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رم جرم م تقلی تحت عنتوان بیوتروری تس بت  عنتوان جت     در نظام حقوقی ایران ک  
زی تی یافتت  هایی از مفهوم تروری ساصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه

، بیوتروری تس   نگاه افتراقی بت  نبود  گذار،شود ک  ب  دلیل سرعت عمل کند قانونمی
کت  نیازمنتد   ب  طتوری  نی ت مدآکار ،آنارهای مبارزه با کسازضعف ضمانت اجرا 

المللتی  بتین تدابیر نیاز ب  تیمیل و اصالح . های جدید استگیریبررسی و تدمیس
آزمتایی  بینتی یتک سی تتس راستتی    از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پتیش نیز 

 . رسدکارآمد و فنی، الزم و ضروری ب  نظر می
، کنوان یون خلع سالح بیولوییک، تروری س، ینو پروتیل ،بیوتروری س: ها کلیدواژه

  .کرونا ویروس
 

 مقدمه .1
هتای جهتان تبتدیل شتده      اهی است ک  ویروس کرونا بت  خبتر اول تمتام رستان     چند م
 اینیت   از پتس  چین، هوبئی استان ووهان شهر در بار اولین برای 1۱21 دسامبر در .است
 متثثر  موجود های درمان و ها واک ن و شدند پهلو سین  لت مشخدی دچارع بدون مردم

 .شد شناسایی ان ان در ریگی هم  با کروناویروس از جدیدی نوع نبودند،
گیترد و   بودن شیوع کرونا هر روز ابعاد جدیدی ب  خود متی « جنگ بیولویییی»احتمال 

تواند ب  رد یتا تاییتد ایتن فرضتی  کمتک       می« بررسی ینوم ویروس»کارشناسان معتقدند 
تواند ضتمن بررستی، نتیجت      سازمان بهداشت جهانی ب  عنوان متولی این م ئل  می. کند

های خود را در دسترس افیار عمومی قرار دهد اما ایتن نگرانتی وجتود دارد کت      یافت  
کنند و ن  با منطق، مانع چنتین   کشورهای شمال ک  معموالً با زور امورات را مدیریت می

  .شفافیتی شوند
اگر فرضی  فوب تایید شود، رییس آمرییا متهس اصلی آن خواهد بود چرا ک  برای دستت  

 .کندود از هیچ جناتی فروگذار نمییافتن ب  اهداف خ
مقابل  اقتدادی با چین ک  این روزها بتا آن درگیتر استت و مقابلت  سیاستی بتا ایتران،        

تواند انگیزه رییس آمرییتا بترای شتروع چنتین جنتگ      هایی است ک  میترین فرضی  مهس
 .بیولویییی است

کرونتا بیمتاری   عضو کن ت رییس صهیونی تی گفت  ک  ویروس  «اورلی لوی ابیاسیس»
منتقل شده از حیوان ب  ان ان نی ت، بلی  این ویروس یک سالح بیولویییی است کت   

الملل  معاون اول رییس کمیت  بین« دیمیتری نووییوف». در آزمایشگاه ساخت  شده است
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های بیولوییک  پارلمان روسی ، نیز صراحتا از فعالیت برخی کشورها برای ساخت سالح
  .وضوع را دیگر یک م ال  محرمان  نخوانده استسخن گفت  و این م

اثبات بیولوییک بودن ویروس های ساخت  دست بشر، ب  آسانی امیتان پتذیر نی تت و    
تاکنون هس هیچ یافت  علمی نتوان ت  ب  طور قتاطع یتک ویتروس را ستاخت  و پرداختت       

کرونتا  حتی اگر کشوری ک  درگیتر ویروشتی شتبی     . آزمایشگاه های نظامی معرفی کند
شده، آن را بیولوییک بخواند، تا زمانی ک  سازمان بهداشت جهانی ک  م ئول اعالم این 

ستایت  ) شتود موضوع است، آن را اعالم نیند، این موضوع بت  رستمیت شتناخت  نمتی    
 .(12/21/2911تحلیلی الف، 

نتوع   .در ایران شیوع پیتدا کترد   2911بهمن سال  9۱این ویروس برای نخ تین بار در  
ی وع و گ ترش ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ستب  شتده کت  احتمتال حملت      شی

 .بیولویییی این ویروس تقویت شود
مورد اصابت،  یها دفاین است ک  ههای بیوتروری تی های سالحزیرا ییی از ویژیگی

امیتان   یزمتان  ی فاصتل   نیو متاسفان  هم. د از حمل  مشخص نخواهد شدعها ب تا مدت
خواهتتد گرفتتت و بتت   (و قضتتایی)یتتتیامن یهتتا مهتتاجس را از دستتتگاه (یتت تعق)یابیتترد

 .فرار از صحن  را خواهد داد ی اجازه ها ت یترور
بیولتویییی یتا بیوتروری تتی بتودن آن را مطترح       مقامات کشورمان نیز احتمتال حملت   

 .اندساخت 
 این»: گفت و درا مطرح نمو راآننخ تین بار فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ا بت  چتین و   ابتتد  در کت   باشتد  آمرییا بیولویییی تهاجس محدول است ممین ویروس
 .« ... سپس ب  ایران و سایر نقاط دنیا شیوع پیدا کرده،

فرمانده قرارگاه پدافند غیرعامل هس با تأیید تلتویحی بیولتویییی بتودن ویتروس     سپس 
 امتا  جنتگ بیولوییتک را دارد   هتای  این ویروس بخش زیتادی از ویژگتی  »: گفتکرونا، 

توان با بررسی بیشتر توسط متخددین ویروس شناسی مشخص شتود کت  آیتا ایتن      یم
 .«.یک جنگ بیولوییک است یا خیر

 در  همت  ایتن متوارد   . اندبرخی دیگر از مقامات کشورمان نیز این فرضی  را مطرح کرده
 و بهداشتتی  قرارگاه تشییل دستور اسالمی انقالب معظس رهبر ک این تا بود احتمال حد

یک نیت  ب یار ویژه در پیتام رهبتر   . صادر کردند را کرونا ویروس با مقابل  برای درمانی
انقالب وجود داشت ک  سوءظن و حتدس بترای بیولتویییی بتودن ویتروس کرونتا را       

 .تقویت کرد
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قرارگتاه  »دهی ایتن ختدمات در قالت  یتک      در بخش از پیامشان بر لزوم سازمانایشان 
برای پیشگیری از شتیوع بیشتتر ایتن بیمتاری تأکیتد و خاطرنشتان       « بهداشتی و درمانی

 را رویتداد  ایتن  بودن «بیولوییییحمل  »این اقدام با توج  ب  قراینی ک  احتمال »: کردند
 ملّتی  تتوان  و اقتتدار  بتر  و داشت  نیز بیولوییک دفاع رزمایش جنب  تواند می کرده مطرح
 .«بیفزاید

برخی دیگر از کشورهای جهان نیز بر احتمتال بیوتروری تتی بتودن شتیوع      البت  مقامات
 (. 19/21/11خبرگزاری خبر آنالین، ) 2 .اندویروس کرونا را مطرح کرده

 ای از تروری س است؟ اما جنگ بیولوییک یا بیوتروری س چی ت؟ آیا بیوتروری س شاخ 
در زمتان حاضتر    جهتان یتت  علی  صلح و امنجدی عنوان ییی از تهدیدات ب  تروری س 
 از شیحادثت  بت  بت    2۱۱از حتدود   یالملل نیح بطک  در س یورطب   .شده استشناخت  

بتال  شتده    2191ار حادثت  در ستال   زاز ه شیو ب 2192-2194ی هاحادث  در سال 4۱۱
  (.2۱: 2914،  یمامغ) است
از  تروری س نوینای ب یار پیچیده از ب  عنوان شاخ  دراین میان موضوع بیوتروری ساما 

 . برج تگی خاصی برخوردار است اهمیت و
 3238-3235 :2002,) شتود  گاه با عنتوان جنتگ بیولوییتک نیتز یتاد متی       بیوتروری ساز 

Lederberg.) را هس ب  معنی ارعاب و هتس بت  مفهتوم    « بیوتروری س» ولی در عمل، وایه
 (.  1۱9: 291۱، شاه ح ینی) برند جنگ بیولوییک، ب  کار می

منتشتر کتردن عوامتل    : الملتل عبتارت استت از   بیوتروری س طبتق تعریتف پلتیس بتین    
ها، حیوانتات و گیاهتان بتا     بیولویییی یا سمی با هدف کشتن یا آسی  رساندن ب  ان ان

قدد و نیت قبلی و ب  منظور وحشت افینی، تهدید و وادار کردن یک دولت یا گروهی 
، ح تینی  شتاه )ای سیاسی یا اجتماعی  خواست  از مردم ب  انجام عملی یا برآورده ساختن

291۱ :1۱9  .) 
 Centers for Disease Control and) هتای آمرییتا  گیتری بیمتاری   مرکز کنتترل و پتیش  

Prevention)  است  بندی کرده را ب  س  دست  طبق بیولوییک عوامل  
شتوند  همچنتین    بندی می ملی طبق   گروه امنیت اند و در زیر ب یار خطرناک :دست  اول 

هتا   برختی از آن . میر باالیی شوند و  وج  بروز مرگتوانند م ب  راحتی منتقل شده و می
  .توالرمی، آنتراکس، آبل ، بوتولی س، طاعون: اند از عبارت

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
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. دنت تتری دار  تر منتقل شده و میزان تلفات پایین ن بت ب  دست  پیشین راحت :دست  دوم 
 Qت  و توان ب  بروسلوزیس، توک ین اپ یلون کل تردیوم پرفرینجنس از این عوامل می

  .اشاره کرد
. انتد  های در حال ظهور ه تند ک  برای انتشار جمعی، مهندسی شتده  پاتوین: دست  سوم 

 (. Sobel,2002 :725) اند از این دست  HIVو H1N1ویروس نیپا، هانیا ویروس، سارس، 
منتابع    و کشتاورزی  محدوالت کردن طریق آلوده از امروزه بیشتر حمالت بیوتروری تی

 .گیردمی اقتدادی صورت اهداف با( زاانتشار عوامل بیماریو حتی ) غذایی
 قبتل وجتود   ستال  هتزاران  از همواره بیوتروری تی اعمال و افیار ک  این است واقعیت 

 :Clifford,2008) استت  گرفتت   خود ب  باورنیردنی و گون ظاهری اف ان  گاهی و داشت 

332) .    

 

 پیشینه پژوهش.2
هتا و  استتفاده از عوامتل بیولوییتک و زی تتی در جنتگ      گرچ  موضوع بیوتروری تس و 

ای طوالنی دارد، ولی موضوع بیوتروری س، موضوع جدیدی است ک  در منازعات سابق 
 .های اندکی صورت گرفت  استارتباط با آن پژوهش

 بتر  م تیح  متیالد  از قبتل  ستال  سیدتد  از بیش ب  بیولوییک هایسالح از استفاده سابق 

 آلوده مرده های حیوانات الش  توسط را شهر اطراف هایچاه ها ک  رومی زمانی گردد، می

 از امامان ب یاری تاریخ، گواهی ب (. Robertson & Robertson,1995:369-373)کردند  می

 در ک  اندرسیده شهادت ب  بیولوییک مواد با مذهبی هایشخدیت و ، رهبران(ع)معدوم

نماینتد  متی  توجت   جلت  ( ره)اشتتر  مالتک  و (ع)رضتا  امتام  ،(ع)امتام ح تن   ها،بین آن
 (. 122: 2991محمدی،)

رستد در حقتوب   باشتد، بت  نظتر متی    ی اهمیتی ک  مقول  بیوتروری تس دارا میاما با هم 
: داخلی، کمتر بت  ایتن موضتوع پرداختت  شتده استت  هرچنتد کتت  و مقتاالتی ماننتد          

یتابی  ین حقوقی در منتع دستت  ، مواز(2912،مرادی )های مقابل  با آن بیوتروری س و راه
قوانین و مقررات ملی و ( 291۱تنی، موسوی و چهل)های زی تی ها ب  سالحتروری ت

دیپلماستی کنتترل   ، (2912و همیتاران،   جمتولی ) المللی در مقابل  بتا بیوتروری تس  بین
 . موجود است( 291۱میرزایی،) افزارهای زی تیجنگ
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ثبات فرضی  بروز یک جنگ بیولوییتک علیت    اما سوال اساسی این است ک  در صورت ا
های قانونی مقابل  بتا آن کتدام استت؟ ستازوکارهای قتانونی مبتارزه بتا        کشورمان، اهرم

 المللی چی ت؟ بیوتروری س در اسناد بین
استناد   در های بیولوییکوضعیت مبارزه با سالح ابتدا ب  بررسی اجمالی رو،نوشتار پیش

بررستی   قتوانین و مقتررات داخلتی   را در  موضتوع س ایتتن  ستتپ  ،پردازدمی المللیبین
المللتی،  استناد بتین   و قوانین و مقتررات داخلتی  ای تطبیقی میان آنگاه با مقای  . کند می

 .دهدپیشنهادهایی ارای  می پایانشمارد و در را برمی هاآنهای کاستی
 

 المللی اسناد بین.3
بتا تهدیتدات بیولوییتک از جملت  کرونتا      المللی تمهیتداتی جهتت مبتارزه    در اسناد بین

ینو، کنوان تیون منتع    2112ویروس ب  عنوان مدداقی از جرایس تروری تی در پروتیل 
های شوری امنیت و سازمان ملل متحد از جمل  ، و قطعنام 2191های بیولوییک  سالح

 .شورای امنیت اندیشیده شده است 224۱قطعنام  
 
  9191پروتکل ژنو  .9-9
پروتیل »المللی درباره ممنوعیت بیارگیری جنگ افزارهای زی تی، هنجار بین نخ تین 

 .شود نامیده می« 2112ممنوعیت استفاده از ت لیحات بیولویییی ینو 
معتبر جهانی در زمین  منع کاربرد جنتگ افزارهتای شتیمیایی و     داین پروتیل  اولین سن

 بترای مطالعت  کتاربرد جنتگ     از سوی جامعت  ملتل   2114باشد ک  در سال  مییروبی می
پروتیتل  ایتن  بت    29۱1در ستال  نیز ایران  .افزارهای شیمیایی و بیولویییی تشییل شد

الملل عرفی در منع کتاربرد ستس و   مفاد این پروتیل با الهام از قواعد حقوب بین .پیوست
شود، تنظتیس گردیتده و ختود موجت       یا موادی ک  موج  رنج و آزار غیر ضروری می

  .(2: 2912پور،علی)الملل شده است مند در حقوب بینک عرف قانونتاسیس ی
خوبی بود، اما در عمل ب  طرز عجیبی، آغتازگر   فیر و اندیش پروتیل اگرچ  دارای این 

افزارهتای زی تتی   جنتگ  هدربارک  تنها تعهدی  .شد جدیدم ابق  ت لیحات بیولویییی 
ری عوامتل باکتریولوییتک در جنتگ    کارگی برای کشورهای عضو آن متدور بود عدم ب 

برای هم  کشورهای عضو رسد مفاد آن ب  نظر می ،ینو 2112پروتیل اما با بررسی . بود
، کارگیری عوامل باکتریولوییک ممنتوع استت   یعنی ب  ،االجرا استپروتیل الحاقی الزم

موضوع آن کشور بت  شتورای امنیتت     ،کارگیری توسط هر کشور در صورت اثبات ب  و
 . (9-1: 291۱میرزایی،) جاع خواهد شدار
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تترین ابتزار اجرایتی    بدین ترتی  و با توج  ب  این ک  پروتیل ینو فاقد ابتدایی و اصلی
باشد، لذا قدرت اجرایی و کنترل نداشت  و عمدتا اثر معنوی و اخالقی و در متواردی   می

اصتوال پروتیتل    عالوه بر نتواقص متذکور،  . ده استشآثار سیاسی آن موج  اعتبار آن 
امیتان ارایت  تفاستیر    :  از جملت   های دیگر نیتز مواجت  بتوده استت     ینو با ضعف 2112

باشد، اگر چت    متناقض و گاه متضاد از شمول ممنوعیت موضوع پروتیل ییی از آنها می
متن پروتیل درخدوص ممنوعیت کاربرد گازهای سمی و خف  کننده کتامال روشتن و   

وص شمول آن ب  سایر انواع عوامل شتیمیایی ماننتد گتاز    باشد، لیین در خد صریح می
های فراوانی، تقریبتا بالفاصتل  پتس از امضتای      آور، عوامل ضد گیاه بحث و جدلاشک

ها در خدوص شمول ممنوعیتت موضتوع پروتیتل بتر گتاز       دولت. پروتیل در گرفت
شتیمیایی   آور و انواع دیگر گازهای غیرکشنده و یا عوامل ضدگیاه و سایر عتواملی اشک

 .مشاب  با ییدیگر اختالف نظرهای شدیدی داشتند
جویانت  استت   ینو حق مقابل  ب  مثل و اقدامات تالفی 2112ضعف عمده دیگر پروتیل 

 .ک  از سوی ب یاری از کشورهای عضو محفوظ گردیده است

بدین ترتی  تعدادی از کشورهای عضو این پروتیل اعالم داشتند ک  مقتررات پروتیتل   
های شیمیایی و مییروبی را صرفا در مقابل کشورهایی ک   بط  با عدم کاربرد سالحدر را

ای دیگر پروتیل را با این شرط و قیتد   نمایند و عده عضو این پروتیل باشند رعایت می
. های شیمیایی استفاده نیترده باشتند   اند ک  کشورهای دیگر علی  آنها از سالح امضا کرده

از کشورها، تا زمانی ب  الزامات خود در پروتیل پایبند ه تند ب  عبارت دیگر این دست  
ک  مورد حمل  شیمیایی قرار نگرفت  باشند، در غیر این صورت کلی  الزامات و تعهتدات  

ها  توانند از این سالح آنها در پروتیل ساقط گردیده و در مقام مقابل  ب  مثل و تالفی می
ای در زمین  التزام پیوستتن کشتورها بت  آن را      قاعدهو نهایتا پروتیل ینو  .استفاده نمایند

وضع نیرده بود و ممنوعیت فقط در برگیرنده کشورهای عضو بتود و کشتورهای غیتر    
های شیمیایی بین دو کشتور کت  ییتی     ب  هنگام کاربرد سالح. گرفت عضو را در بر نمی

پیش ( کشور غیر عضو)عضو پروتیل و دیگری عضو نبود چگونگی برخورد با متخلف 
های مدر و یمن و کتاربرد جنتگ افزارهتای شتیمیایی ییتی از       بینی نشده بود، درگیری

 .باشد های بارز این نقص می نمون 
 
  9199کنوانسيون تسليحات بيولوژيکي  .9-9

هرچند کنوان یون بیولوییک ن بت ب  پروتیل ینو دارای نقاط قوت است، اما هرگونت   
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هتای متعتددی مبنتی بتر نقتض      رو گتزارش ایتن  قابلیت یا ضتمانت اجرایتی استت، از   
 .کنوان یون گزارش شده است ک  سازوکاری برای برخورد با آنها وجود ندارد

هتا، کنوان تیون منتع    ترین سند در زمین  منع گ ترش این نوع ستالح اما ب  هر حال مهس
(. 11: 2999ممتاز، )ها است های بیولوییک و انهدام آنگ ترش، تولید، و انباشت سالح

هتای   جانبت  استت کت  هرگونت  ستالح      کنوان یون نخ تین معاهده خلع سالح چنداین 
پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب مذاکرات مربتوط  . کند کشتارجمعی را ممنوع می

-در کنار سایر جنگ یمییروبو دو موضوع خلع سالح شیمیایی  ،ب  خلع سالح عمومی

هتای فتراوان بتین    قوسوپس از کش. گرفت مورد توج  قرار ای متعارفافزارهای ه ت 
و امضتتاء مفتتتوح   برای  2191سال این کنوان یون در دو بلوک شرب و غرب، سرانجام 

  .آن را ب  تدوی  رستاند 2929سالایران نیتز در . االجرا شدالزم 2192در ستال 
 
 های بازنگریکنفرانس.1 -3-2
توانند اقتدام بتت    بار می سال یک 2 کشورهای عضو هر ،کنوان یون 21ده ابتر اساس م 

 ینفترانس بتازنگر  ک ون شتش ینوان ت کاز زمان اجرایی شدن . بازنگری کنوان یون نمایند
 یطت   شتورهایی کت  کاز ( 211۱مارس 12) کنفرانس بازنگری اولدر . شده است لتشیی
آن را و نمتود   یرتشت  دافتزار زی تتی ختود را اعتالم کترده بودنت      نداشتن جنگ ایبیانی 
 ایچنتین بیانیت     شتورها خواستت  بتود کت    ک ییت  از بق و ای از اعتمادسازی دان ت  ن نشا

کت  اجتالس علمتی     شتد  توافتق ( 2112ستپتامبر  12) کنفرانس بازنگری دومدر  .بدهند
. کنوان یون مذاکره شتود  2 هساز تحت ماداقدامات اطمینان های برگزار شود تا دربار ویژه
 .ویژه متخددین بود این توافقات تشییل اجالس  نتیج
 یهتا تدتوی  فترم   (2112ستپتامبر   1)ستوم   ترین اقدام عمتل کنفترانس بتازنگری   مهس

نفرانس خلع سالح ینو کب  و نند کعضو هم  سال  پر یشورهاکباید  ک بود  زسااطمینان
 بتود « رییتس بازرستی  »بررستی   ،موضوع مورد بحث دیگر در این اجالس. ندیارسال نما

 (.11-12: 291۱میرزایی،)
اصالح نام کنوان تیون  : موضوعاتی مانند( 2112نوامبر 12) کنفرانس بازنگری چهارمدر 

 2و اضاف  نمودن عبارت منع بیارگیری جنگ افزارهای زی تی، پایبندی بت  مفتاد متاده    
مورد بررسی قترار   کنوان یون طبق ماده پنج یسازکار مشورت و آزماییراستیکنوان یون، 

 .گرفت
پس از س  دور اول (: 1۱۱2دسامبر  9نوامبر تا  21)در دو دوره  گری پنجسکنفرانس بازن
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 و هفت  مذاکره سرانجام در روز نماینده آمرییا دستورالعمل گروه موقتت را نفتی نمتود   
  ترتیت  ینبتد  .یس اجالس مجبور شد ک  اجالس را بت  مدت یک سال تعلیق نمایتد یر

دور دوم در (. 14، 291۱رزایتتی،می) م تتئول شی تتت کنفتترانس گردیتتد آمرییتتا عمتتالً
آمرییا نظر بیشتر کشتورهای غربتی   ( 1۱۱1نتوامبر  22تتا  22) کنفرانس بازنگری پنجس

پیشنهاد نمود ک  ب  جای ادام  متذاکرات گتروه موقتت     ورا ب  سمت خود متمایل نمود 
هتا فقتط   در ایتن اجتالس   .هر سال  تا کنفرانس بازنگری ششس دو اجالس تشییل گردد

  .بحث شود ولی مذاکره صورت نگیرد  2 بت  بندراجع 
عبتارت  ( 1۱۱2دستامبر   1نوامبر تتا   1۱)ششمین اجالس بازنگری ترین موضوعات مهس

برنامت  اقتدام بترای    ، نقل و انتقال متواد و تجهیتزات زی تتی   چالش با آمرییا، : بودند از
هتای  اره ب  اجالساشب  کنوان یون،  پایبندی، سازهای اطمینانگ ترش فرم، اجرای ملی

 .قبلی و احیای پروتیل
 : قابل دریافت است 2191نیاتی ک  از کنوان یون 

انگتاری را بت  عنتوان ییتی از ایتن       باشتد کت  جترم    کنوان یون نخ تین مورد میاین . 2
های عضو از تولیتد،  اساس، دولتبراین. اقدامات اجرایی ملی مطمح نظر قرار داده است

 . اند جنگی بیولوییک منع شده توسع  و نگهداری عوامل
مفاد کنوان یون، بین اهداف : ها و نواقدی است از جمل دارای کاستی این کنوان یون. 1

المللی م ئولیت بررستی  نظامی و غیر نظامی تفیییی قایل نشده است و هیچ مرجع بین
 (.49: 2911ها،چیشیش )دار نی ت پایبندی کشورهای عضو را عهده

حتق   عضتوی  یعنی هیچ کشور ،تسالجرااقوقی برای کشورهای عضو الزم نظر حاز . 9
ایتتن کنوان تیون هتیچ سی تتس     اما . تی را ندارد افزار زیانباشت جنگ، و تولید ،توسع 
 .است آننبود روی  اثبات نقض کنوان یون از نقتاط ضتعف  و آزمایی نداردراستی

از ایتن رو   ،باشتند آنها متعهد متی سیاسی ب   حیثکشورهای عضو کنوان یون تنها از  .4
هتیچ رویت  قتانونی بترای      ،چگونگی اجرای آن نیز توسط کشورهای عضو تعیین شتده 

 .آزمایی یا پیگیری عدم اجرای این مدوبات وجود نداردراستی
 
  پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا.9-9 

در یانویت   ، 2111کنوان یون تنوع زی تی مدوب  21ماده  9این پروتیل در اجرای بند 
و مقتررات   قواعتد این پروتیل سعی دارد تتا  . رسید تدوی ب   در مونترال کانادا 1۱۱۱

تتا ضتمن    ،المللی تبیین و اجترا کنتد  تجارت ایمن محدوالت تراریخت  را در سطح بین



 313   اکبر موسوی و دیگران سید علی .../رویکردی تحلیلی بر سازکارهای مبارزه با

 

برداری از مزایای مهندسی ینتیک، از آثار سوء احتمالی آن بر تنوع زی تتی،  تضمین بهره
ایتن پروتیتل دارای مقتررات    . ، گیاه و محیط زی ت جلوگیری کنتد سالمت ان ان، دام

جراست ک  کشورها را ملزم کرده تتا در کشتورهای ختود و متراودات     االآور و الزمالزام
 .المللی یی ری اصول و استانداردها را رعایت کنندتجاری بین

هتای اجرایتی   ناهماهنگی بین دستگاه ،مجموع دراما  .عضو این پروتیل است ،نیزایران 
سب  شده تا علیترغس وجتود قتوانین    ، صالح و نبود ضمانت اجرایی کافی در کشورذی

مرتبط ازجمل  قانون الحاب ایران ب  پروتیل کارتاهنتا و قتانون ایمنتی زی تتی، تنهتا از      
خدوص واردات  عمل آمده و در تولید تجاری گیاهان تراریخت  در کشور جلوگیری ب 

 (. 29: 2919،صالحی و سلیمانی) ل و نظارتی صورت نگیرداین نوع محدوالت، کنتر
 
 المللي مرتبط با بيوتروريسم ساير اسناد بين. 9-4

 2141پروتیتل اول کنوان تیون     کنوان یون تنوع زی تییی  ایمیش یهاسالح ونیکنوان 
  (انمتود )ِ 2199مدوب سال  کنوان یون تغییرات محیط زی ت  2199مدوب سال ینو 

 2999 طعنامت    ق1۱۱4مدوب ستال   224۱  قطعنام   1۱۱2مدوب سال  2921قطعنام  
 .... و  1۱۱2 شورای امنیت

 
 مبارزه با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین و مقررات داخلی. 4

، و در راستای عمل بت   های کشتارجمعی معاهدات ناظر بر سالحبا پیوستن کشورمان ب  
جهت مبتارزه بتا تهدیتدات بیولوییتک تتدابیری       المللی، در قوانین داخلی،تعهدات بین

 : شودها اشاره میترین آناندیشیده شده است ک  ب  مهس
 
  9991قانون تعزيرات مصوب  .4-9

مرتی   ...هرکس در وسایل و تأسی ات مورد استفاده عمومی »: داردمقرر می 219ماده 
دیگتر شتود بتدون آنیت       تخری  یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابیاری

منظور او اِخالل در نظس و امنیت عمومی باشد ب  حبس از س  تا ده سال محیوم خواهد 
منظتور   عمتال متذکور بت    ادر صتورتی کت    »خوانیس  در دو تبدره این قانون نیز می. «شد

خالل در نظس و امنیت جامع  و مقابل  با حیومت استالمی باشتد مجتازات مرحتارِب را     ا
  .«و مجازات شروع ب  جرایس فوب یک تا س  سال حبس است. تخواهد داش

 :در تجزی  و تحلیل این ماده نیاتی قابل دریافت است
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عندر مادی این جرم، تخری  یا ایجاد حریتق و یتا از کتار انتداختن و یتا هتر نتوع        . 2
هتر نتوع خرابیتاری و بت  هتر      در ایتن متاده،   . باشدخرابیاری دیگر مذکور در ماده می

انگتاری و   در دو فرض قدد اخالل در نظس و امنیت عمتومی و بتدون آن، جترم    طریقی
 . (21: 2911میر محمد صادقی، ) برای آن دو کیفر متفاوت مقرر شده است

تتوان بت  مجموعت  اقتدامات خرابیارانت  در      با توج  ب  مرات  فوب، بیوتروری س را متی 
د هتراس در جامعت  صتورت    وسایل و تاسی ات مورد استفاده عمومی ک  با هدف ایجتا 

 .گیرد، تعریف کردمی
تواننتد بت  عنتوان عمتل فیزییتی، موجت  وقتوع        هر دو فعل مثبت و تر ک فعل می. 1

فعل مثبت، مانند آن ک  فردی مقداری مواد سمی یا مییروبتی  . عملیات تروری تی شوند
ر م موم و را در منابع تامین آب، مانند سد ب  کار گذارد، و با پخش آن تاسی ات مذکو

ای از علمتای حقتوب،   ب  نظر عتده (. 2: 2911اسدی و وروایی، )غیر قابل استفاده شوند 
تتوان آن را ممیتن دان تت    تدور تحقق جرم تخری  با ترک فعل بعید است  ولی متی 

 (.291: ، ب2919میر محمد صادقی، )
نگتاه افتراقتی بت     تواند اشیالی از بیوتروری س را در بربگیرد هرچند نبود  این ماده می. 9

های مختلف ارتیاب رفتارهای مذکور در ایتن   بیوتروری س و عدم فرب بین روش  مقول 
 . ماده مشهود است

آن است ک  هیچ تفاوتی بین تخریت  و احتراب قایتل نشتده      219ایراد وارده ب  ماده . 4
تخریت   از طرفی تخری  اموال کس ارزشی، مانند عالیس راهنمایی و رانندگی را با . است

 .تاسی ات عمومی مانند تاسی ات آب و برب برابر دان ت  است
تواند از مدادیق تروری س زی تی باشد، این تبدره بتا اعمتال یتک    ماده می 2تبدره . 2

ب  منظور اختالل در نظتس و امنیتت    »ضابط  ذهنی، مجازات این اعمال را در صورتی ک  
میتر  )، مجازات محاربت  دان تت  استت    ارتیاب یابد« جامع  و مقابل  با حیومت اسالمی

همین ماده، مجازات شروع بت  جترم    1براساس تبدره (. 1۱4: ، ج2919محمد صادقی، 
تخری  یا ایجاد حریق یا از کار انداختن وسایل و تاسی ات متورد استتفاده عمتومی از    

 (.1: 2911اسدی و وروایی، )یک تا س  سال حبس تعیین شده است 
-زی تت و بهداشتت  ات اسالمی در مورد تهدیتدات علیت  محتیط   قانون مجاز 211ماده 

هر اقدامی ک  تهدیتد علیت  بهداشتت عمتومی شتناخت       »: داردعمومی است و  اشعار می
مترتیبین  ... شود از قبیل آلوده کتردن آب آشتامیدنی یتا توزیتع آب آشتامیدنی آلتوده،       
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تتا یتک ستال    چ  طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند ب  حتبس   چنان
  .«محیوم خواهند شد

 :با بررسی این ماده نیاتی قابل دریافت است
دهد ک  موارد تهدید علی  بهداشت عمتومی  نشان می« از قبیل»با توج  ب  ذکر عبارت . 2

د، شتو باشند و موارد دیگری کت  بترای بهداشتت عمتومی تهدیتد مح توب       تمثیلی می
تهدید علی  بهداشت عمومی با پخش ویروسی  :ب  عنوان مثال. باشدمشمول این ماده می

زا در مختزن آب  ها و مواد بیمتاری خطرناک مانند کرونا ویروس یا انواع مییروارگانی س
 .  آشامیدنی یک شهر

کردن آب آشتامیدنی یتا   در این ماده فقط برخی از عناصر بیوتروری س همچون آلوده. 1 
ب  دلیل این ک  مقنن از هدف و انگیتزه  اما . توزیع آب آشامیدنی آلوده مطرح شده است

خاص تروری س زی تی ک  همان اخالل شتدید در نظتس عمتومی استت، ستخن نگفتت        
است، فلذا این ماده مشاب  تروری س زی تی در حقوب ایتران تلقتی نشتده و فقتط وجت       
تشاب  آن با تروری س زی تی از این جهت استت کت  بت  ذکتر برختی از عناصتر متادی        

شود، چتون  رداخت  است و در اصل یک جرم زی ت محیطی مح وب میبیوتروری س پ
-21: 2919میرکمتالی و همیتاران،   )قدد اخالل شدید در نظس عمتومی را دارا نی تت   

22.) 
انگتاری   تهدیدکننده بهداشتت عمتومی را جترم   « هر اقدام»از آن رو ک   با وجود این،. 9

ی صتور بیوتروری تس را دربتر    توانتد برخت   انگاری مناس ، میکرده است در غیاب جرم
، عدم توج  ب  ستوءنیت ختاص   تروری س زی تی نگاه افتراقی ب  موضوع نبوداما  ،بگیرد

بت   توان نمیهای مهمی است ک   بینی شده در آن ضعف مرتیبان و نیز کیفر خفیف پیش
: 2912اورسجی، )کرد  جرم بیوتروری س اعتماد  عنوان یک م تند قوی درباره این ماده ب 

4). 
ها، تعیین حداکثر یک سال بترای ایتن جترم،    با در نظر گرفتن آثار بازدارنده مجازات. 4

 . مجازاتی سبک است
 
 9919قانون مجازات اسالمي مصوب  .4-9

بینی گردیتده استت،   مبارزه با بیوتروری س نخ تین بار ب  طور صریح در این قانون پیش
پخش مواد سمی و مییروبی و مرتی   طور گ ترده، هرکس ب آمده است،  112  مادهدر 

ای ک  موج  اخالل شتدید در نظتس عمتومی     گون  ها گردد ب یا معاونت در آن خطرناک
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کشور، ناامنی یا ورود خ ارت عمده ب  تمامیتت ج تمانی افتراد یتا امتوال عمتومی و       
  .گردد االرض مح وب و ب  اعدام محیوم می خدوصی در حد وسیع گردد مف د فی

 :این ماده نیات ذیل قابل استنباط استبا بررسی 
االرض را مف تد فتی  « پخش مواد سمی و مییروبتی »گذار در این ماده، مرتی  قانون. 2

قتانون مجتازات    21های تعزیتری در متاده   بندی مجازاتدان ت  است  با توج  ب  درج 
در  و عدم ذکر اعدام، از نظر قانونی م لس است ک  دیگتر تعزیتر   2911اسالمی مدوب 

رو، با توجت   از این. قال  اعدام از نظر نظام تقنینی ایران مورد پذیرش قرار نگرفت  است
و اعتالم مجتازات اعتدام بترای      112االرض در متاده  ب  تعریف قانونی جرم اف تاد فتی  

بی « پخش مواد سمی و مییروبی»مرتی  یا مرتیبین جرایس این ماده، خدوصاً مرتی  
: 2919برهتانی و احمتد زاده،   )های حدی ب  شمار آورده استت  تردید آن را از مجازات

حیتس داد   2و  2توان بت  حتبس درجت     می 112البت  در مواردی مطابق تبدره ماده (. 4
 (. 4۱: 2914برهانی، )
زیترا  . از منظر رکن معنوی نیز باید مورد مداق  دادرسان قرار گیرد 112حیومت ماده . 1

رسد در جترایس م تتوج  اعتدام در متواردی کت  عندتر       مطابق تبدره ماده، ب  نظر می
نتیج  محرز باشد، دادرس دادگاه همچنان نیازمند احراز رکتن معنتوی و عندتر روانتی     

است، و اال حیس ایتن تبدتره حتاکس بتوده و در     « علس ب  تاثیر»یا « قدد خاص»دایر بر 
برهتانی  )ر کنند چنین مواردی مجراست و دادرسان باید بر اساس آن حیس ب  تعیین کیف

 (.22: 2919و احمد زاده، 
االرض، ی اف تاد فتی  در این ماده بدون ارایت  تعریفتی از رفتتار مجرمانت     گذار قانون. 9

مباشرت و معاونت در ارتیاب هشتت دستت  عمتده از جترایس را مشتمول حتد اف تاد        
  .االرض قرار داده است فی

اند برخی از صور ترور بیولوییتک  تودر این ماده پخش مواد سمی و مییروبی ک  می. 4
ای ختاص  باشد از جمل  جرایس مقیدی است ک  ارتیاب آن باید ب  نتیج ( بیوتروری س)

ورود خ تارت عمتده بت  تمامیتت     »، «اخالل شدید در نظس عمومی کشتور ». منجر شود
« ی ف تاد و فحشتا  اشتاع  »، «نتاامنی »، «ب  اموال عمومی و خدوصی»، یا «ج مانی افراد

در . ی بیوتروری س، بت  وقتوع بپیوندنتد   ی ه تند ک  باید در نتیج  ارتیاب گ تردهنتایج
کننتده  پختش »المللی نتیج  با انتشار و شیوع گ ترده ویروس کرونا در سطح ملی و بین

زیرا نتایج فوب مقیتد  . باشداالرض میبدون شک مدداب مف د فی« عمدی این ویروس
 .این نتیج  حاصل شده استاند و شده« در حد وسیع»ب  عبارت 
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االرض است و مجتازات  مف د فی« پخش مواد مییروبی و سمی و خطرناک»مرتی  . 2
باشد، ک  استناد ب  آن و اعمال مجازات اعدام برای ایتن عنتوان گ تترده بتا     آن اعدام می

توج  ب  این ک  هیچ معیاری برای تحدید و تعیین حدود عباراتی مانند عمده، گ ترده و 
 . ارای  نداده  محل تردید است ...
اشاره شتده استت، در    «مییروبی و سمی و خطرناکپخش مواد »در این ماده فقط ب  . 2

تولیتد، تملتک، اکت تاب، انتقتال، حمتل، نگهتداری، توستع  یتا انباشتت          »حالی ک  بت   
غیرقتتانونی، ستترقت، تحدتتیل متقلبانتت  و قاچتتاب ستتموم، عناصتتر و متتواد مییروبتتی و 

ای نشتده استت، از طرفتی    تواند از مدادیق جرم بیوتروری س باشد، اشارهمی بیولوییک
زای ها و مواد بیمتاری ها، باکتریها، ویروسعوامل بیولوییک، طیف وسیعی از مییروب

کت   توضیح ایتن . شود ک  در این ماده نیز ب  آن پرداخت  نشده استدیگر را نیز شامل می
کرونتا قابتل تعقیت  و مجتازات استت در       کننتده ویتروس  مطابق این ماده فقط پختش 

ترین مدداب آن یعنی تولید کننده آن اشاره نشتده و بت  موجت  ایتن     ک  ب  مهسصورتی
 .مقرره قابل مجازات نی ت

 
 (9911-9914)ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج .4-9

 .بیوتروری س اختداص داده است باقانون نیز موادی را ب  پیشگیری و مقابل  این 
، م تئولیت متدیریت مقابلت  بتا تروری تس بیولوییتک بت  وزارت        1۱2ماده  (ج)در بند 

کمی تیون  ...وزارت اطالعتات موظتف استت    س بر این اسا ،اطالعات محول شده است
های اصلی ذیربط برای تهی  و اجترای طترح جتامع مبتارزه بتا       ای مرک  از دستگاه ویژه

ها ب  منظور مبارزه هماهنگ با تروری تس   بیوتروری س و تعیین وظایف هریک از دستگاه
تبدره در . تشییل دهد شده در کشور تا پایان برنام  زی تی ب  صورت یک اصل نهادین 

کمی یون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروری تس را بت    »: ماده فوب آمده است
 . «کند مجلس شورای اسالمی ارای  می

. رود ب  شمار متی  مادهاین  هدف اصلیبا بیوتروری س،  اجرای طرح جامع مبارزهتهی  و 
را احراز نموده و ب  همین دلیل مبتارزه بتا   زی تی  اتوجود تهدید مقنن رسد،ب  نظر می

بتدون  . مورد تاکیتد قترار داده استت   « ب  صورت یک اصل نهادین  شده در کشور»آن را 
در این رابط ، تق یس کتار   «مبارزه هماهنگ»شک، ییی از اقدامات الزم ب  منظور تحقق 

باشتد،   گتذاری متی  انگاری نیازمند قتانون  تقینی، اجرایی و قضایی بوده و از آنجا ک  جرم
و نماینده قوه قضتایی  نیتز در    تهی  شدهمربوط توسط کمی یون مذکور  طرحالزم است 

 . سازکار مربوط عضویت داشت  باشد
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 (9916- 9411)ساله ششم توسعه قانون برنامه پنج .4-4
ممنوعیت هرگون  رهاسازی، تولیتد، واردات و مدترف محدتوالت     (92)ماده چدر بند 

رعایتت مقتررات و متوازین ملتی و     بتا  تراریخت ، در چهارچوب قانون ایمنتی زی تتی   
. بینی گردیتده استت  ، پیشالمللی ک  ب  تدوی  مجلس شورای اسالمی رسیده است بین

-فترآورده  و غذایی مواد آزمایش برای الزم قداما ب  را موظف دولتاین ماده نیز تبدره 

 از را متردم  رستانی  اطالع با و نموده تراریخت  مواد تشخیص جهت وارداتی غذایی های
ت احتمتالی ایتن متواد را کت  بتر استاس       خطترا  و ستاخت   خبر با تراریخت  غذایی مواد

 .شود ب  مردم اعالم نمایدآزمایشات معتبر معلوم می
گون  ممنوعیت مطلقی راجع ب  هرگونت   هیچشود ک  دریافت می  92ده بند چ مااز مفاد 

 ورهاستتازی، تولیتتد، واردات و مدتترف محدتتوالت تراریختتت  قابتتل استتتنباط نی تتت، 
، با مالحظ  ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زی تی و حدود مقترر  مقرر در آنممنوعیت 

نیتز مثیتد امیتان    ( چ) ذیتل بنتد  عالوه بر این، تبدره . در قانون یاد شده، گردیده است
بت   ، در قتانون برنامت  ششتس   نیت  دیگر ایتن کت    . باشدواردات این قبیل محدوالت می

زم بتترای اجتترای قتتانون ستتازی تیتتالیف دولتتت از قبیتتل ایجتتاد تمهیتتدات ال عملیتتاتی
ای نشتده استت و تنهتا بت  ممنوعیتت تولیتد، رهاستازی،        اشتاره  (ت تراریخت محدوال)

 در خارج از چارچوب قانون اشاره شده ک  آن هس ب  مواد، این قبیل صادرات و واردات
 . شیلی ب یار گنگ و غیرگویاست

 
و قانون  99/99/9914مصوب سال  بارزه با تأمين مالي تروريسمم نقانو .4-1

  99/4/9919مصوب اصالح آن 
رتیت   های مالی دیگتران م های تروری تی نتوانند با توسل ب  کمکبرای این ک  سازمان

گذار ایران نیز برای پیشگیری از وقوع ایتن جترم، قتانون    اعمال تروری تی شوند، قانون
-ایتن قتانون جترم   . ب  تدتوی  رستاند   2914مبارزه با تامین مالی تروری س را در سال 

انگاری نوین و نخ تین قانونی است ک  در آن ب  مدادیق تروری تس در نظتام حقتوقی    
انون برگرفت  از کنوان یون سازمان ملل متحد برای مبارزه با این ق. ایران اشاره شده است

بختش   9و1بتر استاس بنتد   (. 21: 2911اسدی و ورورایی، . )تامین مالی تروری س است
این قتانون، کمتک متالی بت  ک تانی کت  مرتیت          2ماده « پ»بخش  2و  4و بند « ب»

یتل م تموم کتردن    راد خ ارت شدید ب  محیط زی ت از قبایاقدامات تروری تی، مانند 
تولید، تملک، اکت اب، انتقال، حمل، نگهتداری، توستع  یتا      هازدن جنگلها و آتشآب
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ای، انباشت غیرقانونی، سرقت، تحدیل متقلبان  و قاچاب ستموم، عناصتر و متواد ه تت     
اده یتا تهدیتد بت  استتفاده از     و استتف  (بیولوییتک )شناستی  شیمیایی، مییروبی و زی ت

شوند، جرم تتامین  ( بیولوییک)شناسی ، شیمیایی، مییروبی و زی تایهای ه ت  سالح
 . مالی تروری س مح وب خواهد شد

، مرتی  این عمتل را بتا انگیتزه    «ب»در این جاست ک  در بند « ب»با « پ»تفاوت بند 
، انگیتزه  «پ»دهد، امتا در بنتد  همین ماده مطرح شده، انجام می« الف»خاصی ک  در بند 

 (.21: 2919میرکمالی و همیاران، )مرتی  و نتیج  حاصل  اهمیتی ندارد 
 :نیاتی در مورد این قانون قابل دریافت است

قیدی بترای نتیجت  مجرمانت  تلقتی شتده      « شدیدایراد خ ارت »مبهس  استفاده از وایه. 2
مشخص نی ت، از طرفتی معلتوم    رسد معیار و مالک احراز این عنواناست، ب  نظر می

 .پرداخت( شدید)توان ب  تحدید و تعیین مرز این وایه نشده بر چ  اساس می
سموم، عناصر و مواد بیولوییک بت   ... اگر فعالیت اقتدادی و کمک مالی برای تولید،. 1

مشی، تدمیمات و اقدامات جمهوری استالمی  قدد دیگری، غیر از تاثیر گذاری بر خط
ام گیرد، تامین مالی تروری س نبوده و طبق ایتن متاده قابتل تعقیت  و پیگیتری      ایران انج

 .گرددباشد و یک جرم عادی مح وب مینمی
... گذار ب  طور منطقی در مورد انجام هر گون  فعالیت اقتدادی بترای تولیتد و   قانون .9

خت های بیولوییک تفاوت قایل شده و سیاست کیفتری ست  بین مواد بیولوییک و سالح
یتا   استتفاده های بیولوییک اتخاذ نموده است، ب  طتوری کت    تری ن بت ب  سالحگیران 

نظر از هتر  های بیولوییک را بدون داشتن انگیزه و صرفحتی تهدید ب  استفاده از سالح
 1رسد این ماده در راستای اهداف مقدمت  و متاده   ب  نظر می. داندای جرم میگون  نتیج 

المللتی  با تامین متالی تروری تس و همچنتین عمتل بت  تعهتدات بتین       کنوان یون مبارزه 
داند ک  موج  نگرانی شدید باشد ک  تامین مالی تروری س را موضوعی میکشورمان می

المللی را فراهس آورده است و معتقد استت اقتدامات متوثر را بایتد از طریتق      جامع  بین
 .المللی افزایش دادهای بینپیگرد و مجازات مرتیبین در راستای همیاری

، بایتد گفتت، در متاده    2911قانون مجازات اسالمی  112در تطبیق این قانون با ماده . 4
ای ب  قدد مرتی  نشتده و بت  محتض پختش متواد ستمی و       گون  اشارهاوالً هیچ 112

االرض مح توب و بت    مییروبی و خطرناک، مرتی  جرم بیوتروری تی شده، مف د فی
این در حالی است ک  مطابق این ماده، اگر اعمال مذکور در متاده  . شوداعدام محیوم می

ها، با مقاصد مذکور در فوب ارتیاب یابتد و در صتورتی کت  در    مانند م موم کردن آب
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ثانیتاً بنتد   . شتود االرض تلقی شود، ب  مجازات آن محیوم متی حیس محارب  یا اف اد فی
کتردن  محیط زی تت از قبیتل م تموم   خ ارت شدید ب  ب  ایراد همین قانون 2ماده« ب»

اشاره دارد، ک  باید منجر ب  خ ات شدید ب  محتیط زی تت    هازدن جنگلها و آتشآب
قانون مجازات اسالمی، عالوه بر خ ارت شدید ب  محیط زی تت،   112شود  ولی ماده 

ارتیاب اعمالی را ک  موج  اخالل شدید در نظس عمتومی کشتور و و ورود خ تارت    
ع ب  تمامیت ج مانی افراد یا اموال عمومی و خدوصی ک  محیط زی تت  عمده و وسی

 (.  21: 2911اسدی و ورورایی، . )انگاری کرده استنیز در زمره آن است، جرم
های اقتدادی و مالی را ک  ب  منظور انجام اعمتال متذکور در   این قانون صرفاً فعالیت. 2

، امتا بت  دیگتر اعمتال بیوتروری تتی      انگاری نموده استقانون فوب آمده است، را جرم
تواند مبنا و اساس مبارزه با بیوتروری تس قترار   فلذا این قانون نیز نمی. اشاره نشده است

نیتاز  گیرد و نظام حقوقی ایران را از وضع قانونی م تقل ویژه جرایس بیوتروری تتی بتی  
 .سازد

 
 19/16/9911مصوب  قانون مقابله با قاچاق اسلحه و مهمات .4-6

هتای  انگتاری ستالح  تترین منبتع حقتوب کشتورمان در رابطت  بتا جترم       عمدهاین قانون 
هتا بت  شتمار    و اقالم و قطعات مربوط ب  آنهای بیولوییک از جمل  سالحکشتارجمعی 

 .می رود
قاچاب سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبتارت از وارد  این قانون   2مادهمطابق 

 .استدان ت  ها از کشور ب  طور غیرمجاز خارج نمودن آنها ب  کشور و یا کردن آن
از نوع شیمیایی، بیولوییتک و رادیولوییتک    یهای این قانون ب  صراحت ب  سالح 9ماده 

اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از انواع متواد محترقت ،    براین اساس. اشاره نموده است
رادیواکتیتو، مییروبتی، گازهتای    ناری ، منفجره اعتس از نظتامی و غیرنظتامی، شتیمیایی،     

و تجهیزات نظتامی و  ( شوکرها)ها  دهنده آور و شوک کننده و اشکحس کننده، بی بیهوش
 .انتظامی است

ختارج  هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحتت کنتترل بت  کشتور،      وارد کردن 4ماده
-  معامل  آنآن از کشور، ساخت، مونتای، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگون کردن

هتای منتدرج در ایتن    صالح جرم است و مرتی  ب  مجازات ها بدون مجوز مراجع ذی
 .شود قانون محیوم می

ب  حبس از بی ت و پتنج تتا    مرتی  قاچاب مواد رادیواکتیو یا مییروبی، 22 مادهمطابق 
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تعزیتری  حتبس  مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، ب  حبس از پنج تا ده ستال  و  سی سال
 .شود یوم میمح

این قانون، اقدام ب  هر گون  معامل  ماننتد خریتد، فتروش، نگهتداری،      21ب  استناد ماده 
متواد  و  ، پانزده تا بی ت و پنج سالمییروبیمواد رادیواکتیو یا حمل و توزیع غیر مجاز 

 .ب  دنبال دارد مجازات حبس تعزیری منفجره نظامی یا شیمیایی، دو تا پنج سال
مواد رادیواکتیتو بتا جلت  نظتر کارشناستان      ورد خ ارات احتمالی ناشی از در م 29ماده

در  :استت و آمتده استت    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای م لح یا سازمان انریی اتمی
صورتی ک  قاضی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقالم یا مواد تحت کنتترل، بتا   

ه و انبوه بتوده استت، چنانچت  مرتیت      توج  ب  مقدار و میزان خ ارات احتمالی، عمد
محارب شناخت  نشود، وی را ب  حبس تعزیری از بی ت و پتنج تتا ستی ستال محیتوم      

 .نماید می
وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقتالم و متواد تحتت    ب  این ترتی ، برابر این قانون، 
، توزیتع،  ها از کشور، ساخت، مونتای، نگهتداری، حمتل  کنترل ب  کشور، خارج کردن آن

صتالح جترم استت و مرتیت  بت        تعمیر و هرگون  معامل  آنها بدون مجوز مراجتع ذی 
 .شود های مندرج در این قانون محیوم میمجازات

 : نیاتی ک  از مطالع  این قانون قابل دریافت است
قتالم ممنوعت  کشتتارجمعی، در متورد تولیتد، مونتتای،       ااین قانون، عالوه بر قاچتاب  . 2

های مذکور و قطعات و مهمات آنها نیز متضمن احیام  رید و فروش، سالحنگهداری، خ
 .مشخص است

 .عمدتاً ناظر بر اقدامات افراد بوده، در رابط  با اشخاص حقوقی حیمی در بر ندارد.  1
المللتی تخددتی مربتوط کت  بت        در مورد تعیین اقالم ممنوع ، مفاد معاهتدات بتین  . 9

 .ان معیار و مالک مورد تایید قرار نگرفت  استتدوی  کشور رسیده است، ب  عنو
در رابط  با نحوه برخورد با اقالم مذکور توستط مراجتع قتانونی متعاقت  مدتادره و      . 4

البت  در این متوارد،  . المللی مربوط تاکید نشده است ضبط این اقالم، رعایت تعهدات بین
ن الحتاب بت  معاهتدات    وزارت دفاع متعاق  تحویل اقالم مذکور ملزم ب  اجترای قتوانی  

 .مربوط خواهد بود
 هتای  ستالح  بتا  مترتبط  ممنوعت   اقتدامات  از بخشتی  بت   دادن پوشتش  بتا  قانون این. 2

 داخلی حقوب های ظرفیت از بخشی و نموده استفاده انگاری جرم فرایند از کشتارجمعی،
اما بترای  با این حال این اقدامات هرچند الزم ه تند، . در این زمین  را فعال نموده است
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نیازمنتد اقتدامات   بیوتروری س، های کشتارجمعی ب  ویژه  انگاری جامع سالح تحقق جرم
 .(تا، بی291۱میرزایی،) تقنینی تیمیلی خواهند بود

این قانون مرتی  قاچتاب، ستاخت و مونتتای متواد مییروبتی و       22در بند الف ماده . 2
و در بنتد التف   . نموده استت محیوم  ب  حبس از بی ت و پنج تا سی سالبیولوییک را 

متواد رادیواکتیتو   در  هر گون  معامل  دیگرنیز خرید، فروش، حمل، نگهداری و  21ماده 
و مطابق ماده . محیوم نموده است ب  حبس از پانزده تا بی ت و پنج سال را یا مییروبی

لح هتا م ت  این قانون یا ییی از آن( 21)و ( 22)هرگاه مرتیبین جرایس موضوع مواد   22
شتود و چنانچت  در برابتر متأموران      باشد، ح   مورد مجازات، یک درج  تشتدید متی  

دولتی مقاومت م لحان  نماینتد، در صتورتی کت  محتارب شتناخت  نشتوند، بت  حتبس         
 .شوند تعزیری از بی ت و پنج تا سی سال محیوم می

 تلحان   جهات تشدید مجازات در این قانون عبارتند از م لح بودن مرتیبین، مقاومت م
 . در برابر ماموران دولتی و ارتیاب توسط گروهی سازمان یافت  اعالم شده است

ترین ضمانت اجرای کیفری متواد مییروبتی را در قتوانین    رسد این قانون مهسب  نظر می
های قبلی این اثر گفت  شتد،  طوری ک  در بخشزیرا همان. بینی نموده استداخلی پیش

فقتتط پختتش متتواد بیولوییتتک  2911ت استتالمی مدتتوب قتتانون مجتتازا 112در متتاده 
 ب  قاچاب، ساخت، مونتای متواد مییروبتی و  در این قانون اما . انگاری گردیده است جرم

خرید، فروش، حمل، نگهداری مواد مییروبی اشاره شتده  از قبیل   هر گون  معامل  دیگر
تقتال، توستع  یتا    تملتک، اکت تاب، ان  پخش، ولی ایراد این قانون این است ک  ب  . است

انباشت غیرقانونی، سرقت، تحدیل متقلبان  و قاچاب سموم، عناصر و متواد مییروبتی و   
ای نشده است، از طرفی تواند از مدادیق جرم بیوتروری س باشد، اشارهک  می بیولوییک

زای ها و مواد بیمتاری ها، باکتریها، ویروسعوامل بیولوییک، طیف وسیعی از مییروب
 .انگاری گردیده استشود ک  در این قانون فقط موا مییروبی جرمنیز شامل میدیگر را 

آیین نام  اجرایی قانون ( 2)بخش دوم ایراد یعنی تعریف مواد مییروبی در بند ض ماده 
مدتتوب  مجتتازات قاچتتاب استتلح  و مهمتتات و دارنتتدگان ستتالح و مهمتتات غیرمجتتاز

ند مواد مییروبی را ب  درستی تعریف برطرف گردیده است، زیرا در این ب 12/2۱/2911
 .استنموده

المللی و قوانین و مقررات موضوع  ایران، هر کدام ب  نوعی ب  موضوع مبتارزه  اسناد بین
اند و در نتیج  لزوم مقابل  با این پدیده شوم را متورد تاکیتد   با تروری س زی تی پرداخت 

ی حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتتی و  رسد پاسخگوی نیازهااما ب  نظر می. اندقرار داده
 . جامع  امروز نی ت... 
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موجت   »، «گ تترده  طتور   بت »هایی همچون ب  عنوان نمون  کاربرد عناوین مبهس و وایه
در حقتوب   «یعوس حد در فحشا و ف اد اع اش»و  «ورود خ ارت عمده»، «ل شدیداخال

بتر  معلوم نشتده   .  نشده استآنها ارای شناخت و احراز در گون  معیاریداخلی، ک  هیچ
 و عمتده  و دیده و شت گ تترد  مرزهای ناختتوان ب  تحدید و تعیین و شچ  اساسی می

، همچنین ذکر این قیود با اصول حقوب کیفری و فقهی سازگاری نداشتت   پرداخت وسیع
 . و چ  ب ا در بعضی موارد منجر ب  تف یر موسع خواهد شد

اشتیال مختلتف بیوتروری تس تتا     ن گون  است چراک  المللی نیز وضع همیدر اسناد بین
-یتک از جنایتات بتین    مشمول هتیچ  ،ارتیاب پیدا نیند «صورت گ ترده ب »زمانی ک  

: ب  عنتوان مثتال  . نخواهند گرفتقرار المللی المللی موضوع صالحیت دیوان کیفری بین
اقتدامات   در زمتره  ،اساستنام  دیتوان   2توان بت  موجت  متاده    از جمل  مدادیقی ک  می

صدم  شتدید ن تبت بت  ستالمت ج تمی یتا روحتی         ایراد»: کرد بیوتروری تی قلمداد
اعمتال  »، «ن ل کشی»اساسنام  تحت عنوان جرم  9مذکور در ماده  ، «اعضای یک گروه

ب  قدد ایجاد رنج عظیس یا صدم  شدید ب  ج تس یتا    غیران انی مشاب  دیگری ک  عامداً
اساستنام  تحتت عنتوان     2 متذکور در متاده   «ردب  سالمت روحی وج می صورت پذی

 .«ضدبشریت جنایت»
المللتی ممنوعیتت   تترین ستند بتین   ، ک  مهتس 2191های بیولوییک کنوان یون منع سالح

ای ک   هیچ مرجتع  ب  گون آزمایی است های زی تی است، فاقد یک سی تس راستیسالح
کنوان تیون   یتا دار نی تت   المللی م ئولیت بررسی پایبندی کشورهای عضو را عهدهبین
مرجتع  و تعیتین  ضتمانت اجرایتی در رابطت  بتا کشتور متخلتف       گونت     هیچ2112ینو 

در قتوانین و مقتررات   . بینی نگردیتده استت  پیش، تشخیص غرامت و چگونگی اخذ آن
 112و متاده   291۱داخلی نیز ب  جز قانون مقابل  با قاچتاب استلح  و مهمتات مدتوب     

 :بت  عنتوان مثتال   . هاستت ضتعف آن  نقط داشتن ضمانت اجرا ن قانون مجازات اسالمی،
 کتاالی دو  قطعتی  ورود 291۱قانون امور گمرکتی مدتوب    211 ماده (2)مطابق تبدره 

براساس اعالم وزارت اطالعتات ح ت  متورد     ،استفاده بیوتروری س منظوره مورد سوء
ستازی، تولیتد،   هرگونت  رها قتانون برنامت  ششتس،     92متاده   چیا در بند . شود ممنوع می

تحتت شترایطی ممنتوع گردیتده استت، امتا       واردات و مدرف محدتوالت تراریختت ،   
 . ها پیش بینی نگردیده استضمانت اجرایی هیچ کدام از آن

از دیگر نقاط ضعف قوانین موجتود ایتن استت کت ، بتا توجت  بت  تنتوع و گ تتردگی          
والً دامنت  قتوانین و   های مختلتف، ا تهدیدات بیولوییک و حوزه نفوذ وسیع آن در بخش
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ی موارد را پوشش نداده است  ثانیاً  ب  جز در مقررات داخلی ب یار محدود بوده و هم 
 112بت  عنتوان مثتال در متاده     . انگاری صورت نگرفتت  استت  موارد ب یار محدود، جرم
جرم دان ت  استت، و  فقط پخش مواد سمی و مییروبی را  2911قانون مجازات اسالمی 

ای ب  تهی ، تولید، تملک، خرید، فتروش، ستاخت، اکت تاب، انتقتال، حمتل،      هیچ اشاره
مواد بیولوییک نیرده است، از طرفی عوامتل بیوتروری تس   ... توسع ، انباشت، استفاده و 

هتا،  گتردد، بلیت  طیتف وستیعی از بیمتاری     فقط محدود ب  مواد سمی و مییروبی نمتی 
ثالثاً در سیاست تقنینتی ایتران   . شود،ل میها را هس شامها و توک ینها ، باکتریویروس

رابعتاً در متواد قتانونی موجتود     . ب  صراحت ب  جرایس بیوتروری تی اشاره نشتده استت  
هتا مجتازات   گذار بدون در نظر گرفتن سود حاصل  از این جرم، بترای تروری تت  قانون

 .کمی در نظر گرفت  است
ننموده و نوع مواد، عوامل یتا مدتادیق   المللی نیز تهدیدات زی تی را احداء اسناد بین  

بت   . مواد سمی و بیولوییک یا نوع سمی ک  ممنوعیتت دارد را مشتخص نیترده استت    
دول ، 2191هتای بیولوییتک   کنوان یون ممنوعیت ستالح ( 2)ماده  2عنوان مثال در بند 

و احتوالی بت  تیمیتل و     شوند ک  هرگز و تحت هیچ اوضاع طرف کنوان یون متعهد می
عوامتل   نگهتداری متواد   از انحتاء بت  تحدتیل و     و تولید و ذخیره و یا ب  نحوی توسع 
اما ب  هیچ کدام از مدتادیق و عوامتل مییروبتی و ستمی یتا      . مبادرت ننماید... مییربی

 . ای نشده استها اشارهاستفاده از آن
بتا  های متولی مبارزه رسد در حقوب داخلی، مجلس شورای اسالمی و دستگاهب  نظر می

وضع قانونی  بیوتروری س تاکنون ب  اندازه کافی تهدیدات بیوتروری تی را جدی نگرفت ،
ی ابعاد، عوامل و مدادیق بیوتروری س را در بتر بگیترد، ضتروری    جامع و کامل ک  هم 

دانند  ب  همتین دلیتل تشتییل کمی تیون ویتژه و تتدوین طترح جتامع مبتارزه بتا           نمی
 . ه یا ب  کندی پیش رفت  استبیوتروری س تاکنون معطل ماند

 بتا  مترتبط  ممنوعت   اقتدامات  از بخشتی  بت   دادنپوشتش  المللی نیز، اگرچ  بااسناد بین
 هتای  ظرفیتت  از بخشتی  و نموده استفاده انگاری جرم فرایند از کشتارجمعی، های سالح
با این حال ایتن اقتدامات هرچنتد الزم    . در این زمین  را فعال نموده است داخلی حقوب

تهدیتدات  هتای کشتتارجمعی بت  ویتژه      انگاری جامع سالح ه تند، اما برای تحقق جرم
کنترل هتای بتازنگری،  از سترگیری کنفترانس  : ماننتد  نیازمند اقدامات تیمیلیبیولوییک، 

و تتدوین کردارنامت  دانشتمندان     ،زی تتی ایمنتی امنیتت   تقویت سی تس، زی تیصادرات
 .خواهند بود سازیناناقدامات اطم یتتقو و مراکز تحقیقاتی
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الملل پیرامون بیوتروری تس، عمتالً  فضتایی را    نبود سازکارهای مشخدی در اسناد بین      
برای کشورها فراهس ساخت  تا بر اساس منتافع، برداشتت ختود از تعهتداتی کت  بعهتده       

و 2191هتای زی تتی   مفاد کنوان یون سالح: ب  عنوان مثال. اند، را ب  اجرا بگذارندگرفت 
ای از مقرات را ایجاد نموده تا اعضتا ذیتل   های بازنگری، مجموع دستاوردهای کنفرانس

ایتن سازوکارها تا زمانی ک  . اند بت  اجرا گذارنداین توافقات سازکارهایی را ک  پذیرفت 
توانتد آهنتگ اجترای    آور در نیایتد نمتی  در یک رییس حقوقی جتامع بت  صتورت التزام    

 (.299:  291۱میرزایی،)ا یینواخت نماید کنوان یون توسط اعضا ر
قوانین و مقررات داخلی نیتز، بتا عنایتت بت  گ تتره تهدیتدات بیولوییتک و عتدم          در 

کارآمدی قوانین موجود  نبود سازکار قدرتمنتدی بترای جلتوگیری از ارتیتاب جترایس      
ی موارد، عناصتر و مدتادیق بیوتروری تس را پوشتش دهتد      بیوتروری تی ک  بتواند هم 

اشاره داشت  و سایر « پخش مواد سمی و بیولوییک»، منحدراً ب  112شهود است، زیرا م
 . انگاری ننموده استموارد را جرم

، تعهداتی را برای کشورهای عضتو ایجتاد نمتوده و    2191های زی تی کنوان یون سالح
بتا وجتود ایتن، مفتاد     . های تهاجمی نظامی را تحت هر شرایطی منع کترده استت  برنام 

بت   . نوان یون بین اهداف یا مقاصد نظامی و غیتر نظتامی تفیییتی قایتل نشتده استت      ک
عبارت دیگر امیان انتقال فناوری از بخش غیرنظامی ب  نظامی مجاز است، مشتروط بتر   

 (. 49: 2911ها،چیشیش )این ک  فعالیت نظامی حمایتی باشد ن  تهاجمی 
م تئولیت  ، 2991شتور مدتوب   طرح جامع مییروبتی ک  1-1در بند در حقوب داخلی، 

بتویژه   های مییروبی بر عهتده نهادهتای غیرنظتامی    اصلی مقابل  با شیوع طبیعی بیماری
کتاربرد  وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی گذاشت  شتده استت و در صتورت احتمتال     

( ج)باشد و در بنتد  می نهادهای نظامی کشور، مدیریت آن بر عهده های مییروبی سالح
م تئولیت متدیریت مقابلت  بتا تروری تس      ، 2911برنام  پتنجس مدتوب    قانون 1۱2ماده 

متاده  ( ب)ق تمت  ( 1)و ( 2)، و در بندبیولوییک ب  وزارت اطالعات محول شده است
، مدیریت مقابل  با تهدیتدات نتوین دشتمن    2919اساسنام  پدافند غیر عامل مدوب 2۱
ستازمان مح توب    از وظتایف عملیتاتی ایتن   ( ، شتیمیایی، اقتدتادی  زی تتی سایبری، )

حال پرسش اینجاست با توج  ب  متوارد متذکور، متدیریت م تتقیس مقابلت  بتا       . دشو می
 بیوتروری س را کدام نهاد یا وزارت خان  برعهده دارد؟ 
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 گیری  نتیجه.5

های مختلف دنیا تبتدیل  بیش از چند ماه است ک  کرونا ویروس ب  خبر اول تمام رسان 
ها میلیون نفر در سراسر جهان ب  این ویروس ده (ن مقال زمان نگارش ای) شده و تاکنون

از سویی تمتام معتادالت   . خطرناک مبتال و صدها هزار نفر را ب  کام مرگ فرستاده است
المللی را بتر  سیاسی، بهداشتی، اقتدادی، نظامی، دفاعی و امنیتی را در صحن  ملی و بین

متخددتان  ت برخی از کشتورها و  همزمان اظهار نظرهایی از سوی مقاما. هس زده است
در این . مبنی بر بروز یک جنگ بیولویییی مطرح شده است دانش پزشیی و بیولوییک

المللتی در مقابلت  بتا بیوتروری تس     اثر تالش شد روییرد نظام عدالت کیفری ملی و بین
 . کرونا ویروس مورد تجزی  و تحلیل واقع شود

های زیادی در جهت مقابلت  بتا   تاکنون تالشالمللی مشخص گردید با بررسی اسناد بین
ینتو و   2191هتا پروتیتل   تترین آن مهتس  .صتورت گرفتت  استت    بیولوییتک های سالح

بیتارگیری  : باشتد کت  بت  دالیلتی ماننتد     متی 2192بیولوییک های منع سالحکنوان یون 
ی هتای آزمایی موثر و همچنین ابهامعبارات مبهس، نداشتن ضمانت اجرا و میانی س راستی

فقط تعهتداتی کلتی را   ، شود تی یوتروریباقدامات تواند مانع از ینمدر متن کنوان یون، 
اقتداماتی پیشتگیران ، وضتعی و    ی عضو ها کنندگان ایجاد کرده است تا دولت برای امضا

  .انگاران  را در پیش گیرندجرم
  پتنجس و  تدابیر نظام حقوقی ایران نیز، در طرح جتامع مییروبتی کشتور، قتوانین برنامت     

ممنوعیتت و  ناظر بتر  بیشتر تبلور یافت  است ک  ... ششس توسع  ، قانون ایمنی زی تی و 
هتتای بیولوییتتک استتت نتت  ارتیتتاب جتترایس   پیشتتگیری از دسترستتی و تولیتتد ستتالح 

 . بیوتروری تی
تترین  مهتس  291۱رسد قانون مقابل  با قاچاب اسلح  و مهمتات مدتوب   لین ب  نظر می

امتا در  . بینی نموده استت مواد مییروبی را در قوانین داخلی پیش ضمانت اجرای کیفری
توستع  عناصتر و متواد مییروبتی و      و تملتک، اکت تاب، انتقتال   پختش،  این قانون بت   

زیترا  . ای نشتده استت  تواند از مدادیق جرم بیوتروری س باشد، اشتاره ک  می بیولوییک
هتا  ها و ویروسها، قارچانگل ها،ها، باکتریعوامل بیولوییک، طیف وسیعی از مییروب

شتود کت  در ایتن قتانون فقتط متواد مییروبتی        مانند ویروس کرونتا را نیتز شتامل متی    
نیتز فقتط پختش     2911قانون مجازات اسالمی مدوب  112انگاری گردیده و ماده  جرم

گرچ  این موازین قتانونی  . انگاری نموده استمواد مییروبی و سمی و خطرناک را جرم
 عنتوان  ترینمهس دنتوا میو  باشدشوم می مثبتی در جهت مبارزه با این پدیدهگام مهس و 
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بیوتروری س را در بر داشتت  باشتد  امتا بت  دالیتل       از صور برخی با تطبیق قابل مجرمان 
 . توانند مانع جرایس بیوتروری تی گردندگفت ، نمیپیش

المللی قررات داخلی و بینشود ک   دامن  قوانین و ممن حیث مجموع چنین استنباط می
انگتاری جترایس بیوتروری تتی ب تیار محتدود بتوده و از جامعیتت الزم        در زمین  جترم 
المللی تاکنون نتوان ت  استت متانع دستتیابی    تدابیر حقوب بینباشد، زیرا  برخوردار نمی

ها ب  عوامل بیولوییک شود و در متواردی نتتایج معیتوس داشتت  و حتتی از      تروری ت
لذا نیتاز بت  تیمیتل و اصتالح     تحقیقات مفید در این حوزه جلوگیری کرده است، انجام 

بینتی یتک سی تتس    المللتی از لحتاظ داشتتن ضتمانت اجترای قتوی و پتیش       قوانین بین
 . رسدآزمایی کارآمد و فنی، الزم و ضروری ب  نظر می راستی

ب تیار کنتد   شود ک ، سرعت عمل در این زمینت   در حقوب داخلی نیز چنین برداشت می
وستیع  گ تره با توج  ب  باید مقنن ایرانی،  فلذا ایس،بوده و در جاهایی شاهد توقف بوده

و نبود سازکار قدرتمندی بترای جلتوگیری از    های بیولوییکبار سالحهای زیانو پیامد
ح استیت روز   درکالمللی خود و بتا  عمل ب  تعهدات بینبا  ارتیاب این گون  جرایس،

تتر در دستتور کتار مجلتس شتورای      موضوع را هرچت  ستریع  ات زی تی، افزون تهدید
م تقل جرایس بیوتروری تی، قوانین موجتود را تیمیتل   انگاری جرمبا  اسالمی قرار داده 

 . نماید ازنگرییا ب
المللی ب  دنبال تقویت معیارهای حقتوقی بترای   ک ، اگر حقوب ملی و بینسخن آخر این

با تعیین دقیق و صریح استتانداردها یتا   ای مرگبار است باید هبرخورد با این گون  سالح
ای در مورد میزان یا مقتدار عوامتل بیولوییتک و ستمی     شدهمعیارهای مشخص و توافق

آمیز و همچنین مشتخص نمتودن متواد، عوامتل و     ها در جهت اهداف صلحبرای دولت
هتای  ننتد فعالیتت  مای کنوان تیونی  تهیت  طور دقیتق و   ب  لوییکهای بیوسالحمدادیق 

-منع ب سازی، ، تولید، توسع ، ذخیرهجلتوگیری از دستتیابی برایای و شتیمیایی، ه ت 

مختلف جهان و ایجاد یک  همیتاری کشورها و هر گون  فعالیت بیولوییک با کارگیری
بتا   ها در خدوص اجرای مفاد کنوان تیون سازمان مرکزی جهت بررسی عملیرد دولت

بینتی یتک سی تتس    با پیشجویان  جویانتت  غیرصلحفعالیتتت صتتلح متترز بتتینتعیین 
جلتوگیری از دستتتیابی یتتا    از طرفتی بترای   . آزمایی قوی و قدرتمند گام برداردراستی

مجتتازات عتتامالن استتتفاده    این گون  مواد و ها ب  محتدود نمودن دستیابی تروری ت
المللتتی و ناقضتتین صتتلح و    ن بتتین بت  عنتوان مجترمی لوییکهای بیوکننده از سالح

 .ذیل فدل هفتس منشور سازمان ملل متحد تالش کند المللیامنیتت بین
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ستال  پتنجس توستع  کشتور مبنتی بتر       گردد مقرره قانون برنام  پتنج می شنهادیپ انیپا در
تنظتیس و بت  تدتوی     « (بیوتروری تس )تدوین طرح جامع مبارزه با تروری تس زی تتی   »

ب  طوری ک  در این طرح با اتخاذ یتک سیاستت جنتایی    . المی برسدمجلس شورای اس
افتراقی، با وضع قوانین م تقل جرایس بیوتروری تتی و در زمتره جترایس مطلتق قلمتداد      

ای برای رسیدگی ب  جرایس بیوتروری تی در قتانون  گون  جرایس، ضوابط ویژهنمودن این
 . بینی گرددآیین دادرسی کیفری نیز پیش

در « حقتوب بیوتروری تس یتا حقتوب مییروبیولتویی     »  م تقلی تحت عنتوان  رشت: دوم
 .های کشور ایجاد گردد تا بتواند حقوب را با فناوری زی تی پیوند دهددانشگاه

مدتوب   کشتور با هماهنگی و م ئولیت قرارگاه زی تی سازمان پدافند غیر عامتل  : سوم
غیرعامتل،   پدافنتد  دایمتی  تت  کمیها و نهادهای عضتو  ی وزارتخان و همیاری هم 2919

و موضوعات نیازمند ب  وضع قانون یا تیمیل و اصالح قوانین موجود  موارد ذیل انجام 
 .گذاری کشور ارسال گرددب  دستگاه قانون

هتا ایجتاد   بانک اطالعاتی جامعی از عوامل و مدادیق مواد بیولوییک در تمام حتوزه . 2
 ب  عنوان مثال. یل خاص آن حوزه تدوین گرددنام  و پروتگردیده، برای هر حوزه آیین
قانون مجتازات   112ها در ماده ک  پخش آنبی و خطرناک ولی تی از مواد سمی و مییر

تهی  و امیان بازبینی آن را هر ستال  بتا   انگاری شده است را جرم 2911اسالمی مدوب 
 .توج  ب  موارد جدید ممین سازد

همت   ایجتاد گردیتده تتا بتوانتد      امیانتات پیشترفت   با  یک نظام مرزبانی جامع زی تی. 1
مانند آنچ  در موضتوع   -در مواقع ضروریرا ... مرزهای ریلی، زمینی، هوایی، پروازی و

ای بر مرزهتای کشتور صتورت    انتشار کرونا ویروس اتفاب افتاد و الزم بود نظارت ویژه
 . نمایدنترل ک -گرفت  تا از انتقال این ویروس ب  داخل کشور جلوگیری نماید 

م تولیت   و بتا  م تتقل بتا اختیتارات ویتژه    طور کتامالً   ب سازمان پدافند بیوتروری س . 9
 .م تقیس مبارزه با بیوتروری س تشییل گردد

یتدات و پیشتگیری    تهتد  گونت   مقابلت  بتا ایتن   و یران کشور برای آمتادگی   تمام مدب  . 4
 . ده شودهای الزم داآموزشها  آنتشخیص و درمان و رفع آلودگی 

با توج  ب  تجرب  های تلخ و شیرین ک   شده در انتشار ویروس کرونا، ن تبت بت    . 2
ها در بیمارستان های عفونی و بیماری یهای بهداشت زیرساختو تیمیل و تجهیز قویت ت

بیوتروری س مرجع و م تقل  هایآزمایشگاهطورکلی نظام سالمت کشور مانند ایجاد  و ب 
مانند ماسک  سایل حفاظت فیزییی در مقابل عوامل بیولوییکوهی  در سراسر کشور و ت
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 .اقدام گردد های واک یناسیونتوسع  برنام ، و ...و مواد ضد عفونی کننده و
بدیهی است با شتیوع و گ تترش ویتروس کرونتا، جهتان در      : المللی  اولدر حوزه بین

استت، در ایتن راستتا     هتا قترار گرفتت    ابتدای راهی سخت برای مبارزه با بیوتروری تت 
های مهلک بیولوییتک  نیازمند برخوردی هماهنگ، سنجیده، اجرایی و بازدارنده با سالح

برگتزار   1۱12گتردد در کنفترانس بتازنگری نهتس کت  در ستال       لذا پیشنهاد می. باشدمی
خواهد شد، کشورهای عضو کنوان یون، بتویژه جمهتوری استالمی ایتران کت  ییتی از       

« نتس »ت، با هماهنگی گروه موسوم بت   های قبلی بوده اسنس در دورهاعضای فعال کنفرا
(Non-aligned or non-aligned movement)     آمرییا را تحتت فشتار قترار داده، پروتیتل ،

سال تالش فنی صدها دانشمند این حتوزه بتوده    9الحاقی کنوان یون ک  حاصل بیش از 
بتر قتوانین و مقتررات     تقویت کنترل و نظارتاست را تدوی  و اجرایی نموده، جهت 

-هرگون  تالش برای دستیابی، ذخیره، تولید، آزمایش، و بیارگیری غیرصتلح  المللی،بین

های بیولوییک را ذیل فدل هفتس منشور سازمان ملل متحتد و در صتالحیت   آمیز سالح
  .المللی کیفری تعریف نماینددیوان بین

 تیت در ذهن یاساس رییتغ کی، 21کوید  ریگهم  یماریبا توج  ب  ب رسد،ب  نظر می: دوم
 طیدر شترا از طرفتی  . استت  بوجتود آمتده   کنوان یون یدر رابط  با اجرا جامع  جهانی

 یدر اجترا  یانگارسهل. اهمیت دارد معمولی ونیکنوان  کیاز  شتریب این معاهده، یفعل
. باشد داشت  ریدر جهان تأث یالمللنیبو امنیت و نظس  یآن ممین است بر سالمت عموم

 یزایمتار ینشان داده است کت  عوامتل ب   ایب  هم  دن روسیکروناو ریگهم  یماریبزیرا 
آلتوده  آن ب   سیرم تقیغم تقیس و ب  طور ها، گیاهان و حیوانات ان انک   ییروسیوپیم
بتر ستالمت، امنیتت و اقتدتاد جامعت        یندیناخوشتا  اریتوانند اثترات ب ت  یشوند، میم

کنفترانس   نینهمت دستتور کتار   شتود  پیشتنهاد متی  ، ن یزم نیدر ا. داشت  باشندالمللی  بین
ارزیابی و بررسی ویتروس کرونتا    شود یبرگزار م 1۱12در سال ک   کنوان یون بازنگری

هتای  های مقابل  حقوقی با آن و همچنین موارد مشاب  مطابق با کنوان تیون ستالح  و راه
بر قتوانین و مقتررات ملتی و     تقویت کنترل و نظارتک  سب  بیولوییک باشد ب  طوری

  .دشوالمللی بین
 

 هانوشتپی
 اپیتدمی  آمرییتا  ارتتش  استت  ممیتن » نوشتت  چتین  خارجت   وزارت ستخنگوی : از جمل . 9

 اختیتار  در را ختود  اطالعتات ! باشتید  شفاف. باشد آورده ووهان ب  را جدید کروناویروس
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خبرگتزاری خبتر آنالیتن،    ) .«متا بتدهیار استت    بت   توضتیح  یتک  آمرییا! دهید قرار عموم
19/21/11.) 
، آمرییا را عامل اصلی انتشار ویروس کرونا در چین معرفتی  نیز ای  رییس دومای روسی ن

 .(2۱/21/11ایینا،  .ها پشت شیوع ویروس کرونا قرار دارند قطعاً آمرییایی: و گفت. کرد
وگتو بتا    وزیر بازرگانی آمرییتا در گفتت   «ویلبور راس»درستی و صحت این احتماالت را 

ب  نقتش ایتاالت متحتده در شتیوع ایتن       ایشان. کند تقویت می یوزشبی  تلویزیونی فاکس ن
تواند روند بازگشت مشاغل  بیماری در چین اذعان کرد و گفت ک  شیوع کرونا در چین می

 .ب  ایاالت متحده را ت هیل کند
عضو کن ت رییس صهیونی تی و گزینت  وزارت بهداشتت   « اورلی لوی ابیاسیس»همچنین 

کرونا را طراحی شده برای نبردهای بیولوییک خواند، پتیش از او   ی این رییس، ب  طور ضمن
  هتا  مقام پیشین اطالعاتی رییس اسراییل نیز کرونا را طراحی شده در آزمایشگاه« دنی شوهام»

 .و انتشار آن را عمدی دان ت  بود
آیین نام  اجرایی قانون مجازات قاچاب اسلح  و مهمات و دارندگان سالح ( 2)بند ض ماده . 9

هتا  دهنده باکتریموادی ک  ت ری»: دارد اشعار می 12/2۱/2911مدوب  و مهمات غیرمجاز
هتا  ، قتارچ (مانند کریم ، کنگو و ت  کیو)ها ، ویروس(مانند سیاه زخس، بوتولیس و طاعون)
زایی بتاال، نتاتوان کننتدگی    باشند ک  خاصیت بیماریهایی میو انگل( هاتوک ینمانند آفال)

قوی و مهلک برای هم  موجودات زنده دارند و بت  طتور کلتی هرگونت  ستوء استتفاده از       
ها، منابع طبیعی و حتتی  ها ک  سالمت یا ساختار ان انهای آنعوامل بتیولوییک و فراورده
وده و مختل امنیتتت سیاستی، اقتدتادی، اجتمتاعی و نظتامی       اهداف غیرزنده را تهتدید نم

  .«گردد
 

 نامه کتاب
، «  آبسیاست جنایی تقنینی ایران در خدوص تروری س علیت »، (2911)اسدی، محمد و وروایی، اکبر 

 .2، شماره 41شناسی، دوره  مطالعات حقوب کیفری و جرم
،چهارمین «جایگاه آن در حقوب کیفری بین الملل ذایی وبیوتروریزم غ»، (2912)اورسجی، محمد مهدی 

 .المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زی ت پایدار کنفرانس بین
، مطالعتات حقتوب کیفتری و    «ابهام مفهومی، مفاسد عملی: رضاال اف اد فی»، (2914)برهانی، مح ن 

 .9و  1،شماره  1دوره  شناسی، جرم
معیارهای ناظر بر شناسایی مف د فی االرض با تاکید بتر  »،  (2919)ه، رسول برهانی، مح ن و احمدزاد

 .1، شماره 41، مطالعات حقوب کیفری و جرم شناسی، دوره «جرایس مواد مخدر



 311   اکبر موسوی و دیگران سید علی .../رویکردی تحلیلی بر سازکارهای مبارزه با

 

 19/21/11خبرگزاری خبر آنالین،  
خددتی  ، راهبرد پایدار، نشری  علمتی ت «بیوتروری س و جنگ افزارهای زی تی»، (2914) رنجبر، رضا 

 .پدافند غیر عامل، آبان ماه، شماره دوم
، دوره نشری  ط  نظتامی  ،«های بیولوییکبیوتروری س  شبح جنگ»، (291۱) شاه ح ینی، محمدح ن

 .چهارمشماره   ،9
دو منظوره در حتوزه   قاتیو تحق کیولوییب یمنع سالح ها ونیکنوان »، (2911)ها، مدطفی چیشیش 
 .191، شماره  هادادها و تحلیلروی، ماهنام  «ی تیز

 تراریخت  حوزه محدوالت مقررات و قوانین وضعیت بررسی»، (2919) سلیمانی اله  جوزانی  صالحی

 .نو فناوریهای های مجلس شورای اسالمی، گروهمرکز پژوهش، «کشور در زی تی ایمنی و
هتای خفت     رباره منع استتعمال گتاز  د 2112یوین  29نقد و بررسی پروتیل » ،(2912) نرگسر، پو علی

 .های شیمیایی  پایگاه اطالع رسانی قربانیان سالح: مندرج در ،«کننده، سمی و شبی  آن
اسفند متاه ،   مجل  اصالح و تربیت ، ،«بیوتروری س حقوب فناوری »، (2914) سید محمد مهدی ،مامیغ

 . 91شماره 
خلتع ستالح مییروبتی در جلتوگیری از تولیتد وتوستع        نقش کنوان یون  ،(2991) محمدی، علی اکبر

چتاپ اول  ملتی بهداشتت عمتومی و طت  پیشتگیری،       های مییروبی، کتتاب اوللتین کنگتره   سالح
 .کرمانشاه های عفونی و گرم یری علوم پزشییگروه آموزشی بیماریه، کرمانشا،

 .نشر دادگ تر :های کشتار جمعی، تهرانالملل سالح، حقوب بین(2999)ممتاز، جمشید 
 .فدلنام  راهبرد، «ارزیابی تحلیلی از سیر تحوالت کنوان یون زی تی»، (2994) سید احمد ،میرزایی

انتشارات دانشتگاه صتنعتی   : ، تهرانافزارهای زی تیدیپلماسی کنترل جنگ ،(291۱)میرزایی، سیداحمد 
 .مالک اشتر

محیطتی در حقتوب ایتران و    تروری س زی ت»، (9919)ران وند، امین و دیگمیرکمالی، علیرضا و حاجی
، مطالعات حقتوب کیفتری و جترم شناستی،     «های مشاب  در ایرانانگاریفران   و تطبیق آن با جرم

 .1، شماره41دوره 
انتشتارات  : چاپ چهارم، تهرانجرایس علی  امنیت و آسایش عمومی، ، (2919) صادقی، ح ینمیرمحمد
 .میزان

انتشتارات  : چتاپ اول، تهتران  جرایس علی  امنیت و آسایش عمتومی،  ، (2911) میرمحمدصادقی، ح ین
 .میزان

 .نشر داد: اپ اول، تهران، جرایس بر ضد امنیت و آسایش عمومی، چ(2994)ولیدی، محمد صالح 
پژوهشتگاه  : چتاپ دوم، قتس   ،اللملتی ، تروری س از منظر اسالم و اسناد بین(2912)هاشمی، سیدح ین 
 .حوزه و دانشگاه



 3111 بهار ، اولشمارة ، سال یازدهم، جستارهای سیاسی معاصر   311

 

 
Anthony H. (2001), Asymmetric and Terrorist Attacks with Biological Weapons, 

Center for Strategic and International Studies. 

Clifford, H (2008), Microbial Bioterrorism, in: Fauci, Braun Wald, Kasper, 

Harrison’s Internal Medicine, New York: Mc Grew Hill. 

Donald, A. (1999), The Looming Threat of Bioterrorism, Science 2(1) Vol. 283, 

Issue 5406.  

Lederberg, Joshua (2000), Biological Warfare and Bioterrorism in: Mandal, Douglas 

and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, Philadelphia: 

Churchill Livingstone,  

Robertson, AG., Robertson, L.J (1995), from Asps to Allegations: Biological 

Warfare in History. 

sobel J, knan (2002), As AND SWERDLOW dl. Thereat of biological terrorist 

attack on The US food supply: The CDC perspective. Lancet. 

 


