوین رروریس  رحت عنروان آگرورروریسر  و رروریسر     

ایران در قوانین ایمنری زیسرتی جم روری اسرالمی ایرران مصروب        گ ارقانونغ ایی است. 

به همرراه اصرالحات آن بره     1394مصوب   مالی رروریس نیرممو در قانون مبارزه با  1388



 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 1400، ب ار ون  ینامه علمی امنیت ملی، سا  یازده ، شماره سفصل / 388

 

قرانون ایمنری زیسرتی،     1ماده  3در بند  گ ارقانوناین قس  از رروریس  اشاره نموده است. 

یی بررای رضرمین   هرا روش، مقرررات و  هرا اسرت یسی از رردابیر،  امرموعهایمنی زیست را 

الی کراربرد ایرن   ی از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثرار سروء احتمر   بردارب ره

رسرد  داند. به نظرر مری  یمفناوری بر رنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست 

رغ  اشاره به ایمنی زیستی هنوز ه  دغدغره کشرور را درخصروص رروریسر      این قانون به

کشاورزی و غ ایی مررفع ننموده است. بعد از رصویب این قانون با رصویب قرانون مبرارزه   

به این بحث اشراره   1ماده  2مواجه هستی  که در بند  1394مالی رروریس  در سا   نیرممبا 

در این زمینه باشد، چراکه نظام حقوقی  خألها کنندهبرررفرواند شده اما این قانون نید نمی

رغ  فقدان وجود قانون مبارزه با رروریس ، مبادرت بره رصرویب قرانون مبرارزه برا      ایران به

 کند.ریس  نموده که از لحاظ فنی و حقوقی مشکالت جدی را ایراد میمالی ررو نیرمم

 

 محیطيجرايم حدی زيست .ت

انگراری نشرده و رروریسرت    صورت مسرتقل جررم  در حقوق ایران، راکنون رروریس  به 

بره  انگاری نشده است. در نظام حقوقی ایرران اگرر   محیطی نید به قیاس اولویت جرمزیست

محیطی را مطر  کرده شی  که بتوان گفت مصادیقی از رروریس  زیستمواد مشاب ی با دنبا 

قانون  286مطر  شده است. ماده  1392قانون مرازات اسالمی مصوب  286است، در ماده 

ررور گسرترده، مررکرب جنایرت علیره رمامیرت       هررک  بره  »مرازات اسالمی مقرر داشته: 

ر، نشرر اکاذیرب، اخرال  در نظرام     جسمانی افراد، جرای  علیه امنیت داخلی یا خارجی کشو

اقتصادی کشور، احراق و ر ریب، پ ر مواد سمی و میکروبی و خطرنا  یرا دایرر کرردن    

ای که موجب اخرال  شردید در نظر     گونهها گردد، بهمراکد فساد و فحشا یا معاونت در آن

می و عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به رمامیت جسمانی افراد یا امروا  عمرو  

االرض محسوب و به خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی

 «.گردداعدام محکوم می
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محیطی را باید جدء سه دسته از مصادیق مر کور در مراده   رفتار مررمانه رروریس  زیست 

الی( جنایات علیه رمامیت جسرمانی افرراد؛ ب( پ رر    . قانون مرازات اسالمی دانست 286

براساس این ماده، برخی از مصرادیق   .واد سمی و میکروبی و خطرنا ؛ ج( احراق و ر ریبم

که با شرایط ایرن مراده انررام گیرنرد، از مصرادیق افسراد       محیطی در صورری رروریس  زیست

محیطی ارائه دهنرد  اند، بدون اینکه رعریفی مش ص از رروریس  زیستاالرض دانسته شدهفی

انگراری  باید ابتدا روسل به مواد سمی و میکروبری و خطرنرا  را جررم    رگ اقانونو همچنین 

نفسره جررم رعدیرری هسرتند. مراده      کرده باشد، چراکه هریک از مصادیق آمده در این ماده فی

انگراری رروریسر    رواند فقدان جررم شود و نمیمحیطی محسوب مینید یک جرم زیست 688

فقردان رویکرردی رروریسرتی، یرک جررم       لیر ه دلبر محیطی را حل کند، زیرا این ماده زیست

محیطری را  شرود، البتره شرایان ذکرر اسرت کره رروریسر  زیسرت        محیطی محسوب میزیست

روان ذیل محاربه رر  کرد، چراکه رفتار مررمانره محرارب، دسرت برردن بره اسرلحه یرا        نمی

بره  محیطری دسرت برردن    که در رروریس  زیست کشیدن سال  بر روی مردم است، در حالی

 .(59همان: )شود، مش ود نیستسال  در معنایی که در محاربه ذکر می

هرای  قرانون مررازات اسرالمی و صرالحیت     9ررا   3های ایرران برر اسراس مرواد     دادگاه

شده در مواد م کور، صالحیت رسیدگی به جرای  م تلفی را دارند. در رسریدگی بره   مطر 

روانرد  مبنای بسیاری از ایرن مروارد مری    محیطی نید ایران بربیورروریس  و رروریس  زیست

صالحیت و شایستگی رسیدگی پیدا کند که بر اساس ررریب مواد قرانون مررازات اسرالمی    

 قابل رحلیل است.
 

 اصل صالحيت سرزميني .1

یافته، دادگاهی صرال  بره   این اصل بیانگر این م   است که درخصوص جرای  اررکاب 

قرانون مررازات    3اقع شده است. از ایرن رو مراده   رسیدگی است که جرم در آن سرزمین و

قوانین جدایی ایران درباره کلیه اش اصی که در قلمررو  »مقرر داشته:  1392مصوب اسالمی 

حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جم روری اسرالمی ایرران مررکرب جررم شروند، اعمرا         

 «.مگر آنکه به موجب قانون ررریب دیگری مقرر شده باشد شودیم
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محیطری در قلمررو   ا  قوانین کیفری ایران در مورد بیورروریس  و رروریس  زیسرت اعم 

حاکمیت زمینی امری غیر قابل مناقشه است، اما این نوع از رروریس  بیشتر از رریق هروا و  

قرانون   10ذکر یک نکته ضروری است؛ به موجب ماده  نرایارواند قربانی بگیرد. در دریا می

، رسریدگی بره جررم اررکرابی در     1372سرالمی ایرران مصروب    منارق دریرایی جم روری ا  

ی کره  اچ ارگانهاست مگر در موارد  پرچ صاحبی غیرجنگی در صالحیت کشور هایکشت

 روانرد یماین ماده  2و  1و به موجب آن کشور ایران صال  است. بند  داردیماین ماده بیان 

های ایرران را صرال    ادگاهمحیطی صدق کند و ددرخصوص بیورروریس  و رروریس  زیست

چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جم وری اسرالمی  » مقرر داشته: 1به رسیدگی کند. بند 

متوجه نظام باشد. بنرد   رواندیمکه درخصوص بیورروریس  اثرات و عواقب آن « ایران باشد

مرومی  چنانچه جرم اررکابی م ل صل ، نظ  و آرامر داخلی یا نظر  ع » نید مقرر داشته: 2

محیطی و بیورروریس  نید مصداق بارز جررم علیره   رروریس  زیست«. دریای سرزمینی باشد

 آرامر داخلی یا نظ  عمومی دریای سرزمینی است.

ذکر یرک   نرایادر مورد اصل صالحیت سرزمینی، حکمی یا فرضی است که در  4ماده  

اده، ب شری از عملیرات   نکته الزم است. بدی ی است که منظور از قسمتی از جرم در این مر 

. پ  اگرر یکری از   (21: 1395)گلدوزیان، جرم است نه ر یه مقدمات جرم  دهندهلیرشکاجرایی 

ارباع بیگانه در ایران س  ر یه نماید و به کشور همسایه رفته و مررکرب بیورروریسر  شرود،    

ران صرال   های ایر روان گفت قسمتی از جرم در ایران واقع شده است، از این رو دادگاهنمی

 به رسیدگی نیستند.
 

 عنوان جرایم عليه منافع و امنيت ملي(رسيدگي به) يواقعصالحيت  .2

های یک دولت برای رسیدگی به جرایمی که منرافع اساسری و حیراری    صالحیت دادگاه 

اندازد، صالحیت واقعری نامیرده   آن دولت را در بیرون از مرزهای سیاسی آن به م ارره می

که جرم در سرزمین بیگانه و روسط مرررم یرا    افتدیماین اصل زمانی ارفاق  شود. اجرایمی

دهد و جایی برای اجررای اصرل سررزمینی یرا     علیه مرنی علی ی غیر از ارباع کشور رخ می

اصل صالحیت ش صی وجود ندارد و جرم اررکابی به امنیت و منافع اساسی کشرور لطمره   
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صرل صرالحیت واقعری کره برخری از حقوقردانان از آن       . ا(62: 1395اسماعیلی، ) دینمایموارد 

، رسریدگی بره   (62: 1395)میرمحمدصرادقی،  انرد  عنوان صالحیت حمایتی یا حفاظتی یاد کررده به

برخی از جرای  خاص را در اختیار محاک  داخلی قرار می دهد، چراکه متضرر اصلی دولت 

 حاک  است.

در بیران اصرل صرالحیت     1392قانون مرازات اسرالمی مصروب    5در این راستا ماده  

هر ش ص ایرانی یا غیرایرانی که در خرارج از قلمررو حاکمیرت ایرران      واقعی مقرر داشته:

مررکب یکی از جرای  زیر یا جرای  مقرر در قوانین خاص گرردد، ربرق قروانین جم روری     

د و هرگاه رسیدگی به این جرای  در خارج از ایران شواسالمی ایران محاکمه و مرازات می

هرای  به صدور حک  محکومیت و اجرای آن منت ی شود، دادگاه ایرران در رعیرین مررازات   

 کند:رعدیری، میدان محکومیت اجراشده را محاسبه می

اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، رمامیرت ارضری یرا اسرتقال  جم روری       .الی

 ؛اسالمی ایران

 خط مقام رهبری یا استفاده از آن؛جعل م ر، امضا، حک ، فرمان یا دست .ب

جم ور، رئی  قوه قضاییه، خط رسمی رئی جعل م ر، امضا، حک ، فرمان یا دست .پ

رئی  و نمایندگان مرل  شورای اسالمی، رئری  مرلر  خبرگران، رئری  دیروان عرالی       

رئری  و اعضرای مرمرع رشر یص     کشور، دادستان کل کشور، اعضرای شرورای نگ بران،    

 ها؛جم ور یا استفاده از آنمصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئی 

های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قرانونی  جعل آرای مراجع قضایی یا اجرائیه .ت

 ها؛و یا استفاده از آن

نره و  جعل اسکناس رایج یا اسناد رع دآور بانکی ایران و همچنین جعرل اسرناد خدا   .ث

از ررف دولت یا ر یره یرا رررویج سرکه قلرب در       شدهنیرضماوراق مشارکت صادرشده یا 

 مورد مسکوکات رایج داخل.

برر   روانرد ینمر به ذهن متبادر شود که رسیدگی به بیورروریسر    گونهنیاشاید در ابتدا،  

ات قانون مرراز  5مبنای صالحیت واقعی، محل بحث باشد، چراکه در بندهای م تلی ماده 
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، صحبت از اقدام علیه نظام، جعرل و... مطرر  اسرت و بیورروریسر      1392اسالمی مصوب 

در مراده   شده یرصربر مبنای این بندها رحقق عملی داشته باشد و خارج از موارد  رواندینم

 گونره نیر اکره   گرردد یمر قانون مرازات اسالمی است، در حالی که با کمی مداقه معلروم   5

اقردام علیره نظرام،    »خود مقررر داشرته:   « الی»مرازات اسالمی در بند  قانون 5نیست. ماده 

 «.امنیت داخلی یا خارجی، رمامیت ارضی یا استقال  جم وری اسالمی ایران

یک اقدام علیه نظام باشرد، رردیردی وجرود     رواندیمدرخصوص اینکه آیا بیورروریس   

انگاری رروریسر  و مصرادیق نروین    رغ  اینکه کشور ایران هنوز مبادرت به جرمندارد که به

بیان داشت که هر  روانیمقارع  رورمحیطی نکرده است، اما بهآن همچون رروریس  زیست

خصروص اینکره   ، بره دیر نمایمر کشوری، رروریس  را اقدامی علیه نظام و نظ  حاک  رلقری  

ربانیان از رریق ایراد هراس و وحشت در میان عموم مردم و گرفتن ق رواندیمبیورروریس  

 گسترده، نظ  حاک  را با خطر جدی مواجه ساخته و حتی به فروپاشی آن بینرامد.

قانون مرازات اسالمی، عبارت امنیت داخلی یا خارجی  5ماده « الی»قسمت دیگر بند  

جم وری اسالمی ایران است. در رفسیر اینکه چه جرمی علیره امنیرت داخلری یرا خرارجی      

رجوع نمود که مصادیق این دسرته از   1375ون رعدیرات مصوب شود، باید به قانشناخته می

رواند درخصوص بیورروریسر  مصرداق   جرای  را احصاء نموده است. یکی از موادی که می

قرانون   498پیدا کند و آن را در حالت جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی قررار دهرد، مراده    

مرامری، دسرته، جمعیرت یرا شرعبه      هررک  برا هرر    » :داردیمرعدیرات است. این ماده مقرر 

جمعیتی بیر از دو نفر در داخل یا خارج از کشور رحت هر اس  یا عنوانی رشکیل دهد یرا  

اداره نماید که هدف آن بره  زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حرب  از  

گروهری را   این فرض را مطر  نمود که روانیمدر این ماده «. شوددو را ده سا  محکوم می

محیطری اسرت   که هدفر بره  زدن امنیت کشور از رریق رروریس  زیست دهدیمرشکیل 

خواهد اعالم نماید که آب آشامیدنی ایرانیان آمی ته به مرواد سرمی اسرت،    رو مدا  میکه به

 البته الزم نیست که این اعالم صورت بپ یرد.
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هرای خرارجی   وهری برا دولرت   هررک  یرا گر  » قانون رعدیرات مقرر داشته: 508یا ماده 

مت اص  به هر نحو علیه جم وری اسالمی ایران همکاری نماید، در صرورری کره محرارب    

یکی از مصادیق این همکراری برا   «. گرددشناخته نشود، به یک را ده سا  حب  محکوم می

 درخصوص بیورروریس  مصداق پیدا کند. رواندیمهای خارجی مت اص  دولت

 5مدنظر قرار بگیرد. نکته او  اینکره؛ شررایط صردر مراده      نرایاد در نکاری چند نید بای 

قانون مرازات اسالمی باید مورد روجه قرار گیرد که هر ش ص ایرانی باشد یا غیرر ایرانری   

 باید در خارج از قلمرو حاکمیتی ایران مررکب این جرای  شود.

محیطری یرا   روریس  زیستبیان گردید، مصادیق ر ررریپکه  رورهماننکته دوم اینکه،  

مطابقرت   االرضیفر به عبارری بیورروریس  در قانون مرازات اسالمی بیشتر با عنوان افساد 

شده در همان ماده( که یک جرم حدی است اما در نکرات  دارد )البته با وجود شرایط مطر 

، شرود یمر عنوان جرای  علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ایرران مطرر    باال مواردی که به

در قالب کمرک کرردن بره     رواندیمرعدیری هستند. به رور مدا ؛ بیورروریس   نفسهیفجرم 

دولت مت اص  خارجی قرار گیرد و یک جرم رعدیری شناخته شود، اما اگر همین همکاری 

قرانون مررازات اسرالمی را داشرته باشرد،       286که یک جرم علیه امنیت است، شرایط ماده 

، جررای   286شرده در مراده   ، چراکه یکی از جرای  مطرر  شودیمربدیل به یک جرم حدی 

که بیان شد در مواردی بیورروریسر    رورهمانعلیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و 

شرده  یک جرمی باشد که امنیت داخلی یا خارجی کشور را منطبق بر مرواد مطرر    رواندیم

ی در میان مرردم  اگستردهآن وحشت  اینکه رروریس  و مصادیق نوین خصوصه  زند، بهبه

ی جدی به امنیرت کشرور وارد خواهرد    الطمهوحشت و ررس،  مؤلفهو همین  کندیمایراد 

و رحمیل مرازاری مضاعی بیشرتر   هامرازاتنمود. فایده عملی این بحث خود را در بحث 

لیره  . چراکه اگر محاک  ایرانی، بیورروریس  را یک جررم رعدیرری صررف و ع   دهدیمنشان 

قرانون   5شرده در مراده   امنیت داخلی یا خارجی احراز کنند، مطابق با قسرمت آخرر مطرر    

مرازات اسالمی، اگر رسیدگی به این جرای  در خرارج از ایرران منت ری بره صردور حکر        

محکومیت و اجرای آن شود، دادگاه ایران در رعیرین مررازات رعدیرری، میردان محکومیرت      
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قرانون مررازات اسرالمی و شررایط      286ما اگرر مطرابق مراده    ، اکندیماجراشده را محاسبه 

شده در آن، این مورد را یک جرم حدی قلمداد نماید، میدان مرازات قبلی در کشرور  مطر 

 محاسبه ن واهد شد.« ب»

 

 اصل صالحيت شخصي .3

از آنرایی که اصل صالحیت سرزمینی در همه جرای  قابلیت اعما  نردارد، در رکمیرل    

شود که گاه مبتنی برر بدهکرار اسرت و    ی مینیبریپالحیت سرزمینی ش صی این اصل، ص

 پردازی .دیده که در ذیل به بررسی و رحلیل این موارد میگاه مبتنی بر بده
 

 اصل صالحیت شخصي فعال يا مثبت .3-1

 قانون مرازات اسالمی درخصوص این اصرل مقررر نمروده:    7ایران در ماده  گ ارقانون 

وارد م کور در مواد فوق هریک از ارباع ایران در خارج از کشور مررکب جرمی عالوه بر م»

شود، در صورری که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، ربق قروانین جم روری اسرالمی    

 مشروط بر اینکه: شودیمایران محاکمه و مرازات 

 د.رفتار اررکابی به موجب قانون جم وری اسالمی ایران جرم باش .الی

در صورری که جرم اررکابی از جرای  موجب رعدیر باشد، مت   در محل وقوع جرم  .ب

محکومیت، مرازات کال  یا بعضا  درباره او اجررا نشرده    در صورتمحاکمه و ربرئه نشده یا 

 باشد.

ربق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی رعقیب یا موقوفی اجرای مررازات یرا    .پ

این ماده بیانگر اصل صالحیت ش صی فعا  یا بدهکرارمحور اسرت کره     «.سقوط آن نباشد

ش ص بدهکار ایرانی است که رصویب این ماده در اصل اررباط مستقیمی با بحث اسرترداد  

مررمین دارد و این اررباط عبارت است از اینکه هیچ دولتی ملدم نیست ربعه خود را بررای  

 .(49: 1396شم  نانری،)یگر رسلی  نماید جرمی که در خارج مررکب شده است به دولت د

رروان  محیطی و رطبیق آن برا ایرن مراده مری    درخصوص بیورروریس  و رروریس  زیست

شرده را  ی مطرر  هرا شررط یکری از   7مراده  « الری »نکاری را بیان نمود. نکته او  اینکه بند 
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ررور کلری   که به سدریمبه نظر  گونهنیاداند. در ابتدا انگاری در نظام حقوقی ایران میجرم

انگاری نشده است، از این رو شامل این رروریس  و بیورروریس  در نظام حقوقی ایران جرم

گرردد کره برخری از مصرادیق بیورروریسر  و      ماده ن واهد شد، اما با کمی مداقه معلوم مری 

محیطی همچون پ ر مواد سمی، میکروبی، احراق و ر ریب و... در مراده  رروریس  زیست

االرض مطر  شده است که درواقع بیرانگر  انون مرازات اسالمی ذیل عنوان افساد فیق 286

رروان  محیطی است، پ  در برخی از ایرن مروارد مری   همان بیورروریس  و رروریس  زیست

انگاری شده است، گرچره  االرض جرمگفت که این مصادیق در ایران رحت عنوان افساد فی

دهد که کشور ایرران  رفته است، اما همین خأل نشان میرحت نام صری  بیورروریس  قرار نگ

صورت یک جررم رعدیرری   محیطی را بهباید رمامی مصادیق بیورروریس  و رروریس  زیست

راحتری  المللی مررفع گردد و ربعه ایرانی بهکیفری بینجداگانه مطر  نماید را دغدغه عدالت

ر لوای اصرل برائرت و قرانونی برودن     انگاری نشدن در کشور دنتواند خود را به خارر جرم

 جرم و مرازات قرار دهد.

قانون مررازات اسرالمی، بیورروریسر  و     7نکته دوم اینکه بر اساس مفاد بند دوم ماده  

قانون مرازات اسالمی رحت عنروان جررم افسراد     286برخی از مصادیق آن به موجب ماده 

قاعرده منرع محاکمره مرردد در      و یک جرم حدی است. از این رو ردیگیمقرار  االرضیف

عنروان ایرانری در کشرور فرانسره     بره « الری »بنابراین اگر ش ص ؛ رعایت ن واهد شد نرایا

قانون مرازات فرانسه شود که  421-2محیطی به موجب ماده مررکب جرم رروریس  زیست

 ، در ایران یافرت شرود یرا بره ایرران     شودیمعنوان یک جرم رعدیری شناخته در آن کشور به

)در صورری کره   شودیماعاده شود، مطابق نظام حقوق کیفری ایران این جرم حدی شناخته 

باشد( و قاعده منع محاکمه مردد در این خصروص رعایرت ن واهرد     286از مصادیق ماده 

سا  حب  رحمل نموده باشد، از ایرن رو ضرروری اسرت کره      30شد، حتی اگر آن ایرانی 

عنروان  هرا را بره  ا با شرایطی مب   ذیل افساد قرار دهی ، آنی اینکه گلچینی از جرای  رجابه

 ی فاسد نید جلوگیری به عمل آوری .هایرال گونهنیایک جرم رعدیری شناسایی کنی  را از 
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 اصل صالحیت شخصي منفي يا منفعل .3-2

ی در خارج از ایران رانیا ریغهرگاه ش ص » قانون مرازات اسالمی مقرر داشته: 8ماده  

جررای  مر کور در مرواد قبرل      جدبهه ش صی ایرانی یا علیه کشور ایران مررکب جرمی علی

شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، ربق قوانین جدایی جم وری اسالمی ایران بره  

 شود، مشروط بر اینکه:جرم او رسیدگی می

ه نشرده یرا در   مت   در جرای  موجب رعدیر در محل وقوع جرم، محاکمره و ربرئر   .الی

 صورت محکومیت، مرازات کال  یا بعضا  درباره او اجرا نشده باشد.

رفتار اررکابی در جرای  موجب رعدیر به موجب قانون جم روری اسرالمی ایرران و     .ب

این ماده نید بیانگر اصل صالحیت ش صی منفری یرا منفعرل    «. قانون محل وقوع جرم باشد

 است. دیده ایرانیکه درواقع بده باشدیم

؛ او  اینکره  رسرد یمر درخصوص این ماده نید ذکر نکاری چند الزم و ضروری بره نظرر   

، چراکه برخی از مصادیق بیورروریسر   خوردیمنید به چش   نرایامشکل محاکمه مردد در 

 .شودیممحیطی در ایران جرم حدی شناخته و رروریس  زیست

انگراری  از شمو  جرم 8دوم ماده  دوم اینکه؛ جرای  حدی مستفاد از مف وم م الی بند 

شرناخته   االرضیفر عنوان افسراد  هستند و اگر یکی از مصادیق بیورروریس  به مستدنامتقابل 

شود، حتی اگر در های ایران با حصو  شرایط دیگر محاکمه میشود، فرد خارجی در دادگاه

 انگاری صورت نگرفته باشد.کشور خودش جرم

هایی که برخی از حقوقدانان درخصوص قسمت ن ست مراده  رغ  رردیدسوم اینکه، به 

رروان  ، مری (69میرمحمدصادقی، همران:  )اند مطر  نموده« علیه کشور ایران»عبارت درخصوص  8

محیطری یرا   مصداق بارز یرک جررم علیره کشرور ایرران را درخصروص رروریسر  زیسرت        

دیردگان گسرترده   بده دیدگی نامحسوس وبیورروریس  دید، چراکه در جرای  رروریستی، بده

شده در کانرادا و  های مطر گردند. در بسیاری از پروندههستند و علیه یک کشور قلمداد می

گرجری  )استرالیا، قربانی جرم علیه ربیعت در سط  گسترده، عموم یک ملت دانسته شده است

 1990سرا    رور کامل مش ود اسرت. از . در نظام حقوقی فرانسه نید این امر به(210: 1395 فرد،
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میالدی به بعد، رحولی در مف وم رروریسر  ایرراد شرد و یکری از ررمثیرات ایرن رحرو  را        

هرای  ی جدایی فرانسه مالحظه کرد. مقنن فرانسوی در ادامره سیاسرت  گ ارقانونروان در می

محیطی انگاری رروریس  زیستحمایتی خود از منافع حیاری و اساسی ملت فرانسه، به جرم

قانون مرازات فرانسره در مقرام بیران منرافع اساسری       410-1. ماده (24: 1997ماود، ) اقدام کرد

ملت، رممین ثبات و رعاد  در محیط زیست کشور را از منافع اساسی ملت فرانسه برشرمرده  

اما درن ایت باید روجه داشت که جرای  علیه کشور ایران باید بره صرالحیت واقعری    ؛ است

 منتقل شود.
 

 المللي(محيطي به مثابه جرایم عليه امنيت بينرسيدگي به جرم زیست) يجهاناصل صالحيت  .4

مررکب جرایمری کره بره موجرب قرانون خراص یرا        » در این راستا مقرر داشته: 9ماده  

شود المللی در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه میها و مقررات بینع دنامه

جدایی جم وری اسالمی ایرران محاکمره و مررازات    و اگر در ایران یافت شود ربق قوانین 

 «.گرددمی

اینکره دولرت    او انرد کره   گونره بیران داشرته   درخصوص اصل صالحیت ج رانی ایرن   

ای با جرم ندارد، چراکه از ررفی جرم در سرزمین او واقع نشده است ررا  کننده رابطهرعقیب

یه منافع آن کشرور هر    جای اعما  اصل صالحیت سرزمینی باشد و از ررف دیگر جرم عل

کننده با مررم ه  نیست را جای اعما  اصل صالحیت واقعی باشد. دوم اینکه دولت رعقیب

ای ندارد، چراکه مررم ربعه او نیست را جای اعما  اصل صرالحیت ش صری باشرد،    رابطه

سوم اینکه، با مرنی علیه ه  رابطه ندارد، چراکه مرنی علیه ربعه او نیست را جرای اعمرا    

محرل  »مرورد  رن را معیرار در ایرن     نیبنرابرا دیده باشرد،  اصل صالحیت مبتنی بر رابعیت بده

 .(76: 1394)خالقی، است  «دستگیری مررکب

یی کره در ایرن مراده بیران شرده اسرت را درخصروص        هرا مؤلفره در ابتدا ب ترر اسرت    

ای کره  فهمحیطی مورد بررسی و رحلیل قرار دهی . اولین مؤلبیورروریس  و رروریس  زیست

در این ماده مطر  شده است، قانون خاص است. در ایرن خصروص کره منظرور از قرانون      

از  گر ار قانونخاص چیست؛ دو نظر وجود دارد. اولین دیدگاه عبارت است از اینکه منظور 
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رصری  عبارت قانون خاص، همان قانونی است که به موجب آن، مرل  شرورای اسرالمی   

رسراند؛ زیررا   المللری را بره رصرویب مری    هرای برین  ع دنامره  قانون اساسی 77مطابق اصل 

انرد و همران ارزش و   المللی پ  از رصویب مرل ، در حک  قانون داخلیهای بینع دنامه

اند و اررالق قرانون   روان گفت که یک قانون داخلیاعتبار را دارند. از این رو از این پ  می

، اما مطرابق برا دیردگاه دوم،    (192: 1396رانی، پورباف)خاص به این قانون ه  بدون اشکا  است 

منظور از قانون خاص، قانون دیگری است که روسط مرلر  بره رصرویب رسریده باشرد و      

المللی را به محاک  ایرران داده  رور مش ص صالحیت رسیدگی به جرم یا جرای  م   بینبه

د، چراکره بنرابر رصرری     باشر  ررر  یصرح رسد نظر دوم می، اما به نظر (1390:119)خالقی، باشد 

صورت جداگانه مطر  نمروده  المللی را بههای بینقانون خاص از ع دنامه مؤلفه، گ ارقانون

است، البته الزم به روضی  است که ایران هریچ قرانون خاصری را در زمینره بیورروریسر  و      

ی در ایرن  اع دنامره محیطی به رصرویب نرسرانده اسرت و حتری بره هریچ       رروریس  زیست

مقرررات  »عبرارت  قابل بررسری در ایرن خصروص     مؤلفهوص نپیوسته، از این رو رن ا خص

، همران عررف   الملرل نیبر المللی، از لحراظ حقروق   است. منظور از مقررات بین« المللیبین

الملل گفته از ضوابط رفتاری رابعان حقوق بین آن دستهالمللی به المللی است. عرف بینبین

عنروان قرانون پ یرفتره    اند و به مندله یک رویه عمرومی بره  رفتهشود که از عرف نشمت گمی

المللی دارای دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی همران رویره و   اند. عرف بینشده

الملل است و عنصر معنوی آن اعتقاد این رابعان به لردوم رعایرت   عملکرد رابعان حقوق بین

عرفری،   الملرل نیبر از نظر دور داشت که حقروق   . نباید(421: 1382)واالس، قاعده عرفی است 

المللری بسریاری رروریسر  را    و اسرناد برین   1کنرد یمر رروریس  و اقسام نوین آن را محکروم  

المللری نیرد   هرای کیفرری برین   . دادگراه (46: 2004باسرونی، ) انددانستهمشمو  صالحیت ج انی 

اساسنامه دادگاه کیفری  4  بند عنوان مدااند. بههرگونه از مصادیق رروریس  را محکوم کرده

                                                           
ی حقروقی شر ر   هرا پرشوهر ر ران، نشر  . درخصوص مطالعه بیشتر در این خصوص ر.  به مررضی ق رمانی منامن،1

 .495-577صص  ،1393دانر، 
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ی هرا ونیکنوانسر مشرتر    3اقردامات رروریسرتی، مراده    » کند:المللی رواندا، رصری  میبین

 «.کنندچ ارگانه ژنو و پرورکل دوم الحاقی را نقض می

 

 گيرینتيجه

هرای  را یادآور نظام جانبههمهرروریس  و اقسام نوین آن، لدوم یک حمایت کیفری  

، قربانیان جرای  رروریس  هستند. یکری از  هاانسان . امروزه، بسیاری ازوندشیمحقوقی 

دهرد،  ی را بره خرود اختصراص مری    اگسرترده دیردگان  مصادیق نوین رروریس  که برده 

محیطی است که بیورروریس  و اگرورروریس  نید در ذیل این دسرته از  رروریس  زیست

ران در قوانین مرازات اسالمی و ایمنی گیرد. در نظام حقوق کیفری ایرروریس  قرار می

زیستی و مبارزه با رممین مالی رروریس ، برخی از مصادیق این دسته از رروریس  قابرل  

المللری نیرد قابرل ررر      عنوان جرای  علیه امنیت ملی و برین مشاهده است که گاهی به

دیق رروان جردء سره دسرته از مصرا     محیطی را میاست. رفتار مررمانه رروریس  زیست

قرانون مررازات اسرالمی دانسرت: الری( جنایرات علیره رمامیرت          286م کور در ماده 

 .جسمانی افراد؛ ب( پ ر مواد سمی و میکروبری و خطرنرا ؛ ج( احرراق و ر ریرب    

که برا شررایط    محیطی در صورریبراساس این ماده، برخی از مصادیق رروریس  زیست

اند، بدون اینکره رعریفری   الرض دانسته شدهااین ماده انرام گیرند، از مصادیق افساد فی

باید ابتدا روسل به  گ ارقانونمحیطی ارائه دهند و همچنین مش ص از رروریس  زیست

انگاری کرده باشد، چراکه هریک از مصرادیق  مواد سمی و میکروبی و خطرنا  را جرم

نین ایمنی زیستی ایران در قوا گ ارقانوننفسه جرم رعدیری هستند. آمده در این ماده فی

مرالی رروریسر     نیررمم و در قرانون مبرارزه برا     1388جم وری اسالمی ایران مصروب  

به همراه اصالحات آن به این قس  از رروریس  اشاره نموده است. بعد از  1394مصوب 

مواجه  1394مالی رروریس  در سا   نیرممرصویب این قانون با رصویب قانون مبارزه با 

روانرد  به این بحرث اشراره شرده، امرا ایرن قرانون نیرد نمری         1ماده  2هستی  که در بند 

رغ  فقردان وجرود   در این زمینه باشد، چراکه نظام حقوقی ایران به خألها کنندهبرررف
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مرالی رروریسر     نیررمم قانون مبارزه با رروریس ، مبادرت به رصویب قانون مبرارزه برا   

 کند.ایراد می نموده که از لحاظ فنی و حقوقی، مشکالت جدی را

های ایران برای مقابله برا  ررین مباحث، مسئله صالحیت دادگاهمیان یکی از م   نیدر ا 

که اشاره  رورهمانخصوص که باشد، بهمی هاآناین پدیده و به مرازات رسانیدن مررکبین 

شد، بیورروریس  در نظرام حقروقی ایرران مبتنری برر یرک جررم حردی اسرت و در بحرث           

 های خاصی مواجه هستی .ها و دشواریبا پیچیدگیها صالحیت

هرای ایرران برر    دادگاه سازد کهبررسی قوانین کیفری روجه ما را به این نکته رهنمون می

شرده در مرواد مر کور،    هرای مطرر   قانون مرازات اسالمی و صرالحیت  9را  3اساس مواد 

روریسر  و رروریسر    صالحیت رسیدگی به جرای  م تلفی را دارنرد. در رسریدگی بره بیور   

روانرد صرالحیت و شایسرتگی    محیطی نید ایران بر مبنای بسیاری از ایرن مروارد مری   زیست

محیطی را شرامل  رسیدگی پیدا کند، اما این اعما  صالحیت، رمامی اشکا  رروریس  زیست

های ایرران  ، دادگاه1392مصوب قانون مرازات اسالمی  5شود. مطابق بند ن ست ماده نمی

مصروب  محیطی و اقسام آن با روجه به مرواد قرانون رعدیررات    رروریس  زیست درخصوص

به رسیدگی به این دسته از جرای  رحت عنوان جرای  علیه منافع و امنیت ملی  صال  ،1375

اقردام علیره نظرام،    » خود مقررر داشرته:  « الی»قانون مرازات اسالمی در بند  5هستند. ماده 

 «.ارضی یا استقال  جم وری اسالمی ایران امنیت داخلی یا خارجی، رمامیت

رواند یک اقدام علیه نظام باشرد، رردیردی وجرود    درخصوص اینکه آیا بیورروریس  می 

انگاری رروریسر  و مصرادیق نروین    رغ  اینکه کشور ایران هنوز مبادرت به جرمندارد که به

ن بیان داشت که هر رواقارع می رورمحیطی نکرده است، اما بهآن همچون رروریس  زیست

خصروص اینکره   ، بره دیر نمایمر کشوری، رروریس  را اقدامی علیه نظام و نظ  حاک  رلقری  

رواند از رریق ایراد هراس و وحشت در میان عموم مردم و گرفتن قربانیان بیورروریس  می

 گسترده، نظ  حاک  را با خطر جدی مواجه ساخته و حتی به فروپاشی آن بینرامد.

قانون مرازات اسالمی، عبارت امنیت داخلی یا خارجی  5ماده « الی»بند  قسمت دیگر 

جم وری اسالمی ایران است. در رفسیر اینکه چه جرمی علیره امنیرت داخلری یرا خرارجی      
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رجوع نمود که مصادیق این دسرته از   1375شود باید به قانون رعدیرات مصوب شناخته می

رواند درخصوص بیورروریسر  مصرداق پیردا    میجرای  را احصاء نموده است. از موادی که 

قرانون   508و  498کند و آن را در حالت جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی قرار دهد، ماده 

نیرد در صرورت    1392مصروب  قرانون مررازات اسرالمی     9رعدیرات است. مطابق با مراده  

حرت عنروان   های ایران صال  به رسیدگی بره ایرن دسرته از جررای  ر    حصو  شرایط، دادگاه

 المللی هستند.جرای  علیه امنیت بین

 

 پيشنهادها

با عنایت به رقویت رویکرد گفتمان مدرن امنیت ملری در ج رت روجره بره ر دیردات       

المللی با بررسی حقوق کیفرری  عنوان جرای  علیه منافع و امنیت ملی و بینمحیطی بهزیست

 گردد:ذیل پیشن اد می موارد

محیطی، بیورروریس  و آگرورروریس  در دیری رروریس  زیستانگاری مستقل رعجرم -

 های قضایی و... .همچون استرداد مررمین، معاضدت ج ت رفع مشکالت عملی

 .اشمربورهرر در قانون خاص رور فنیها بهمطر  نمودن صالحیت -

مصروب  قانون مررازات اسرالمی    9در ماده « المللیمقررات بین»رفع اب ام از عبارت  -

 درخصوص صالحیت ج انی. 1392
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي
 ( آراء و اندیشره 1394احمدی، حبیب و دهقانی، رودابه ،)      هرای اولرریر برک، فصرلنامه روسرعه

 .2شماره ، 10دوره اجتماعی، 

  ( صالحیت رسیدگی بره جررای  رروریسرتی در قروانین ایرران، مرلره       1395اسماعیلی، م دی ،)

 .94شماره ی دادگستری، سا  هشتادم، حقوق

  ،ر دیدات رروریستی بر احساس امنیت عمرومی،   ریرمث(، ربیین 1397محمد )بیات، ب رام و قنبری

 فصلنامه امنیت ملی، سا  هشت ، شماره بیست و ن  .

  ،(، صالحیت اعما  قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق 1387حسن )پوربافرانی

 ی، دانشگاه رربیت مدرس.شناسجرمساله دکتری حقوق جدا و ایران، ر

  ،ر ران، انتشارات جاودانه.المللنیب(، حقوق جدای 1396حسن )پوربافرانی ، 

   ( رروریسر  زیسرت  1397حاجی وند، امین؛ میرکمالی، علیرضا و صرفری، فرشرید ،)  محیطری در

ایرران، مرلره مطالعرات حقروق     ی مشرابه در  هرا یانگارحقوق کیفری فرانسه و رطبیق آن با جرم

 .2شماره ، 48دوره ی دانشگاه ر ران، شناسجرمکیفری و 

 ( رحلیلی بر صالحیت دادگاه1394خالقی، علی و کاظمی، سراد ،) های ایران در رسیدگی به جرم

 .3و  2شماره ، 2ی ر ران، دوره شناسجرمدزدی دریایی، مرله مطالعات حقوق کیفری و 

 نشر ش ر دانر.المللنیبجستارهایی از حقوق جدای (، 1390) خالقی، علی ، 

 (، بررسی نقر بیورروریس  در امنیرت  1391ی، س راب )آباددولتامیری، م دی و شرقی خواجه

 .38شماره پشوهی، سا  یازده ، ، فصلنامه امنیت1380غ ایی جم وری اسالمی ایران در دهه 

  ،محیطری،  المللی و جرای  زیسرت امنیت بین (،1395) درضایحمزارع م دوی، قادر و دانر ناری

 ر ران، نشر میدان.

 ( حکومت، فرد و امنیت، دانشگاه عالی دفاع ملی.1389سلمان خاکسار، عبدالحمید ،) 

  ،(، قانون مرازات اسالمی در نظ  حقروقی کنرونی،   1396همکاران )و   یمحمدابراهشم  نارری

 ر ران، انتشارات میدان.

  ی هرا پشوهر، ر ران، نشر المللنیب(، قربانیان رروریس  در حقوق 1393)ق رمانی منامن، مررضی

 حقوقی ش ر دانر.

 ی سبد، ر ران، انتشارات میدان.شناسجرم( 1395فرد، حمیدرضا )گرجی 

 ( محشای قانون مرازات اسالمی مصوب 1395گلدوزیان، ایرج )ر ران، نشر مرد.1392 ، 
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 محیطری برا امنیرت    رابطه امنیت زیست(. »1394؛ سراد )متقی، افشین؛ کاویانی راد، مراد و نرفی

 .83ودوم، ش ، فصلنامه مرل  و راهبرد، سا  بیست«ملی )مطالعه موردی بیورروریس (

  ،(، بررسری فق ری و حقروقی بیورروریسر ، فصرلنامه      1397فارمره ) مرادخانی، احمد و رحمانی

 .52شماره ی فقه و حقوق اسالمی، سا  چ ارده ، هاپشوهر

  آن در روسرعه پایردار، مرلره مطالعرات      ریرمث(، بررسی مف وم امنیت ملی و 1381عباس )ری، م

 استرارشیک دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره پاندده . -دفاعی

  ( دادگاه کیفری بین1395میرمحدصادقی، حسین ،).المللی، ر ران، نشر دادگستر 

 ( حقوق 1382واالس، ربکا ،)انی و م ناز ب راملو، نشرر حقروقی شر ر    ، ررجمه قاس  زمالمللنیب

 دانر.
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