
 
 

 

 

 

 رویکرد قوانین کیفری ایران و انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی
 

     1* کیاامیر مصباح

                                                                                                  2سعید اسدزاده                                                                                                                       

 19/09/1401: مقاله ش پذیر                                                                                                              12/06/1401: مقاله دریافت

 چکیده 

به شکل یکپارچه و منسجمی تحت قوانین خاص ، نظام حقوق کیفری انگلیس در مقایسه با نظام ایران 

و مجازات اعمال تروریستی پرداخته و نظام حقوقی انگلیس برای مجازات  جزایی به جرم انگاری جرایم

کند ولیکن قوانین ایران جهت محاکمه مرتکبان   یاستفاده م« تروریسم»مرتکبان جرایم تروریستی از عنوان 

این پژوهش با هدف . ندک یبغی و غیره استفاده م، مانند محاربها ه تاعمال تروریستی از سایر مجازا

که با ، علیه تروریسم انجام گرفت ایی راهبردهای کیفری موجود در قوانین کیفری ایران و انگلیسشناس

به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته ، ی و اسناد داخلی و خارجیا هروش توصیفی و امتساک به منابع کتابخان

کشور انگلیس با حفظ . ودش یاز جرایم شنیع علیه بشریت محسوب م، تروریسم و جرایم مرتبط با آن. شد

مقررات دیگری را ، با تکمیل قوانین قبلی، در جهت پویا ماندن قوانین ضدتروریستی خود، این یکپارچگی

 . نیز به تصویب رسانده و در مواجه با جرایم تروریستی از نظام واحدی برخوردار است

 : کلیدی گانواژ
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 مقدمه

در . از دیر باز مورد توجه علمای حقوق قرار گرفته است، تروریسم به عنوان یک پدیده جنایی

بدین . ندا هتاریخ نسبتاً طوالنی در مبارزه با جرایم تروریستی را تجربه کرد، این بین کشورها

امنیتی در راستای مقابله با سان رویکردهای مختلفی از قبیل مبارزات فرهنگی و نظامی و 

کشورها با تصویب ، در رویکردهای حقوقی موجود. اقدامات تروریستی به وجود آمده است

مقررات غالباً کیفری به پیشگیری و مبارزه با جرایم تروریستی و اقدامات مرتبط با این جرایم 

المللی پیدا کرد   نبعد بی ،سپتامبر 11بعد از حادثه ، قوانین ضد تروریستی در جهان. پردازند  یم

در این بین شاید بتوان ترور را بدین گونه تعریف . (1400: 36، )نور اشرف الدین و همکاران

 نقل و حمل وسایل و اجتماعات، تاسیسات و اموال، امنیت، جان علیه اقدام گونه هر: نمود

 فشار تحت یا و سیاسیبرداری    ربه قصد به کشور یک هوایی یا و دریایی، زمینی از اعم عمومی

. (Forbes, 2016: 46گروهی ) یا شخص هر توسط امتیازات گرفتن برای حکومت دادن قرار

انواع مختلف و بعضاً نوظهوری قابل بازشناسی ، با این وجود در گستره جرایم تروریستی

تروریسم علیه ، تروریسم علیه انرژی، ترور اشخاص: این قبیل شامل مواردی است مانند. است

، حتی در شمار اعمال تروریستی... بیوتروریسم و تروریسم سایبری و غیره، محیط زیست

های حقوقی تحت لوای جرایم تروریستی قرار   مجرایم مرتبطی وجود دارد که بعضاً در نظا

 . شود  یگرفته و مجازات جرایم مذکور بدان تحمیل م

، ی و مطالعه در دو نظام حقوقی ایران و انگلیسدر مقاله حاضر سعی بر این شده که با برس

بدین سان در . قوانین این کشورها در راستای مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گیرد

امکان ، با برسی دو نظام حقوقی در موضوع  مجازات جرایم تروریستی، رویکردی تطبیقی

دارد و این امر در راستای هدف شناسایی خالءهای موجود در قوانین کیفری ایران نیز وجود 

تکاپوی مقاله حاضر در راستای ، جهت سهولت در نیل به هدف پژوهش. گیرد  یپژوهش قرار م

بدین سان تکاپوی پژوهش حاضر در جهت نیل به . نیل به سؤاالتی معین قرار گرفته است

تروریستی به چه رویکرد قوانین کیفری ایران و انگلیس در مبارزه با جرایم : سؤاالت زیر است

به چه صورت ، مصادیق جرایم تروریستی در نظام حقوقی ایران و انگلیس؟ صورت است

 ؟ است
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بهره مندی از : امید است در راستای هدف تحقیق یعنی، با دست یابی به پاسخ سؤاالت فوق

 های احتمالی  ءبتوانیم از خال، تجارب تقنینی کشور انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی

ها و   تموجود در قوانین ضد تروریستی ایران باخبر شویم و با تطبیق و بررسی شباه

 . های موجود در راستای کارآمد کردن قوانین داخلی گام بر داریم  تتفاو

 مبانی نظری  

 پژوهش   هپیشین
 

 نتیجه موضوع محقق)سال( ردیف

1 

 (1400شاهید و شاملو)

رویکرد پیشبینانه 

به جرایم 

 تروریستی

های تنزل جرایم   تپلیس با سیاس

امروزه بیشتر به سمت ، تروریستی

آماری و ای ه لاز طریق مدینی ب شپی

از طریق ، اطالعاتی و در شکل جدید آن

بدین سان . هوش مصنوعی رفته است

های پرخطر در اولویت   نها و مکا  هگرو

 . رویکرد پلیسی قرار دارند

2 

نور شرف الدین و حاجی تبار 

 (1399جایی) فیروز

مالحظات 

اخالقی مربوط 

به دادرسی جرایم 

تروریستی در 

حقوق ایران و 

 آمریکا

اجرای دادرسی افتراقی در خصوص 

متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که 

، به واسطه سخت گرفتن بر متهمان

موجبات حفظ نظم عمومی و امنیت 

جامعه را فراهم اورده حائز ویژگی 

ه و گزینه سودمندی اجتماعی بود

 اخالقی است

3 

Widhiarto and 
Soerjatisnanta(2022) 

اجرای قوانین ضد 

جرایم تروریستی از 

طریق رویکرد 

 انسان گرایانه بر
اساس قانون 

 1پانکاسیال

این مقاله ارائه یک مطالعه علمی جامع در 

مورد تهدید رادیکالیسم و تروریسم برای 

وجود پانکاسیال به عنوان ایدئولوژی دولتی 

و مفاهیم فلسفه حقوقی است و پانکاسیال را 

، حقوق دولتی به عنوان منبع همه منابع

همانطور که در هر قانون موجود 

 . هدد یم منعکس شده است قرار

                                                           
1-pancasila 
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4 

 جنوشی و وروائی

سیاست جنایی 

ایران درخصوص 

 تروریسم

 محقق نتیجه گیری، در این پژوهش

ی ا هند که مقررات منسجم و یکپارچک یم

در مورد تروریسم علیه انرژی وجود 

مقررات کیفری ایران در قبال . ندارد

یکپارچه نبوده و مصادیق و ، تروریسم

مجازات آن در قوانین گنجانده نشده 

 . است

قاسمی مقدم و نیک زر و فرجی  5

 و توالیی

سیاست کیفری 

ایران در قبال 

 بمب گذاری

با وجود آنکه بمب گذاری از مصادیق 

در مقررات کیفری ، بارز تروریسم است

این عمل به عنوان یک عمل ، ایران

قابل مجازات نبوده و صرفاً ، تروریستی

به عنوان مصداقی از عمل تروریستی 

جازات آن به سایر شناخته شده است و م

 . قوانین محول شده است

 

درآمدی بر جرم  عارفی 6

انگاری تأمین 

 مالی تروریسم

محقق با برسی قانون مبارزه با تأمین 

با تمرکز ، 1394مالی تروریسم مصوب 

مادی و معنوی جرم ، بر ارکان قانونی

، گیرد  یتأمین مالی تروریسم نتیجه م

« کنشی»تمام ارکان این جرم به صورت 

قابل ارتکاب است و تماماً در زمره 

 . اند  قرفتارهای ساده و مطل
 

 مفاهیم و رویکرد ها: عریف تروریسمت

به معنی ترس  terrorاز ریشه التین، تروریسم: در فرهنگ انگلیسی ترور چنین معنی شده

وحشت و »همین کلمه در فرانسه به معنی . (forbes,2016: 39)شدید و وحشت است 

مرتکب ، به شخصی اطالق گردیده که به وسیله سالح، به کار رفته است و تروریست« خوف

توان از این واژه به عنوان اصلی یاد کرد که در آن   یدر زبان فارسی م. رددگ یم های سیاسی  لقت

تنوع و گستردگی انواع . (Kavanagh,2010: 16)گردد   یهای سیاسی و ترور دفاع م  لاز قت

بر حسب نوع و هدف و روش ارتکاب آن و نیز وجود چنین جرمی در سراسر جهان تروریسم 
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ای در نقاط مختلف جهان به وقوع   هچنین پدید. باعث سیال شدن مفهوم تروریسم گردیده

 771تا  151بالغ بر ، میالدی 2009تا  2006بر اساس گزارش منتشر شده به سال . پیوندد  یم

های اولیه   مگا. (Statista,2021: 39)ثبت و گزارش گردیده  مورد واقعه تروریستی در دنیا

به وسیله کنوانسیون  1937در سال « تروریسم»در جهت یک تعریف حقوقی مصطلح از 

تروریسم ، در بند دوم ماده یک این کنوانسیون. صورت گرفت« جلوگیری و مجازات تروریسم»

ای است که علیه   هاعمال جنایتکاران، اقدامات تروریستی»: بدین صورت مورد تعریف واقع شده

یک دولت و به قصد ایجاد حالتی از وحشت و ترور در افکار اشخاص یا گروهی از اشخاص 

اشتراک نظر وجود ، با این وجود در تبیین نظری تروریسم. «یدآ ییا افکار عمومی به اجرا در م

دارای مفهوم ، اعی و نظامیندارد و این مفهوم غالباً در سیطره علوم مختلف سیاسی و اجتم

بدین سان به دلیل تالش قوانین ملی هر کشور در تعریف تروریسم بر حسب . باشد  یمتفاوتی م

، با تمام اوصاف. تعریفی یکپارچه از تروریسم در حقوق  وجود ندارد، منافع و امنیت ملی خود

المللی حداقل یک   نم بیتروریس. المللی امری غیر قابل کتمان است  نوجود تروریسم در بعد بی

به خاطر ارتباط و منافع موجود نزد دولت ، ها  تمللی دارد و تروریسل    ا  نعنصر و پیامد بی

هینگر در این مورد . روند تا به اهدافشان ضربه وارد کنند  یبه خارج از مرز کشور م، ای  هبیگان

مفهوم حقوقی نیست و این عمل صرفاً المللی دارای معنا و   نتروریسم در بعد بی: کند  یبیان م

های دولت یا فردی است که در سطح گسترده مردود   تروش مناسبی در جهت اشاره به فعالی

 (Higgins and Flory,45: 1998 (است

سازمان ملل . المللی در مواجه با تروریسم ساکت نبوده است  نجامعه بی، با وجود تمام تفاسیر

تمامی . راستای مقابله و مبارزه با تروریسم به تصویب رسانده استکنوانسیون در  13، متحد

گذاری   باین اسناد که هر یک به مصادیقی از اعمال تروریستی مانند هواپیماربایی و بم

المللی   نچارچوبی مشخص در مبارزه با تروریسم را در بعد بی، در طول این مدت، اند  هپرداخت

، باتوجه بر تطبیقی بودن مطالعه حاضر. (1396: 34:، مکاراناند )نعمتی و ه  هبه وجود آورد

به صورت مجزا به بحث ، تعاریف و مصادیق جرایم تروریستی در حقوق داخلی هر کشور

 . شود  یگذاشته م
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 شناسی پژوهش  شرو
سعی ، یا هبا توسل بر اسناد و مدارک کتابخان، اشد که در آنب یم توصیفی، روش تحقیق حاضر

مجازات جرایم تروریستی در دو کشور ایران و انگلیس مورد تجزیه و ، با رویکردی تطبیقیگردیده 

ه و مورد تجزیه آوری گردید  عجمرداری ب شاطالعات مورد نیاز با فی، در این راستا. تحلیل قرار گیرد

 . یردگ یتحلیل قرار م

 تحقیقای ه هتجزیه و تحلیل یافت
حقوق کیفری ایران و انگلیس مورد ، این پژوهش در دو قسمتهای حاصل از   هیافتخش ب ندر ای

 . گیرد  یتجزیه و تحلیل قرار م

 رویکرد قوانین کیفری ایران در مبارزه با تروریسم
حتی در قانون . جرایم تروریستی به عنوان خاصی از جرایم اطالق ندارد، در نظام حقوقی ایران

، بدین لحاظ. تروریستی وجود ندارد فصل خاصی با عنوان جرایم 1392مجازات اسالمی

دستاویز سایر عناوین ، اغلب جهت کیفردهی مجرمان، قانونگذار در مواجه با جرایم تروریستی

برای تفهیم عنوان ، دادسراها هنگام مواجه با چنین جرایمی. ودش یمجرمانه علیه امنیت م

مقابله با نظام و غیره استفاده  تحریق به قصد، بغی، از عناوینی مانند محاربه، مجرمانه به متهم

شایسته بود اصطالح جرایم ، با این وجود. (1398: 27، کنند )رضوانی و فتحی مرتضی  یم

اولین قدم شایسته در . در قوانین کیفری گنجانده شود، توسط قانون گذار ایران، تروریستی

مالی تروریسم با تصویب قانون مبارزه با تامین ، جهت تبیین مصادیق جرایم تروریستی

اخیراً اصالحاتی در قانون مذکور انجام گرفته و قانون مبارزه با . ( انجام گرفت1397)مصوب 

جدیدترین مصوبه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 13971تأمین مالی تروریسم اصالحی

، ن قانوندر ای. از قوانینی است که مصادیق جرایم تروریستی را بر شمرده است، و به تبع آن

لذا . است پرداخته تروریسم مصادیق بیان صرفاً به ذارگ نقانو و نشده ارائه تروریسم از تعریفی

فاقد جرم انگاری  ایران کیفری قوانین، شود  یای حقوقی ایران بیان مه ههمان گونه که در نوشت

مصداقی است سیاست جنایی ایران مبتنی بر تعین ، مستقل در مورد تروریسم است و در واقع

                                                           
 هفت و نود و سیصد و یکهزار ماه تیر یکم و سی مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در  ماده پنج بر مشتمل فوق قانون -1

  .رسید نگهبان شورای تأیید به 13۹۷/۵/10 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شورای مجلس
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وان مواردی که منطبق با جرایم تروریستی است را تشخیص و با عناوینی ت یم، که بدین وسیله

 . (1398: 20، کیفردهی کرد )کاظمی  فروشنانی و قدیر... مانند محاربه و غیره

بند الف ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی ، بند در تعین مصادیق جرایم تروریستیرین ت ممه 

 اقدام هرگونه ارتکاب به تهدید یا ارتکاب»: تروریسم است )تأکید از پژوهشگر( که مقرر کرده

 دیه که شدید جسمانی آسیب به منجر میزآ تخشون اقدام، سوءقصد، قتل قبیل از میزآ تخشون

 اقدام یا و اشخاص گروگانگیری و غیرقانونی توقیف، باشد کامل دیه ومس کی از بیش آن

 بر تأثیرگذاری قصد به آنها آزادی یا جان انداختن مخاطره به یا مردم علیه آگاهانه میزآ تخشون

 ایه نسازما یا و کشورها سایر، ایران اسالمی جمهوری دولت اقدامات و تصمیمات، شیم طخ

تشخیص تروریستی بودن را به شورای ، مقنن1در ادامه وفق بند آخر ماده یک. «لمللی باشدا نبی

در این بین واگذاری تشخیص جرایم تروریستی به شورای عالی . ملی محول کردهعالی امنیت 

 . اشدب یم امنیت ملی از جمله ایراداتی است که شایسته بازنگری

 ادیق جرایم تروریستی و مجازات آنمص

با توجه بر رویکرد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در برشمردن مصادیق جرایم 

 به مجازات و کیفردهی  اهم موارد جرایم تروریستی در قوانین کیفری ایراناکنون ، تروریستی

 . ردازیمپ یم

 عمومی اماکن در ذاریگ ببم

های مختلف برای رسیدن به مقاصدی   کگذاری در ایران توسط افراد و گروه  ببه رغم آنکه بم

به عنوان یک ، جناییولیکن در زمینه مجازات اینگونه پدیده ، چندین بار اتفاق افتاده، معین

از گذر تطبیق این ، قوانین نظامندی وجود ندارد و غالباً کیفردهی این جرایم، اقدام تروریستی

یرد )قاسمی مقدم گ یم پدیده جنایی با جرایمی مانند محاربه و افساد فی االرض یا بغی صورت

 . (1398: 391، و همکاران

 در ذاریگ ببم، نون مبارزه با تأمین مالی تروریسمماده یک قا 8قانون گذار ایران صرفاً در بند 

زیرساختی را مصداقی  تأسیسات یا عمومی نقل و حمل شبکه، دولتی تأسیسات، عمومی اماکن

   هبدین لحاظ عنوان مجرمان. «ادعای بمب گذاری»یا « تهدید»نه ، از جرایم تروریستی قید کرده

                                                           
 تروریست، افراد و تروریستی گروههای بر عالوه :13۹۷بند آخر ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصالحیه-2

  است. ملی امنیت عالی شورای عهده بر ذیل بندهای در مندرج اعمال بودن تروریستی تشخیص
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قانون تعزیرات اسالمی مصوب  1 512تهدید به بمب گذاری و ادعای وقوع آن که در ماده 

، ذکر شده و مجازات حبس به مدت شش ماه تا دو سال که برای مرتکبین مقرر گردیده1375

 . قابل اعمال بر جرم تروریستی مصرح در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست

 تروریسم انرژی، انرژیاقدامات تروریستی علیه 

مقرره قانونی در قوانین کیفری ایران جهت به کیفر رساندن اقدامات تروریستی رین ت کنزدی

 1336قانون راجع به مجازات اخالل گران در صنعت نفت مصوب  2 7علیه انرژی ماده 

ابنیه یا  در این مقرره برای مرتکبینی که با قصد سوء مواد منفجره را در هر قسمت از. باشد  یم

یا تأسیسات نفت بگذارند حبس به مدت دو تا ده سال در نظر گرفته شده ا ه همعابر یا دستگا

، بدین سان. قصد احراق و تخریب این اماکن است، منظور از قصد سوء در این ماده. است

صرف جای گذاری مواد منفجره در اماکن و تاسیسات صنعت نفت به قصد تخریب صنایع 

 . انگاری شده و نیازی به وقوع انفجار جهت تشکیل ارکان جرم وجود نداردجرم ، مربوطه

در موادی از قوانین کیفری ، عالوه بر وجود مقرره خاص تروریسم انرژی در صنعت نفت ایران

قانون  1در این بین ماده . گذاری در برخی صنایع مهم نیز جرم انگاری شده است  ببم، ایران

( برای مرتکبینی که اقدام به قراردادن مواد منفجره 1352یع )مصوب مجازات اخاللگران در صنا

صنایع مصرح . حبس از پنج سال تا پانزده سال در نظر گرفته شده است، در صنایع مصرح کنند

شرکت سهامی ، شرکت ملی ذوب آهن ایران: در قانون فوق به صورت حصری عبارت است از

شرکت ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران، تبریزی ازس نشرکت سهامی ماشی، اراکازی س نماشی

شرکت هواپیمای ملی ، شرکت ملی صنایع فوالد ایران، سهامی معدن مس سرچشمه کرمان

 . های فرعی یا وابسته به آنها  تشرکت صنایع هلیکوپتر ایران و شرک، ایران

، ایران کیفری قوانین موادی پراکنده از در آن های  تزیرساخ و انرژی علیه جرایم آنکه وجود با

 مقام در (1397اصالحی)تروریسم  مالی تأمین با مبارزه قانون ولیکن، گرفته قرار تدقیق مورد

                                                           
-تهدید به بمب هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی:13۷۵مصوب قانون تعزیرات  ۵11ماده -3

 شده است عالوه بر جبران نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمبگذاری و وسایل نقلیه عمومی هواپیما،کشتی گذاری

 .خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد

هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از 1336قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنعت نفت مصوب  ۷ماده -4

 .شدده سال محکوم خواهد   و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس از دو سال تا ها ابنیه یا معابر یا دستگاه
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 زیر و عمومی تأسیسات و اماکن در« گذاری بمب» از صرفا، تروریستی جرایم مصادیق بیان

 سایر که نیست مشخص، قانون نص در دقت با. آورده است میان به سخن کشورای ه تساخ

 علیه سایبری حمالت یا انهدام و احراق مانند انرژی های  تزیرساخ در انهدام و تخریب طرق

 یا گردد  یم محسوب انرژی علیه تروریسم، انرژی صنایع در استفاده مورد ای  هرایان های  مسیست

 ؟ !نه

 و سکوهای دریاییا ه یبار در کشت دزدی دریایی و اقدامات خشونت

در . قلمداد کردن جرم دزدی دریایی در قوانین ایران نیز قابل مشاهده است رویکرد تروریستی

( مصادیق جرایم 1397از بند پ ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم )اصالحی  6بند 

 اعمال یا و کشتی غیرقانونی تصرف، دریایی دزدی»: تروریسی را چنین بر شمرده شده است

 اطالعات آگاهانه ارائه طریق از کشتیرانی ایمنی انداختن خطر به یا و آن بر غیرقانونی کنترل

در « آن مسافران یا خدمه و محموله، کشتی به شدید آسیب کردن وارد و تخریب یا نادرست

این بین در نحوه کیفردهی و میزان مجازات چنین جرایمی به دلیل آنکه قانون مذکور در مقام 

نبوده بلکه در مقام برشمردن مصادیق جرایم تروریستی است بیان مجازات جرایم تروریستی 

نظام حقوقی کشور ما در نحوه . الجرم باید به سایر قوانین داخلی  یا بین المللی رجوع شود

رسیدگی و مجازات جرایم مرتبط با دزدی دریایی با مشکالتی مواجه است بدین نحو که در 

، مصداقی از جرایم تروریستی قلمداد شده، اییقوانین داخلی ایران با وجود آنکه دزدی دری

وجود ندارد و تا زمانی که ، هیچ مقرره خاصی در زمینه مبارزه و مجازات جرم دزدی دریایی

بایستی توسط سایر عناوین ، نظام قضایی ایران، چنین قوانین خاصی به تصویب نرسیده است

به جرم دزدی ، المللی را ندارد  نبیربایی که شدت مجازات جرایم   ممجرمانه مانند سرقت و آد

 . (1394: 82، دریایی رسیدی کند )خالقی وکاظمی

 ملیات تروریستی علیه امنیت هواییهواپیما ربایی و ع

ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  2گذار دربند   نقانو، در قوانین داخلی ایران

آن را مصداقی  بر غیرقانونی کنترل اعمال و پرواز حال در هواپیمای تصرف، (1397)اصالحی

وان جهت مجازات جرم تصرف و ت یم، در این بین. از جرایم تروریستی قلمداد کرده است

به سایر قوانین موجود از جمله ماده واحده مربوط به ، اعمال کنترل بر هواپیمای درحال پرواز
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وسایل و تاسیسات هواپیمایی مجازات اخالگران در امنیت پرواز و هواپیما و خرابکاری در 

 : اردد یم اشاره داشت که مقرر 13501مصوب 

 یا پرواز برای آماده هواپیمای نیرنگ و خدعه اعمال یا تهدید و ارعاب یا اجبار با که کسانی»

 تغییر موجب و ساخته خارج مسئولین ختیارا  از به نحوی یا بگیرند اختیار در را پرواز حال در

به  نمایند به فرود مجبور را هواپیما مقصد از غیر یا هنقط در یا شوند هواپیما مقصد یا مسیر

 با تهدید و ارعاب صورتیکه در و شوند  یم محکوم سال 15 تا 3 از اقهش  اعمال با حبس

یک  مرتکب چنانچه  دگیر صورت دیگر خطرناک یا محترقه یا منفجره مواد یا سالح از استفاده

 شاقه اعمال با دائم به حبس باشند یک نفر از بیش اگر و باال مقرر مجازات به حداکثر باشد نفر

 از یک به هر نسبت ماده این در مندرج جرائم ارتکاب هنگام مرتکبین گاه ره . شوند  یم محکوم

 جرم گونه هر یا  اهواپیم خرابی یا قتل یا جرح یا ضرب مرتکب مسافران یا پرواز گروه افراد

 خواهند محکوم قانون در مقرر مجازات به حداکثر مذکور جرائم از یک هر برای شوند دیگری

 . «شد

با وجود اقدام شایسته قوانین ایران در جهت مجازت و مقابله با اقدامات تروریستی علیه 

شایسته است در جهت مجازات سایر ، تصرف هواپیمای درحال پرواز و اعمال کنترل بر آن

ا و سکوهای ه هاحراق و تخریب فرودگا: هوایی کشور از جملهاعمال تروریستی در صنعت 

. پروازی یا حمالت تروریستی سایبری و سایر اقدامات تروریستی نیز اقداماتی صورت بگیرد

جهت کیفردهی و مقابله با جرایم ، چرا که با ظهور جرایم نو ظهوری در صنعت هوایی کشور

مجازات اخاللگران در صنعت هوایی )مصوب  ی هتنها ماده واحد، علیه امنیت هوایی کشور

 . (1400: 36، ( از بازدارندگی کافی برخوردار نیست )فیروزی نیا1352

 ترور زیست محیطی؛ اقدامات تروریستی علیه محیط زیست

تروریسم زیست ، هر اقدامی علیه محیط زیست، با توجه بر آنکه در قوانین کیفری ایران 

گذار ایران در بند دوم ماده یک  قانون مبارزه با تأمین مالی   نقانو، ودش ینم محیطی قلمداد

 محیط به شدید خسارت ایراد مانند ، جرایم علیه محیط زیست، (1397تروریسم )اصالحی

، اند کهد یم را در صورتی به عنوان مصداقی از جرایم تروریستی اه بآ کردن مسموم و زیست

                                                           
 شنبه سه روز در جلسه 134۹.10.12 شنبه روز جلسه در سنا مجلس تصویب از پس ماده یک بر مشتمل فوق قانون-1

 رسید. شورای ملی مجلس تصویب به نه و چهل و سیصد و هزار یک ماه اسفند چهارم
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. وجود داشته باشد، مبارزه با تامین مالی تروریسمسوءنیت مقرر در بند الف ماده یک قانون 

وارده ای ه تو خسارا ه بسایر آسی، بنابراین طبق تدقیق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون  688ماده . رددگ یاقدام تروریستی قلمداد نم، بر محیط زیست بدون سونیت مذکور

ز عناصر تروریسم زیست محیطی را ( یکی از موادی است که برخی ا1375تعزیرات )مصوب

هر اقدامی که تهدید »: اردد یم این ماده مقرر. برشمرده و برای آن مجازاتی را مقرر کرده است

توزیع آب آشامیدنی  شناخته شود ازقبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا علیه بهداشت عمومی

کننده  ریختن مواد مسموم، دئدفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زا، آلوده

استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پسآب ، ها و کشتار غیرمجاز دام  نزباله در خیابا، ها  هدررودخان

باشد و مرتکبین چنانچه طبق   یفاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع م های  هخان تصفیه

« . اهند شدشدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خو قوانین خاص مشمول مجازات

در این بین امکان اعمال مجازات شدید حدی به مرتکبان جرایم تروریسم زیست محیطی نیز 

امکان اعمال ماده ، بدین صورت اگر خسارات وارد بر محیط زیست گسترده باشد. وجود دارد

به عنوان رکن قانونی افساد فی االرض نیز وجود 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  286

 . (1400: 438، )میرکمالی و همکاراندارد 

 یا سایر مواد ممنوعهی ا هایل هستقاچاق مواد و وس

مانند سایر جرایم مرتبط با مواد ، ای به دلیل تالی فاسدی که به دنبال دارد  هقاچاق مواد هست

مقوله نظارت بر ، ها  یدر پی همین نگران. ای به نگرانی جامعه بین المللی افزوده است  ههست

از جمله کنوانسیون  المللی  نای مورد توجه اسناد بی  هواردات و صادرات مواد و وسایل هست

قانون گذار ایران با تصویب قانون . قرار گرفته است 1 1979ای   هحفاظت فیزیکی از مواد هست

 7/6/13902و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز در تاریخ ، مهمات، مجارات قاچاق اسلحه

. ای برداشت  ههای غیر قانونی در مواد هست  هو به جلو در جهت جرم انگاری مداخلاقدامی ر

قاچاق اقالم و مواد تحت کنترل را جرم انگاری ، 11قانونگذار ایران در ماده ، بدین ترتیب

                                                           
6-

 Convention on Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM). In order to see the 

convention, refer to the followng link: 

https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/convention-physical 

protectionnuclear-material (Accessed: May 25, 2019). 

بصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت ت-۷

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 23/6/13۹0سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/convention-physical
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 و اقالم»: اقالم تحت کنترل را بدین صورت نام برد، قانون مذکور 3در ماده ، مقنن. نموده است

، غیرنظامی و نظامی از اعم منفجره، ناریه، محترقه مواد انواع از عبارت کنترل تحت مواد

 اه ههندد کشو و ورآ کاش و نندهک حس ، بینندهک شبیهو گازهای، میکروبی، رادیواکتیو، شیمیایی

قانون مذکور به همراه بند الف  11بنابراین ماده « است انتظامی و نظامی تجهیزات و( شوکرها)

هرکس مرتکب قاچاق اقالم و مواد تحت کنترل شود یا به ساخت »: ترتیب مقرر شدهآن بدین 

مواد -الف: ودش یم و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم

با توجه و دقت در مقرره . «.... رادیواکتیو یا میکروبی به حبس از بیست و پنج تا سی سال

با . قانونگذار قاچاق مواد رادیواکتیو را مورد جرم انگاری قرار داده است، گردد  یمعلوم م، فوق

چه . این وجود توصیفی از مواد رادیواکتیو نشده و معلوم نگردیده که دائر به چه مواردی است

بدین سان عدم تعریف . تواند شامل مواردی گردد که دارای خاصیت رادیواکتیوانه است  یبسا م

، باشد )همان  یرادیواکتیو در مقرره فوق منافی با اصل کیفی و شفاف بودن قوانین کیفری ممواد 

مواد رادیواکتیو بوده و با توجه بر ، موضوع جرم قاچاق در مقرره فوق، از سوی دیگر. (1397

محل تردید وجود دارد چه ، ای  هدر سرایت ماده مذکور بر قاچاق سایر مواد هست، اطالق ماده

ای مخالف تفسیر مضیق   هسرایت مجازات بر قاچاق وسایل هست، ا اطالق ماده مذکوربسا ب

ای از اهمیت وافری   های نیز در کنار مواد هست  هدانش هست، در ثانی. قوانین کیفری باشد

. ها به چنین دانشی تبعات شدیدی داشته باشد  تبرخوردار بوده و چه بسا دستیابی تروریس

های قانونگدار به شمار   یای از کاست  هن در نام بردن قاچاق دانش هستغفلت قانوگذار ایرا

 . رود  یم

قانون  111بند الف ماده ، ای در قوانین کیفری ایران  هدر بحث مجازات قاچاق مواد هست

مجازات حبس از ، مجاز غیر مهمات و سالح دارندگان مهمات و، اسلحه قاچاق مجارات

از طرفی قانونگدار عمده بودن . کرده استینی ب شمرتکبین پی بیست پنچ تا سی سال را برای

مجازات ، همان قانون 13قاچاق مواد رادیو اکتیو را واجد تشدید مجازات دانسته و در ماده 

بدین سان مقرر  13ماده . اعدام با عنوان مجرمانه محاربه را قابل اعمال بر مرتکب دانسته است
                                                           

هر کس به طور »13۹0قانون مجارات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 11قاده -8

یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه غیرمجاز اقالم 

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به   شود دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می معامله

 ...«فجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سالحبس از پانزده تا بیست و پنج سال ب ـ مواد من
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 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت کارشناسان نظر جلب با قاضی که صورتی در»: دارد  یم

 با، کنترل تحت مواد یا اقالم دهد تشخیص رادیواکتیو مواد مورد در اتمی انرژی سازمان یا

 محارب مرتکب چنانچه، است بوده انبوه و عمده، احتمالی خسارات میزان و مقدار به توجه

از « . مایدن یم محکوم سال سی تا پنج و بیست از تعزیری حبس به را وی، نشود شناخته

ابهامات موجود در نحوه کیفردهی مرتکب با عنوان مجرمانه محارب در مقرره فوق آن است 

ای عینی جهت تشخیص عمده بودن مواد رادیواکتیو وجود ندارد   هکه دقیقا در قانون فوق مؤلف

دادگاه را در تشخیص و ، هو صرف واگذاری تشخیص عمده به نظر قاضی بدون وجود مؤلف

 . اعمال مجازات با ابهام مواجه خواهد کرد

ای است   هتهدید یه قاچاق مواد هست، ای  هاز دیگر عناوین مجرمانه نزدیک به قاچاق مواد هست

بدین سان . نندک یم در جهت نیل به اهداف تروریستی خود استفاده، ها  تکه غالبا تروریس

، در قوانین کیفری ایران. شود  یقوانین کیفری برخی کشورها یافت معنوان مجرمانه مذکور در 

ای مورد   هعنوان مجرمانه تهدید به قاچاق مواد هست، طبق قانون مجازات تأمین مالی تروریسم

با وجود . تصریح قرار نگرفته و بدین سان در شمار مصادیق جرایم تروریستی واقع نگردیده

امکان مجازات و ، ای  هجازات جرم تهدید به قاچاق مواد هستای جداگانه در م  هفقدان مقرر

قانون تعزیرات اسالمی وجود دارد  669کیفردهی مرتکبان با عنوان کلی تهدبد مقرر در ماده 

 . هرچند مجازات آن فاقد بازدارندگی کافی است

 نین انگلیس در مبارزه با تروریسمرویکرد حقوقی قوا

باشد چرا که این کشور بر   یانگلیس دارای تاریخچه طوالنی م مقابله با اعمال تروریستی در

سپتامیر  11خالف بسیاری از کشورها که ابتدای قوانین ضد تروریستی خود را بعد از حادثه 

ها قبل با حمالت تروریستی مواجه بوده و تدابیری در جهت   لانگلیس از سا، ندا هشروع کرد

اغلب حاصل ، وردهای قانونی این کشورعلیه تروریستدستا. مقابله با آن اتخاذ نموده است

هایی است که در منازعات خود در دوران استعمار کسب کرده و در حال حاضر وارد   هتجرب

المللی و امکان تاثیر آن بر   نرویکرد توجه بر تروریسم در بعد بی. دوران جدیدی شده است

سان حساسیت قوانین کیفری انگلیس نیز  بدین. سپتامبر پدیدار شد11امنیت ملی بعد از حادثه 

سپتامبر تصویب قانون ضد  11حاصل تکاپوهای انگلیس در مواجه با حادثه . برانگیخته شد

جهت تکمیل و توجه بر ، در توالی چنین تصویبی. ( بود2001جنایت و امنیت )، تروریسم
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گیری از تروریسم قانون جلو. قوانینی به ترتیب به تصویب رسید، جرایم نوظهور تروریستی

( و اخیراً اصالحات و 2008قانون ضد تروریسم )، (2006قانون تروریسم )، (2005)مصوب

 . ( در این توالی قرار دارند2021الحاقات قانون ضد تروریسم )

 تا حال حاضر 2000سال قوانین ضد تروریسم انگلیس از -1-3-4

ست که به عنوان اولین قانون از آن جهت حائز اهمیت ا 20001تصویب قانون ضد تروریسم

دائمی در راستای مبارزه با تروریسم قلمداد شده و یک مبنا و اساس در جهت تعریف 

 باشد بدین سان قوانین این دوره شایسته تدقیق است  یتروریسم در انگلیس م

(valarie,Findlay,2015: 51. ( . ناسخ مقررات موقتی  2000قانون ضد تروریسم

در بندهای . باشد  یم 1996و قانون ایرلند شمالی  1989جلوگیری از تروریسم قانون : همچون

 : ردازیمپ یم ذیل به اهم مواد مانند تعریف و مصادیق جرایم تروریستی در این قانون

 مفهوم تروریسم و تعریف آن

 : تروریسم بدین گونه تعریف شده، در بند یک از قسمت اول این قانون

 : است ذیل موارد در اقدام به تهدید استفاده از معنای به تروریسم، قانون این در-1» 

 . (2بند ) زیر در شده شمرده بر الف( اقدامات 

 از بخشی یا جامعه ترساندن برای یا دولت بر تاثیرگذاری منظور به تهدید از )ب( استفاده 

 . عقیدتی یا مذهبی، سیاسی آرمان ترویج منظور به تهدید از جامعه )ج( استفاده

. باشد شخص یک علیه جدی )الف( خشونت : که شود  یمخش ب رزی این مشمول اقداماتی -2

 . نماید وارد اموال به جدی )ب( صدمه

 . ود را به خطر اندازدش یم این جرایم مرتکب که شخصی از غیر انسانی )ج( حیات

 . باشد الکترونیکی سیستم یک در جدی اختالل یا تداخل ایجاد قصد به )ه(

 . سازد جامعه از بخشی یا جامعه ایمنی یا سالمتی متوجه را جدی )د( خطر

 مواد یا گرم سالح از استفاده شامل ( که2)خش ب رزی مشمول اقدام به تهدید از استفاده-3 

باتوجه به . «نشود ( ب1)خش ب رزی مشمول که آن ولو میشود تلقی تروریسم منفجره باشد

رسد که  قانونگذار تعریفی گسترده از   یبه نظر م، مفهوم تروریسممقرره فوق در تعریف 

                                                           
1
 Terrorism Act 2000. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11
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عنوان مجرمانه  70( 1996تروریسم را ارائه داده است بدین گونه که در قانون ایرلند شمالی )

رویکردی نسبت به احصاء  2000در رابطه با جرایم تروریستی احصا شده بود ولیکن قانون 

 . (R. S. Mehta, Maj Gen,2007: 525)نداشته 

 غیرقانونیای ه هاحصاء گرو

های تروریستی شناخته   ههای غیر قانونی که عموماً تحت عنوان گرو  هرویکرد احصاء گرو

بدین گونه در قانون جلوگیری از . رویکری شناخته شده است، در قوانین انگلیس، وندش یم

های غیر قانونی را   هاز گرواختیار داشت تا فهرستی ، وزیر کشور، تروریسم )مقررات موقت(

اعمالی مانند ، با مشخص شدن فهرست گروهای غیر قانونی، بدین سان. مشخص کند

از قسمت  1در بند . جرم انگاری گردیده است... پوشیدن لباس آنان و غیره، حمایت، عضویت

 : سازمانی ممنوع است که، از نظر این قانون: سوم این قانون مقرر شده

 ؛ فهرست شده باشد یا 2الف( در جدول 

 . کند  یب(تحت همان نام سازمانی فهرست شده عمل م

اختیار ، از قسمت دوم قانون 3وزیر کشور بر اساس بند، طبق مقررات سابق، در ادامه این قانون

فهرست وزیر خارجه کشور در . یافته تا گروهی را به لیست مذکور اضافه یا از آن حذف نماید

 . (lbid: 2007: 526)المللی نیز کشانده شد   نبیای ه ننوعه به سازماهای مم  هاعالم گرو

از سایر  2000یکی از نکات متمایز در قانون ضد تروریسم : مجوز بازداشت بدون اتهام

. دستگیری و بازداشت بدون اتهام )حکم( مظنونین به تروریسم هست، قوانین عادی این کشور

امکان ، از سوی دیگر. ساعت وجود دارد 48مظنونین به مدت در این مقرره امکان بازداشت 

این در حالی . ادامه داشتن این بازداشت با متقاعد شدن قاضی از جانب پلیس نیز وجود دارد

 24حداکثر بازداشت موقت به مدت ، است که در سایر جرایم کیفری مقرر در قوانین انگلیس

مجوز تفتیش به پلیس داده ، و وسایل نقلیه نیزاز سوی دیگر در رابطه با اشیاء . ساعت است

( طبق این بند به هر 1): اردد یمقرر م، از قسمت ششم 44خش ب ، در این موارد. شده است

شود تا یک وسیله نقلیه را در منطقه یا مکانی مشخص شده   یپلیس با لباس رسمی اجازه داده م

نقلیه ب(راننده وسیله نقلیه ج(مسافری در الف(وسیله : متوقف کند و جستجو نماید، در مجوز

وسیله نقلیه د(هرچیری که داخل یا روی وسیله نقلیه باشد یا توسط راننده یا مسافر حمل شود 

ی مشخص شده   هتا عابر پیاد، شود  ی( طبق این بند به هر پلیس با لباس رسمی مجوز داده م2)
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الف( عابر پیاده ب( هر چیزی که او : در منطقه یا مکانی معین را متوقف کند و جستجو کند

 . کند  یحمل م

 2001قانون ضد تروریسم 

 ای برای دستگیری مجرمان   هاختیارات گسترد، نسبت به قوانین قبلی 2001قانون ضد تروریسم 

در این قانون مواردی مانند گرفتن اثر انگشت . مشکوک و مظنون به تروریست را داده است

اقدام جهت جلوگیری از ورود آسیب به ، گسترده در توقیف و حفظ شواهداختیارات ، اجباری

از سوی دیگر از اهم مقررات متمایز در این . قابل توجه است، ها  تمردم از جانب تروریس

در این مقرره دامنه بازداشت افراد مظنون عالوه بر . چهار استخش ب رمفاد مندرج د، قانون

تدوین و . (lbid,2015: 55)خارجی نیز کشانده شده استشهروندان بریتانیایی به افراد 

. باعث انتقاداتی بر روند تقنین و اجرای این قانون شد 2001اجرای سریع قانون ضد تروریسم 

 :valarie,Findlay,2015 باشد  یبدین سان قسمت چهارم این قانون فاقد قدرت اجرایی م

54)) . 

در ، قوانین قبلی نیز برآمده بدین ساندر مقررات خود در جهت تکمیل  2001قانون 

های بیولوژیک و شیمیایی یا تهاتر مواد منفجره   حمعامله سال، این قانون 8تا  6ای ه تقسم

افشای اطالعاتی که امنیت یک پایگاه اتمی را به ، در ثانی. انگاری قرار گرفت  ممورد جر، اتمی

این قانون در رابطه با امنیت  9درقسمت . انگاری واقع گردیده است  مخطر اندازد مورد جر

در صورتی که ظن اقدامات خشونت آمیز وجود ، مقرراتی در جهت توقف هواپیما، هواپیمایی

پلیس اختیاراتی را در جهت تشخیص ، این قانون 11در قسمت . داشته باشد مقرر شده است

انگشت افراد مظنون به  مجوز اخذ اثر، هویت افراد مظنون پیدا کرد و در لوای این اختیارات

تروریست حتی به صورت اجباری به آنان داده شد و نیز اختیاراتی به آنها محول شد تا به 

نهایتاً . واسطه آن حتی در مناطق غیر نظامی در برخی شرایط اقدامات قانوی را انجام بدهند

مربوطه در  یک جدول زمانی را مقرر نمود که به موجب آن بازنگری در قوانین 2001قانون 

 . زمانی مشخص انجام گیرد

 



 کیا و سعید اسدزادهرویکرد قوانین کیفری ایران .../ امیر مصباح 

 
 

1۵۵ 

 1 2005 قانون جلوگیری از تروریسم
و جایگیزینی تمهیدات آن با « دستور کنترل»هدف از تصویب این قانون ارائه تعریفی از 

تصویب این قانون در پاسخ به . مقررات بازداشت بدون اتهام مقرر در قانون سابق است

مبنی  2001طی صدور حکمی بر اساس قانون . انجام گرفت 2001ایرادات موجود در قانون 

)بل مارش( قضات دیوان  Belmarshبر بازداشت بدون محاکمه نه نفر خارجی در زندان 

بدین نحو . قسمت چهارم این قانون را مغایر با مفاد حقوق بشر اروپایی دانستند، عالی کشور

مقرر در قانون جلوگیری « دستورات کنترل»قانون مذکور قدرت اجرایی خود را از دست داد و 

دستور کنترل در بند ، در این قانون. جایگرین قسمت چهارم آن قانون شد، 2005از تروریسم 

در این قانون دستور کنترل به معنای دستوری »: بدین گونه تعریف شده، یک از قسمت اول

خطر تروریسم صادر  است که علیه یک فرد به منظور حفاظت از اعضای جامعه در برابر

با وجود آنکه قانون جلوگیری از تروریسم در « کند  یشود و تعهداتی را بر فرد تحمیل م  یم

ولیکن به دلیل ایرادات ، هایی را برداشته بود  مگا، جهت تعدیل بازداشت موقت بدون محاکمه

صوب علیه مفاد م، موجود در آن طی اعالمیه صادره از جانب قضات دیوان عالی کشور

و بدین صورت این ، کنوانسیون اروپایی بشر دانسته شد 6مغایر ماده ، سوم این قانونخش ب رد

 . قانون قدرت اجرایی خود را از دست داد

 20062قانون تروریسم 

دارای اهمیت بسزایی است چرا که ، این قانون در سابقه تقنینی قوانین ضد تروریسمی انگلیس

انگاری قرار داده و عناوین مجرمانه جدیدی در قوانین   ممورد جراقدامات و اعمال جدیدی را 

گسترش عناوین مجرمانه جدید و تحدید . کیفری ضد تروریسم انگلیس به وجود آورده است

های حقوقی گردید و به   نهایی در گفتما  ههای فردی توسط این قانون باعث بروز مجادل  یآزاد

با این . انتقاداتی بر آن وارد است، در مبارزه با تروریسم 2006رغم مقررات سرکوبگرانه قانون 

در سابقه تقنینی قوانین انگلیس ، وجود قانون مذکور به دلیل شناسایی اعمال مجرمانه جدید

 : مواردی از این قانون شایسته توجه بیشتر است. دارای اهمیت است

                                                           
1
 Prevention of Terrorism Act 2005. Accessible: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/enacted 
2
Terrorism Act 2006. Accessible: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents 
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 گسترش دامنه تعریف تروریسم

تعریف ، ن نیز مانند سایر قوانین ضد تروریستی انگلیسمبنای تعریف تروریسم در این قانو

دامنه تعریف ، با وجود چنین مطابقتی. است 2000یک قانون ضد تروریسم خش ب رمقرر د

نه تنها اقدامات ، گسترش یافته است چرا که در تعریف تروریسم 2006تروریسم در قانون 

زیر ، کردن سیاست هر دولتی انجام گیردتروریستی علیه انگلیس بلکه اقداماتی که جهت متأثر 

قابلیت . (Rehman,javad, 2007: 839) عنوان تعریف تروریسم گنجانده شده است 

، تعمیم تعاریف این قانون تا جایی است که حتی اقدامات انجام گرفته علیه یک رژیم سرکوبگر

فصل دوم این قانون  اول ازخش ب ربرای نمونه آنچه د. تواند مشمول عنوان تروریسم گردد  یم

قابلیت تعمیم آن را دارد که حتی اظهار عقیده یک گروه ، آمده« تشویق تروریسم»در تعریف 

 . مقاومتی در قبال رژیم سرکوبگر داخلی را تحت عنوان تروریسم بداند

 تشویق تروریسم

 تشویق»یک جرم کیفری جدید با عنوان  2006اول از فصل اول قانون ضد تروریسم خش ب رد

مقنن با وجود عناوین مجرمانه مشابه ، در این مقرره. مورد جرم انگاری واقع شده« تروریسم

تحت عنوان تشویق افراد به ، یا همفهوم گسترد، مانند تحریک افراد به اقدامات تروریستی

 R. S. Mehta, Maj)سال حبس جرم انگاری کرده است  7اقدامات تروریستی با مجازات 

Gen,2007: 668) .به که اظهاری»: تشویق تروریسم بدین صورت بیان شده، در این قانون 

 برای اعضای جامعه همه یا بعضی در انگیزه ایجاد یا مستقیم غیر یا مستقیم تشویق منظور

 المللی  نبیای ه نکنوانسیو در مندرج جرایم یا تروریستی اعمال ارتکاب به تحریک یا ارتکاب

مقنن انتشار مطالبی که به ، در ادامه. «ودش یم ادراک تروریسم تشویق عنوان به، شود منتشر

گردد را ممنوع اعالم کرده و برای آن مجازات حبس به   ینوعی تشویق تروریسم محسوب م

جرمی تحت عنوان انتشار مطالب ، بدین سان در این مقرره. سال را مقرر کرده 7مدت حداکثر 

داند   ی( انتشار این مطالب را زمانی جرم م2)1خش ب . تروریستی مورد جرم انگاری واقع شده

 : که

اثر رفتار خود تشویق مستقیم یا غیرمستقیم یا انگیزه دیگری برای  اشتهقصد د فردالف( 

 . تهیه یا تحریک اقدامات تروریستی باشد، ارتکاب

 ؛ یاو کمک به انجام یا تهیه چنین اعمالی باشد، واهد اثر رفتار خودخ یم فردب( 
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 . باشدروا پ ، بیدر بندهای مذکور )الف( یا )ب(داردنسبت به اینکه آیا رفتار او تأثیری  فردج( 

 ده از آن یا خسارت بر تأسیسات آناستفاءساخت و نگهداری مواد رادیواکتیو یا سو

قانونگذار انگلیس نیز به دلیل حساسیت مواد رادیواکتیو و امکان سواستفاده از این مواد در 

مواردی از دخالت ، 2006از قانون جلوگیری از تروریسم  9خش ب رتروریستی دجهت اهداف 

درصورتی »: اردد یم ( این قانون مقرر9)1خش ب . در مواد رادیو اکتیو را جرم انگاری کرده است

 : ود که اعمال زیر را انجام بدهدش یم شخص مرتکب جرم

 ، ساختن یا در اختیار داشتن مواد رادیو اکتیو یا (الف

در اخیار داشتن مواد رادیو اکتیو در جهت استفاده از دستگاه یا مواد برای یا در ارتباط با  (ب

آن را در دسترس ، ارتکاب یا تهیه یک عمل تروریستی یا آنکه در جهت استفاده از این مواد

 «قرار بدهد

رادیو اکتیو به در این قسمت دستگاه ... »: ( در مورد دستگاه رادیواکتیو بیان شده9)4خش ب رد 

ای ب( دستگاه پخش   های یا سایر وسایل انفجار هست  هالف( یک سالح هست: این معانی است

مقنن در مورد مواد رادیواکتیو ، در ادامه همین مقرره. ج( دستگاه ساطع تشعشع. مواد رادیواکتیو

: رادیواکتیو دیگری است کهای یا هر ماده   هماده رادیواکتیو به معنای مواد هست... »ارد د یم مقرر

، یونیزان پرتوهای نوع چند یا یک انتشار با همراه فرآیندی در که است اییه ههست حاوی الف(

. وندش یم خود به خود تجزیه دچار، گاما پرتوهای یا نوترونی ذرات، بتا تابش، آلفا تابش مانند

( ایجاد صدمات شدید 1به)پذیری قادر است   فو ب( به دلیل خواص رادیولوژیکی یا شکا

( ایجاد خطر 4( به خطر انداختن جان افراد یا )3( ایجاد آسیب جدی به اموال )2بدنی به فرد )

 ( مقرر9)5خش ب رها د  همقنن درباره ویژگی این دستگا. جدی برای سالمت یا ایمنی مردم

: ثابت باشد یا نباشدواند شامل هر یک از  این موارد باشد خواه ت یم هر دستگاهی» ارد د یم

 «لوله و مجراها، کانتینرها، مخازن، تجهیزات وسایل برقی، ماشین آالت

شخصی که طبق این بند مرتکب جرم »( مقرر شده 9)3خش ب ردرباره مجازات این اقدامات د

 «دبه حبس ابد محکوم خواهد ش، در صورت محکومیت بر اساس کیفرخواست، شده باشد

تخریب یا آسیب رساندن به ، ای از قبیل استفاده  هتأسیسات هستمداخله غیر قانونی در 

از قانون جلوگیری از تروریسم  10خش ب عموضو، تأسیسات رادیواکتیو با مقاصد تروریستی
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خش ب بمقنن هر یک از مداخالت غیر قانونی را بر حس، در شمار این مقررات. است 2006

 . ت( با حبس ابد مورد ممنوعیت قرار داده اس10)3

ورود غیرمجاز مذکور در قانون پلیس و جرایم عمده ، این قانون 12خش ب رهمچنین مقنن د

به پایگاه اتمی نیز تعمیم داده و با  مجازات حبس ابد به دامنه ممنوعیت ، را 2005یافته   نسازما

 . موجود افزوده است

 20081قانون ضد تروریسم 

در پی پاسخ به یک واقعه تروریستی خاص  2006اهم قوانین ضد تروریستی انگلیس تا سال 

اما . غالبا دربرگیرنده مقررات کیفری ماهوی علیه تروریسم است، بدین لحاظ. وضع شده است

بیشتر در برگیرنده مقرراتی شکلی درباره اختیارات مأموران اجرای  2008قانون ضد تروریسم 

اخذ اثر انگشت و ، سناد جهت بررسیاختیارات پلیس در انتقال ا، صالحیت در رسیدگی، قانون

در این . روند بازجویی از مظنونین تروریستی و نیز مقرراتی در مورد پولشویی است، اه هنمون

 مقررات جدیدی مانند اخذ اثر انگشت از مظنونین به چشم، قانون نسبت به قوانین قبلی

 1984پلیس و ادله کیفری قانون  63و  61خش ب ربرای اولین بار د، چنین مقرراتی. وردخ یم

اختیار پلیس در ، ملحوظ گردیده 2008وضع گردیده بود ولیکن آنچه در قانون ضد تروریسم 

که اختیاری گسترده ، های غیر شخصی بدون رضایت فرد مظنون است  هاخذ اثر انگشت و نمون

 2008 در مورد تعریف تروریسم در قانون. (1390، ود )موسی زاده و عربستانیش یم محسوب

بدین گونه . است 2000معنای تروریسم همان معنی به کار برده شده در قانون ، انگلیس

تغیرات موجود . ردد که قانون مذکور در مفاهیم موجود مقید بر قوانین قبلی استگ یم مشخص

بیان شده است که اهم موارد « موارد متفرقه»ماهوی غالباً در فصل هفتم قانون با عنوان خش ب رد

 : گردد  یوی قید مماه

( قانون 1)خش ب هبه تعاریف موجود در قوانین قبلی من جمل« نژادی»( اضافه شدن واژه 1

( از 1)75خش ب زو سایر قوانین در زمینه تعریف اقدامات تروریستی )مستفاد ا 2000تروریسم 

 قسمت هفت(

                                                           
1
 Counter Terrorism Act 2008. Accessible: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/28/contents 
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 با مرتبط هنگامی جرم قانون این در: به تعریف مقابل« جرایم مرتبط»( اصالح تعریف 2

الف( در حین انجام عمل تروریستی به وقوع بپیوندد یا ب( به منظور : که باشد  یم تروریسم

 ( از قسمت هشت(1)93خش ب داهداف تروریستی ارتکاب یابد )مفا

جرم تبعی در این قانون یکی از موارد ذیل : به تعریف مقابل« جرایم تبعی»( اصالح تعریف 3

ب( جرمی . مشاوره یا تسبیب ارتکاب جرم، تشویق کردن، کردن الف( کمک: باشد  یم

( مانند تشویق یا معاونت در جرم که در 27)فصل 2007قانون جرایم شدید  2خش ب تتح

 . ( قسمت هشت(1)94خش ب دارتباط با جرم مذکور باشد )مفا

 یری گ هنتیج
جرایم ، قوانین کیفری ایرانگردد که در   یآشکار م، با توجه و دقت درقوانین کیفری ایران

نه تنها در فصول قانون مجازات اسالمی ، بدین سان. تعریف و احصاء نگردیده، تروریستی

بلکه در سایر قوانین ، وجود ندارد« جرایم تروریستی»( فصل مشخصی به نام 1392)مصوب

 رویکرد. جرایم تروریستی تعریف و مجازات آن معین نشده است، جزایی خاص کشور نیز

موجود در قوانین کیفری ایران به نوعی در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم )اصالحی 

عالوه بر ، قانون مذکور در جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ( مشخص گردیده1397

، های تروریستی  کهای مالی در جهت مساعدت به افراد و گروه  تتعریف و کیفردهی استعان

نیز پرداخته که به زعم قانونگذار مصادیق جرایم تروریستی در قوانین ایران به بیان مصادیقی 

 . گردد  یمحسوب م

مصداق جرم ، موارد مصرح در بند الف ماده یک قانون تأمین مالی تروریسم به زعم مقنن

تروریستی محسوب گردیده و به تبع آن مساعدت در چنین جرایمی مشمول جرم تأمین مالی 

قانونگذار در ادامه همین قانون با لحاظ سوءنیت ، عالوه بر بند فوق. ددگر  یتروریسم م

تصمیمات دولت جهوری اسالمی ایران یا سایر کشورها یا ، تأثیرگذاری برخط مشی»

این . ارتکاب اعمالی را مصداق جرایم تروریستی قلمداد کرده است« المللی  نهای بی  نسازما

 و دولتی عمومی تأسیسات و اموال در خرابکاری: یرند مانندگ یم اعمال جرایم شدیدی را در بر

 دنز شآت و اه بآ ردنک ممسمو قبیل از یستز  محیط به شدید خسارت ایراد، غیردولتی

، سرقت، غیرقانونی انباشت یا توسعه، نگهداری، حمل، انتقال، اکتساب، تملک، تولید ها  لجنگ

 ناسیش تزیس و میکروبی، شیمیایی، یا ههست مواد و عناصر، سموم قاچاق و متقلبانه تحصیل
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ها بر حسب بند آخر   کتشخیص تروریستی بودن اقدامات افراد و گروه.. و غیره (بیولوژیک)

 . عهده شورای عالی امنیت ملی واگذار گردیده است، ماده یک قانون مذکور

تأمین مالی  با مشخص شدن مصادیق جرایم تروریستی با رویکرد موجود در قانون مبارزه با

مجازات چنین جرایمی با دستاویز شدن بر سایر عناوین مجرمانه موجود در قانون  ، تروریسم

بدین سان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم صرفاً به بیان . گیرد  یکیفری ایران صورت م

د ندارد مصادیق اعمال تروریستی پرداخته و نشانی از کیفردهی این مصادیق  در این قانون وجو

از عناوینی ، جهت به کیفر رساندن مجرمان، قضات در مواجه با چنین جرایمی، و بدین ترتیب

 . نندک یم استفاده... قتل و غیره، سرقت، افساد فی االرض، چون محاربه

، کشور انگلیس سابقه تقنینی نسبتاً طوالنی در مواجه با جرایم تروریستی دارد و بدین گونه 

عددی در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی در این کشور به تصویب رسیده قوانین کیفری مت

مقررات اولیه کشور انگلیس بیشتر حاصل تکاپوی این کشور در زمان استعمار و . است

با قانون ضد ، نقطه عطف قوانین ضد تروریستی. های داخلی این کشور بوده است  گجن

اصالح و ، ای متمادیه لتوالی قوانین بعدی در ساشروع گردیده و سپس با  2000تروریستیم 

زیرا . اشدب یاین دسته از قوانین ضد تروریستی انگلیس حائز اهمیت بسیاری م. تکامل یافت

برای اولین بار به صورت یکپارچه و منظم تحت لوای یک قانون واحد به تعریف و احصاء 

ر نسبت به قوانین قبلی که عموماً جرایم تروریستی و مجازات آن پرداخته است و از سوی دیگ

قوانین بعد از ، در بعد تروریسم داخلی و مسائل ایرلند شمالی به مرحله تصویب رسیده بود

المللی ضد تروریسم به مبارزه   نالمللی بوده و متأثر از قوانین بی  نبیشتر دارای بعد بی 2000سال 

 . المللی پرداخته است  نبا اقدامات تروریسم بی

به تعریف تروریسم پرداخته و در بند یک از قسمت  2000قانون ضد تروریسم ، ین بیندر ا

 به تهدید استفاده از معنای به تروریسم»: تروریسم بدین گونه تعریف گردیده، اول این قانون

 تهدید از )ب( استفاده. (2بند ) زیر در شده شمرده بر الف( اقدامات: است ذیل موارد در اقدام

 تهدید از استفاده .(جامعه)ج از بخشی یا جامعه ترساندن برای یا دولت بر تأثیرگذاری منظور به

در در ، این قانون عالوه بر تعریف تروریسم« عقیدتی یا مذهبی، سیاسی آرمان ترویج منظور به

بینی   شهای تروریستی توسط وزیر کشور را پی  کانتشار لیست گروه، از قسمت سوم 1بند 

های   کردد که با مشخص و عیان شدن گروهگ یمقرره از آن رو مهم قلمداد م این. کرده است
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هرگونه تبلیغ و تشویق و حمایت ، تروریستی و شناخته شدن آنان در بین مردم به طرق قانونی

از مقررات افتراقی این قانون نظام . انگاری قرار بگیرد  ما مورد ممنوعیت و جره هاز این گرو

امکان ، از قسمت شش این قانون 44خش ب رد. جرایم تروریستی استبازداشت مجزای 

ساعت و ادامه این فرآیند به مدت زمان  48بازداشت افراد مظنون به تروریست به مدت 

این مقرره در راستای زمان بر بودن فرآیند رسیدگی به جرایم تروریستی . بیشتروجود دارد

 . است

انگلیس در ایجاد پیکره قانونی واحد در مبارزه با  2000با وجود اهمیت قانون ضد تروریستی 

اعتبار نمودن بخشی از   بی مقررات متوالی دیگری با رویکرد اصالح و گاها، جرایم تروریستی

در توالی این مقررات مواردی از این قبیل . قوانین سابق انگلیس به رشته تصویب رسیده است

و قانون تروریسم  2005ن جلوگیری از تروریسم و قانو 2001قانون ضد تروریستی: وجود دارد

 2021و اخیرا قانون تروریسم  2015و قانون ضد تروریسم  2008و قانون ضد تروریسم  2006

 . اشدب یم

بیشتر در جهت اصالح مقررات قبلی یا ، های متوالی گنجانده شده  بآنچه در پیکره این تصوی

انگلیس مقررات  2006نون ضد تروریسم قا. باشد  یایجاد مقررات جدید ضدتروریستی م

این قانون عالوه بر گسترش دامنه تعریف تروریسم به . جدیدی را وارد قوانین انگلیس کرد

عناوین جدیدی مانند ، ندازدا یم مواردی که حتی امنیت سایر کشورها را در انگلیس به مخاطره

به صورت جداگانه مورد جرم تدارک اقدامات تروریستی را ، تعلیم تروریسم، تشویق تروریسم

 . در سایر مقررات ضدتروریستی نیز این رویکرد حفظ شده است. انگاری قرار داده است

گذار بر ایجاد یک رویکرد واحد در   ناراده قانو؛ ودش یمشخص م، با نگاهی در قوانین انگلیس

ات از مرحله قض، در این نظام واحد. اشدب یم احصای جرایم تروریستی و مجازات این جرایم

جرایم معین و . تفهیم اتهام تا صدور حکم با قوانین یکپارچه و واحدی سر و کار دارند

های مشخص مانع تشتت آراء شده و تبیین جرایم تروریستی از سوی مقنن و مشخص   تمجازا

شدن جرایم مرتبط با اقدامات تروریستی باعث اطالع مردم از وجود جرایم تروریستی و 

های تروریستی به صورت مصرح از جانب قانون گذار   هود و احصای گروش یممصادیق آن 

، از سوی دیگر. گردد  یباعث ممانعت مردم از گرویدن یا حمایت و تشویق گروهای مذکور م

باعث رفع خالءهای ، توالی کشور انگلیس در تصویب و اصالح قوانین ضد تروریستی جدید
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تکامل قوانین ضد . رددگ ینوظهور تروریستی مموجود و پوشش در جرم انگاری جرایم 

بدین . هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی گنجانده شده است، تروریستی انگلیس

بیشتر مقید بر تعریف ، در تعریف و احصاء رکن قانونی جرایم تروریستی، قوانین ماهوی؛ سان

ی جرایم نوظهور و جرایم مرتبط لیکن در شناسای و. اشدب یم 2000مقرر در قانون ضدتروریسم 

 . اشدب یجدیدی مای ه یدارای جرم انگار، غالباً قوانین جدید، با اعمال تروریستی

در جدول زیر سعی بر آن شده تا اهم نتایج حاصل از تطبیق رویکرد قوانین کیفری ایران و 

 : انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی تبیین شود
 نظام حقوقی ایران و انگلیس در مقابله با جرایم تروریستیمقایسه تطبیقی ( 1) جدول

 ردیف نظام حقوق کیفری ایران نظام حقوق کیفری انگلیس نتیجه

نظام حقوق کیفری 

انگلیس در مقایسه 

به ، با نظام ایران

شکل یکپارچه و 

منسجمی تحت 

قوانین خاص جزایی 

به جرم انگاری 

جرایم و مجازات 

اعمال تروریستی 

 . استپرداخته 

نظام حقوقی انگلیس در قالب 

به جرم ، قوانین خاص جزایی

. انگاری جرایم تروریستی پرداخته

بدین سان این کشور در قوانین 

متعددی من جمله قانون ضد 

و  2006و  2001و 2000تروریسم 

به بیان جرایم و مجازات  20008

 . اعمال تروریستی پرداخته است

 

در نظام کیفری ایران جرایم 

ریستی به صورت صریح جرم ترو

بدین سان عنصر . انگاری نشده

قانونی مشتمل بر جرایم و 

مجازات اعمال تروریستی فاقد 

 . اشدب یم عنوان

1 

نظام حقوقی انگلیس 

برای مجازات 

مرتکبان جرایم 

تروریستی از 

« تروریسم»عنوان

کند   یاستفاده م

ولیکن قوانین ایران 

نظام حقوق کیفری انگلیس به دلیل 

برخورداری از قوانین خاص 

جهت محاکمه اقدامات ، جزایی

با استناد به جرم ، تروریستی

تروریسم و جرایم مرتبط با اعمال 

و  2000تروریستی مصرح در قانون 

به مجازات  سایر قوانین تکمیلی

نظام حقوق کیفری ایران جهت 

مجازات اقدامات تروریستی 

دستاویز عناوین مجرمانه دیگری 

مانند محاربه )مفاد ماده 

( 286بغی)مفاد ماده ، (281و279

یا عناوین دیگری من جمله 

هواپیماربایی)مفاد قانون امنیت 

2 
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 ردیف نظام حقوق کیفری ایران نظام حقوق کیفری انگلیس نتیجه

جهت محاکمه 

مرتکبان اعمال 

تروریستی از سایر 

مانند ا ه تمجازا

بغی و غیره ، محاربه

 . ندک یاستفاده م

 . ( شده است1350هوایی . پردازد  یمرتکبان م

در نظام حقوقی 

انگلیس جهت 

مجازات اعمال 

مرتبظ با اقدامات 

تروریستی از عناوین 

ای   همجرمانه جداگان

شود   یاستفاده م

ولیکن در ایران از 

نهاد معاونت در جرم 

 . رددگ یاستفاده م

در نظام حقوق کیفری انگلیس 

اعمال مرتبط با اقدامات تروریستی 

به صورت جداگانه جرم انگاری 

ریسم تشویق ترو: نظیر. شده

اول از فصل اول قانون خش ب د)مفا

 ... ( و2006ضد تروریسم 

، در نظام حقوق کیفری ایران

جهت مجازات اعمال مرتبط با 

اقدامات تروریستی مانند 

، تبلیغ تروریسم، تشویق، مساعدت

بایستی از نهاد معاونت در جرم 

( استفاده  129تا 126)مفادماده 

 . کرد

3 

 پیشنهادها

الزم است که جرایم و ، فقدان قوانین ماهوی برای مجازات جرایم تروریستی(با توجه بر 1

. در قوانین ایران گنجانده شود، باعنوان مشخص جرایم تروریستی، مجازات اقدامات تروریستی

محاکم جهت مجازات ، این مهم از آن رو است که به دلیل فقدان چنین مقررات ماهوی معین

 . وندش یایر عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران مدستاویز س، اقدامات تروریستی

مقنن بایستی تدابیر ، (با توجه بر اهمیت مبارزه با جرایم تروریستی و حساسیت چنین اعمالی2

بدین ترتیب با توسل بر تجارب تقنینی سایر . ماهوی خود را در قوانین خاصی قرار بدهد

 . واند راهگشا باشدت یاص ضد تروریستی متصویب قوانین خ، کشورها مانند انگلیس
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بدین ترتیب بایستی به . ( تصویب آیین دادرسی خاص در نحوه رسیدگی به جرایم تروریستی3

مقررات شکلی در نحوه رسیدگی ویژه به ، تبع تقنین مقررات ماهوی خاص علیه تروریسم

 . جرایم تروریستی نیز به تصویب برسد

 یقدردان

 نیمحققان ا اریرا سخاوتمندانه در اخت شیدانش خو، که در طول پژوهش یخبرگان توانمند از

بزرگ واران قرارگرفت ه    نی  پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استوار

 .  میسپاسگزار اریاست بس
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