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Abstract
With more than 17000 terror victims, Iran is one of the big-
gest victims of terror and the Islamic Republic is one of the 
main advocates of countering terrorism. Despite this fact, a 
closer look at Iranian criminal law shows that terrorism has 
not been recognized as a crime so far. Since legislation is 
affected by such factors as an emerging social dilemma or a 
neglected crime in the current law, studying causes of lack-
ing such legislation and the government’s policy towards it 
is taken as a research area and this raises the main question 
of what legislative reactions are envisaged in the set of laws 
of the Islamic Republic of Iran in order to fight terrorism, 
including terrorist individuals and terrorist groups and orga-
nizations.
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چکیده
جمهوری اســامی ایران با داشتن17000 شــهید ترور، یکی از بزرگترین 
قربانیان تروریسم و در شــمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده  ی شوم به حساب 
می  آیــد. با این وجــود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت اســت که 
تاکنون نســبت به جرم  انگاری این پدیده  ی مجرمانه اقدامی درخور صورت نگرفته 
است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور 
و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود اســت؛ بررسی علل عدم جرم  انگاری 
تروریسم و اصوالً سیاســت تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق 
قرار گرفته و این ســؤال اصلی را موجب شــده است که چه واکنش  های تقنینی در 
مجموعه قوانین جمهوری اسامی ایران به منظور مبارزه با تروریسم اعم از اشخاص 

حقیقی تروریست و گروه  ها و سازمان  های تروریستی پیش  بینی شده است.
شــیوه  ی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه  ای در گردآوری 
اطاعات بوده و نتیجه    ی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی 
مصادیق اقدامات تروریســتی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرم  انگاری این پدیده 
اســت که البته در خصوص امکان محکومیت شــخصیت  های حقوقی تروریســتی، خأل 
قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بین  المللی؛ 
جمهوری اسامی ایران ناگزیر از چاره  اندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعه  ی 
کمی و کیفی قوانین و جرم  انگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.

واژگان کلیدی: سیاســت تقنینی، تروریســم، ترور، جرم  انگاری، اشخاص 
حقیقی و حقوقی تروریست.
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درآمد
شکل  گیری مفهوم تروریسم را می  توان همزمان با تشکیل حکومت  ها 
و دولت  ها دانســت؛ منتها شکل آن در طول تاریخ، تغییر پیدا کرده است. در 
شکل ســنتی، انگیزه  ی ترورها به معنای قتل  های پنهانی، بیشتر فردی بوده 
اســت. بدین معنا که فرد به منظور ارضای نیاز و برای دست  یابی به مقاصدی 
همچون انتفام  جویی دســت به ترور می  زد اما از قرن شانزدهم به بعد، ترور تا 
حــد زیادی در مجموعه  ی واژگان سیاســی ورود پیدا کرده و از حالت فردی 
خارج شد و شکل گروهی به خود گرفت. این شکل گروهی باعث شد که ترور 
به عنوان یک شیوه  ی تأثیرگذار مطرح شود و افراد و گروه  ها برای رسیدن به 

مقاصد سیاسی خود اقدام به ترور کنند.
در دهه  های اخیر، ظهور و بروز گروه  های تروریســتی جدید و گسترده، 
مفهوم تروریسم را دســتخوش تغییرات و تحوالتی نموده است. گستردگی این 
اقدامات و رشــد خزنده  ی آن، بسیاری از کشــورهای دنیا را بر آن داشت که در 
مقام پیشگیری و یا مبارزه با این پدیده، نسبت به وضع قوانین و جرم  انگاری صور 
مختلف آن به صورت داخلی و یا در ســطح بین  المللی در قالب کنوانسیون  های 
متعــددی اقدام نماینــد. تاش  هایی که بــه دلیل عدم وحدت بر ســر تعریف 
تروریســم، تاکنون جامعه    ی بین  المللی را در دســتیابی به یک ســند جامع و با 

مقبولیت همگانی در این رابطه ناکام گذاشته است.
در این میان با توجه به ظهور بسیاری از گروه  های جنایتکار تروریستی 
در منظقه  ی غرب آســیا و قربانی شدن هزاران انســان بی  گناه از جمله مردم 
ایران؛ طبعاً سیاســت جنایی جمهوری اســامی ایران به معنای »مجموعه  ی 
مکانیســم  ها و روش  هایی که هیئت اجتماع، با اســتفاده از آن  ها واکنش  های 
علیه واقعیت مجرمانه را ســازمان می  بخشــد« )الزرژ، 1375: 12( می  بایست 
حداقل در حوزه  ی سیاســت تقنینی به تحرک می  افتــاد و به عنوان تابعی از 
وضعیت روز جامعه و نیاز دســتگاه قضایی در رسیدگی به پرونده  های جدید، 
زمینه را برای ســازماندهی اقدامات واکنشــی علیه تروریسم، هموار می  نمود. 
امابر خاف تصور، در طول سالیان متمادی شاهد ورود جدی دستگاه تقنین به 
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مسئله  ی تروریسم نمی  باشیم.
از این رو ســؤاالت متعددی نیازمند تحلیل و بررســی می  گردد؛ از 

جمله این که: 
آیا دستگاه قضایی ج.ا.ا تاکنون در برخورد با پرونده  های تروریستی، مشکلی 

نداشته و قوانین موجود کافی بوده است؟
آیا دستگاه قضا در تعامل با کشورهای مختلف دنیا، هیچ  گاه به ضعف قوانین 

در این رابطه پی نبرده و اصوالً احساس نیاز ننموده است؟
اگر دســتگاه قضــا نیازمند تدوین و تقنین قوانیــن مربوطه بوده و این 
نیازمندی خود را به مقام تقنینی اعام داشــته پس چرا تاکنون اقدامی درخور 

صورت نگرفته است؟ 
آیا وجود ســبقه  ی تعارض در سیاســت تقنینــی و قضایی موجود، 
موجب چاره  جویی  های شــخصی قضات در حل پرونده  ها شده و این موضوع 
به صورت یک مسئله و نیازمندی اساسی برای دستگاه تقنینی مطرح نشده 

است؟ 
و دیگر ســواالتی از این دســت که مجموعاً می  تواند موجب فهم سیاســت 

تقنینی ج.ا.ا در قبال این پدیده  ی نوظهور باشد.

1. مبانی نظری
1-1. معنای لغوی ترور و تروریسم

»ترور«1 و »تروریسم«2 از واژه  هایی است که از فرهنگ و ادبیات غرب 
وارد مجموعه  ی واژگان زبان فارسی شده و درباره  ی تروریسم و مشتقات آن، 

مباحث و تعاریف متعددی ذکر شده است.
صرف نظر از بررســی دیدگاه حقوق  دانان و قانون  گذاران درباره  ی این واژه، 
می  توان در فرهنگ  های لغت ادبی و یا سیاســی و همچنین در کام سیاست  مداران 

و صاحب  نظران نیز تعاریف چندی را به دست آورد.

1- Terror (En)
2- Terrorism
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در فرهنگ کامل انگلیســی- فارسی آمده است که ترور به معنی »ترس 
زیاد و وحشــت« و تروریســم یعنی »حکومت ارعاب و تهدید، با تهدید و ارعاب 
کاری انجام دادن، تهدید به قتل و آدم  کشی کردن، ایجاد ترس و وحشت در میان 

مردم« )آریان پور کاشانی، 1363: ج 5، 5704(
البته این احســاس ترس و هراس از هر چیزی ممکن اســت ناشی شود اما 
آنچه در این زمینه مورد نظر می  باشــد، خشونت  های سیستماتیک است که گروهی 

از افراد را همواره در حالت رعب و وحشت نگه می  دارد.
دانش  نامه  ی جنگ و صلح، ترور را به معنی ســلب امنیت به شیوه  های 
غافل  گیرانه و غیرقانونی با اهداف سیاســی آورده اســت. )افتخاریان، 1380: 

)489
در فرهنگ دهخدا آمده اســت که »ترور مأخوذ از فرانسه و به معنی قتل 
سیاســی به وسیله  ی اسلحه است و در فارســی متداول شده است. این کلمه در 
فرانســه به معنی وحشت و خوف آمده و تروریست به شخصی اطاق می  شود که 
با اســلحه، مرتکب قتل سیاسی بشود. تروریســم در زبان فارسی به اصلی گفته 
می  شــود که در آن از قتل  های سیاســی و ترور دفاع گردد.« )دهخدا، 1343: ج 

 )569 ،14
همچنیــن در فرهنگ فرهیخته، در تعریف ترور آمده: »کشــتن ناگهانی و 

غافل  گیرانه، خشونت با هدف انهدام و ویرانی« )فرهیخته، 1377: 284(
امــا در میان منابع غربی، واژه  ی »ترور«1 در فرهنگ جامع فرانســوی روبر؛ 
به معنای ترس شــدید، دلهره، وحشــت، هراســاندن2 و امثالهم آمده و در فرهنگ 
اَِشــت، از آن به احساس ترس شدیدی که مانع عمل می  گردد،3 تعبیر شده است. در 
دانش  نامه  ی بزرگ الروس نیز عاوه بر ذکر معنای ترس شدید فلج  کننده4 برای ترور، 
آن را نامی معرفی می  نماید که به دو مقطع زمانی در انقاب فرانسه )یعنی از ماه اوت

1- Terreur (Fr)
2- Peur extrême qui affole, Crainte, effroi, Terrifier (Robert, T5, 1964: 524)
3- Sentiment de peur intense qui empêche d’agir (Amiel, 1987: 1098)
4- Peur violente qui paralyse
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تا ســپتامبر 1792 میادی و از ســپتامبر 1793 تا ژوئیه 1794 میادی( اختصاص 
یافته است، دو مقطعی که به کشتار و اعدام شماری از مظنونین شناخته می  شوند.1 
دانش  نامــه  ی معتبر کلمبیا، ذیل واژه  ی »ترور«2 به حکومت وحشــت یعنی 
مقطع زمانی بین ســال  های 1793 تا 1794 میادی از انقاب فرانسه و مشخصه  ی 
آن با موجی از اعدام  های دشمنان احتمالی دولت3 اشاره داشته و در فرهنگ ِوبستر و 

آکسفورد، این واژه به معنای ترس شدید4 آمده است.
فرهنگ جامع حقوقی بِلَک نیز معنای ترســاندن و وحشت5 را برای واژه  ی 

»ترور« برگزیده است.
در خصوص تروریسم، در ترمینولوژی حقوق آمده که »تروریسم را کارهای 
جنائی ضد کشــور به منظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین و یا 

همه  ی مردم کشور گفته  اند.« )جعفری لنگرودی، 1377: 150(
تروریسم، خشونت غیرمنتظره و غیرمعمول است که بیشتر برای تحت فشار 
قرار دادن یا ارعاب به کار می  رود؛ همچنین به معنای نفوذ در رفتار سیاسی مخالفان 
از طریق حمله و تهدید اهدافی است که بیش از اهمیت مادی جنبه  ی نمادین دارد؛ 

به همین جهت قربانیانش غالباً شهروندان هستند.   )افتخاریان، 1380: 490(

1-2. معادل واژه  ی ترور در حقوق اسالم
از آنجا که سیاســت جنایی در تقسیم  بندی حقوقی ایران، مبتنی بر تعالیم 
شریعت اسام است و از این نظر دین به منزله  ی یک نهاد اجتماعی تلقی نمی  شود،

1- La Terreur, nom donné à deux périodes de la Révolution française (août-sept. 
1792 et sept. 1793- juill. 1794). Caractérisées par des massacres et l’exécution de 
nombreux suspects.(Jeuge-Maynart, T2, 2008: 1369)
2- Terror
3- Reign of Terror, 1793-94, period of the FRENCH REVOLUTION characterized 
by a wave of executions of presumed enemies of the state. (Colombia University, 
1993: 2298) 
4- Intense fear (Guralnik, 1984: 1469) (Little, v 2, 1973: 2268)
5- Alarm, Fright (Campbell Black, v 4, 1979: 1321) 
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بلکه جوهر اجتماع، اســاس فرهنگ، مبنای اقتصاد و منشأ قانون است؛ )نجفی 
توانا، 1386: 5( بنابراین، بررسی معادل ترور در متون شرعی و میزان تأثیرگذاری 
آن در قوانین مربوطه، از اهمیت به ســزایی در تببین سیاســت تقنینی مدنظر 

برخوردار خواهد بود.
بررســی منابع فقهی حاکی از آن اســت که برای واژه  ی تــرور، دو معادل 

»فتک« و »اغتیال« وجود دارد.
در لســان العرب، ذیل تعریف این واژه   )فتک( به معنای شخصی آمده است 
که فردی را بی  خبر و از سوی غفلت بکشد و نیز به معنای شخصی است که از غفلت 

فرد دیگر استفاده می  کند و او را می  کشد.1
اغتیال به معنای پنهانی و به شکلی که مقتول با خبر نشود کسی را از پای 

در آوردن آمده است.
در برخی از فرهنگ  های ادبیات عرب واژه  ی »الغیله« به معنای مکر و فریب، 
غافلگیر کردن و کشــتن آمده است. از این رو »َقَتلُه غیله« یعنی او را فریب داد و با 

خود به جایی برد و او را به قتل رسانید. )معلوف، 1387: 1279(
در لغت  نامه  ی دهخدا نیــز نزدیک به همین معانی آمده: »هاک کردن، به 
ناگاه کشتن، بخدعه کشتن، فریب دادن و آنگاه به جای خلوت بردن سپس کشتن 

یا در پنهانی کشتن« است. )دهخدا، 1338: ج 7، ذیل واژه  ی اغتیال(
صاحب کتاب غریب  الحدیث در بیان تفاوت میان »فتک« و »غیله« می   نویسد: 
فتک آن است که شخصی بر کسی وارد شود، در حالی که او )نسبت به توطئه نسبت 
به او( غافل اســت، دیگری او را به دام اندازد و به قتلش برســاند و غیله آن است که 

کسی بر علیه شخصی خدعه نماید و آن شخص را در مکان پنهانی به قتل رساند.2
زمخشری تفاوت فتک و غیله را ای نگونه نوشته است: »فتک، استفاده کردن از 
غفلت مقتول و کشتن او به صورت آشکار است و غیله، کمین کردن در مکانی و کشتن

1- هو القتل أو الجرح ُمجاهره و کل من قتل رجا غارا فهو فاتک... قال ابو عبید: الفتک أن یاتی الرجل صاحبه و 
هو غارٌّ غافل حتی یَُشدَّ علیه فیقتله. )ابن منظور، 1416 ه.ق: ج 3، ذیل واژه-ی فتک(

ا الِغیلَه: فهو أن یَخَدَعُه حتَّی یَخُرَج إلی  ُجُل صاِحَبه و هو َغارٌّ غافٌِل َفَیُشــدُّ علیه َفَیقُتلَُه، و أَمَّ 2- الَفتک: أَن یأتی الرَّ
َموِضٍع یَخَفی فیه َفَیقُتلَُه. )جوزی، عبد الرحمن، 1405 ه.ق: ج 2، 175(
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مقتول به صورت پنهانی است.«1 
با وجود اختافی که در معنای دو واژه  ی فتک و غیله )اغتیال( ذکر شد، اما 

هردوی آن  ها در معنایی نزدیک به هم و معادل ترور به کار برده می  شود.
واژه  ی دیگر مصطلح در ادبیات عرب، »ارهاب« است که به معنای ترسانیدن 

و به وحشت انداختن می  باشد.
به همین دلیل »الحکم اإلرهابی« به معنای حکومت ترور و وحشت آمده و 

»اإلرهابی« به معنای تروریست است. )بوستانی، بی  تا: 99(
»إرهاب ُدَولی« نیز به معنای تروریسم دولتی، تروریسم بین  المللی، و »َشبکه 

إرهاب« به باند ترور و شبکه  ی ترور ترجمه شده است. )میرزایی، 1376: 57(
بنابراین ارهاب در معنای کلی آن به مفهوم ترســاندن، ایجاد ترس و وحشت، 
تهدید نمودن، هشــدار مسلحانه، خشــونت و ارعاب می  باشــد. این معانی، نزدیکی 
مفهومی بسیاری با اصطاح ترور را دارا می  باشند. )فیض الهی، 1389: 96( لکن این 

واژه در ادبیات حقوق اسام به اندازه  ی دو واژه  ی قبل، صراحت در ترور ندارد.
بــه طور مثــال در آیه 60 ســوره  ی مبارکه  ی انفال از ایــن کلمه به معنای 
ٍة َو ِمن ِرباِط  ترس و ترســاندن استفاده شده است: »َو أِعّدوا لَُهم مَّااســَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
الَخیــِل تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّاهللِ َو َعُدوَُّکم«، هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آن  ها 
)دشمنان( آماده ســازید و اســب  های ورزیده )برای میدان نبرد( تا به وسیله  ی آن، 

دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.
آنچه که در بحث معادل واژه  ی ترور در حقوق اســام مطرح شد، بیشتر از 
باب داللت بر نفی چنین شــیوه  ای در شریعت اسام و اثبات مبری بودن این آئین 
آســمانی از چنین اقداماتی مورد تحلیل قرار می  گیــرد. روایات متعددی همچون 
»االیمــاُن َقیَّد الَفتک« )طبرســی، 1399 ه.ق: 223( یعنی ایمان، فتک را تقیید و 
منع می  کند؛ که جملگی مؤید عدم تجویز چنین شــیوه  ای در اسام بوده؛ مباحثی 
که نگارنده در مقاله »بررســی و تحلیل ادله  ی اثبات و نفی ترور در اسام« به طور 

مشروح بدان پرداخته است.

ته فتقتلَه جهاراً؛ و الِغیله أن تَکَتِمَن فی موضع فتقتلَه  1- الَفصــل بین الفتک و الِغیلــه: أّن الَفتَک هو أَن تَهَتِبل ِغرَّ
ِخفیه. )زمخشری، محمود، بی تا: ج 3، 88(
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لکن در این بحث پیش  رو الزم به ذکر اســت که حقوق اسام فارغ از توجه 
به شــیوه  ی ارتکابی )غافل  گیرانه، پنهانی، و...( نتیجه  ی فعل مجرمانه یعنی قتل را 
در فتــک و اغتیال، مدنظر قرار داده و برای آن قصاص، تعزیر و در مواردی همچون 
کثرت قتل کافر ذمی و یا مجنون، از باب افســاد فی االرض، در مبحث حدود وارد 
دانســته است و در نتیجه شاهد جرم  انگاری استقالی این دو عنوان در فقه اسامی 

نیستیم.  

1-3. مفهوم سیاسی اجتماعی تروریسم
ترور مفهومی وسیع  تر از تروریسم سیاسی دارد، اما آنچه در دنیای امروز اهمیت 

پیدا کرده است، تروریسم با اهداف سیاسی است که حساسیت  برانگیز شده است.
گروه  های سیاســی، غالباً با رفتاری وحشــت  زا در پی متوجه ساختن افکار 
عمومی به خود و اعام نظریات و خواسته  هایشــان به دولت  ها هســتند. از این رو 

پدیده  های تروریستی در دل خود، پیام  های سیاسی در بردارند.
جامعه  شناســان و متخصصان علوم سیاســی نیز دربــاره  ی تبیین مفهوم 
تروریســم و ترور، تاش  های فراوانی نموده  اند. با این حال تروریســم به عنوان یک 
پدیده در عالم سیاســت، هنوز تعریف مشخص و مورد اجماعی ندارد و هر کس بر 

اساس دیدگاه و منافع خود آن را تعریف می  کند.
»الکس اشــمید« در اثــر خود به نام »راهنمای تحقیــق درباره  ی مفاهیم، 
نظریه  ها، اطاعات پایه و تألیفات پایه در باب تروریسم سیاسی« به کمک گروه  های 

تحقیقاتی، بیش از یکصد تعریف را درباره  ی تروریسم مطرح کرده است.1
برخی از نویســندگان، این تعریف را نتیجه  ی بررسی  های گسترده  ی وی در 
این زمینه می  دانند: »تروریســم، شــیوه  ی اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره و 
رعب و وحشت است که به دالیل سلیقه  ورزی جنایی، و یا سیاسی، توسط گروه  های 

مختلف به کار گرفته می  شود.« )جی بدی، 1378: 249(
عاوه بر این، در فرهنگ  های علوم سیاسی نیز تعاریف متعدد ذیل درباره  ی 

تروریسم آمده است:

1- Frequencies of Definitional Elements in 109 Definitions… (Schmid, 1988: 5)
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الــف- اقدامات عوامل دولتی یــا غیردولتی که در تاش  های خود در جهت 
نیل به اهداف سیاســی از شــیوه  های خشــونت  آمیز بهره می  جویند. شــیوه  های 
مورد اســتفاده  ی تروریست  ها مشــتمل بر هواپیماربایی، گروگان  گیری، خرابکاری، 
بمب  گذاری، بانک  زنی، آدم  ربایی سیاســی و آدم  کشی  اند. سازمان  های تروریستی از 
طریق اقدامات خود، نوعاً برای جلب توجه رســانه  ها و مردم تاش می  کنند. )پلنو، 

)332 :1387
ب- ترور، اصطاحاً به حالت وحشــت فوق  العاده  ای اطاق می  شود که ناشی 
از دست زدن به خشونت و قتل و خون  ریزی از سوی یک گروه، حزب و یا دولت به 
منظور نیل به هدف  های سیاسی، کسب یا حفظ قدرت است. اشخاصی که دست به 
ترور می  زنند، تروریست نامیده می  شوند. ترور شخصیت یا ترور روانی یعنی ترساندن 
افراد از طریق هدف قرار دادن روحیه، حس شهامت و اعتبار آن  ها. رژیم ترور نیز به 
رژیمی اطاق می  شــود که از طریق ایجاد وحشت، تهدید، حبس و کشتار مخالفان 

خود حکومت می  کند. )آقابخشی، 1383: 677(
ج- نوام چامسکی معتقد است: »تروریسم، کاربرد ابزار زورگویانه برای هدف 
قرار دادن مردم غیرنظامی در تاش برای دســت  یابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا 

غیره است.« )هادویان، 1382: 33(
وزارت دفــاع آمریکا، کاربرد یا تهدید به کاربرد غیرقانونی زور یا خشــونت 
توسط یک سازمانی انقابی، ضد اشخاص یا اموال و به قصد مجبور ساختن یا ارعاب 
حکومت  ها یا جوامع که غالباً با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک همراه باشد را تروریسم 

دانسته است. )فیض الهی، 1389: 31(
وجه مشترک تمام این تعریف  ها استفاده از زور و خشونت به منظور رسیدن 

به اهداف سیاسی است.
از لحــاظ مفهوم اجتماعــی نیز می  توان به تعریف آلن بیــرو در فرهنگ علوم 
اجتماعی  ، اشــاره کرد: »تروریســم، اعمال تــرور به صورتی منظم و ســازمان  یافته را 
می  رســاند و ترور به معنای حالت و یا احســاس ترس دسته  جمعی است که خشونت و 
کشتار بی  حســاب موجد آن است. تروریسم نه فقط با استفاده از وسایلی که می  توانند 
زندگی و امنیت افراد را مورد سوء قصد قرار دهند، صورت می  یابد، بلکه از طریق تخریب
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خشونت  آمیز خدمات عمومی و یا تجهیزات زیربنایی متعلق به یک جمع نیز اعمال 
می  شود.« )بیرو، 1366: 426(

1-4. تعریف ترور در قوانین ایران
تا پیش از اواخر ســال 1394، هیچ  گونه اثری را از واژه  ی ترور و یا تروریسم 
در قوانین ایران نمی  یافتیم. اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم در 
تاریخ 27 اســفندماه 1394، که برگرفته از کنوانســیون ســازمان ملل متحد برای 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم، مصوب 9 دســامبر 1999 است؛ فصل جدیدی از 

تقنین در حوزه  ی تروریسم را شاهد هستیم.
در ماده  ی نخســت قانون مذکور آمده است که »تهیه و جمع  آوری عامداً و 
عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشــأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف 
تمام یا بخشــی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچــاق ارز، جلب کمک  های مالی و 
پولــی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مســتقیم یا 
غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط 
خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریســت یا سازمان  های تروریستی که مرتکب 

یکی از اعمال زیر می  شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می  شود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشــونت  آمیز از قبیل قتل، 
ســوءقصد، اقدام خشــونت  آمیز منجر به آســیب جسمانی شــدید، ربودن، توقیف 
غیرقانونی و گروگانگیری اشــخاص و یا اقدام خشونت  آمیز آگاهانه علیه افراد دارای 
مصونیــت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن  ها به قصد تأثیرگذاری بر 
خط  مشــی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسامی ایران، سایر کشورها و یا 

سازمان  های بین  المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسامی ایران
ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند )الف(

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی؛
2- ایراد خســارت شدید به محیط زیســت از قبیل مسموم کردن آب  ها و 

آتش زدن جنگل  ها؛
3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت
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غیرقانونــی، ســرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق ســموم، عناصر و مواد هســته  ای، 
شیمیایی، میکروبی و زیست  شناسی )بیولوژیک(؛

4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده  ی غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، 
اسلحه و مهمات؛

پ- ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه  ی مرتکب و نتیجه  ی حاصله
1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی؛

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن؛
3- ارتکاب خشــونت علیه مسافر یا مســافران و خدمه  ی هواپیما یا اعمال 

خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز؛
4- تولید، تملک، اکتســاب، انتقال، حمل، نگهداری، توســعه یا انباشــت، 
غنی  سازی و انفجار غیرقانونی، ســرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد 

هسته  ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز؛
5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، 
نگهداری، توسعه یا انباشــت و استفاده یا تهدید به استفاده از ساح  های هسته  ای، 

شیمیایی، میکروبی و زیست  شناسی )بیولوژیک(؛
6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن 
و یا به خطر انداختن ایمنی کشتی  رانی از طریق ارائه  ی آگاهانه  ی اطاعات نادرست یا 

تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن؛
7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، 
ارتکاب اعمال خشــونت  بار علیه افراد حاضــر در آن  ها و هرگونه اقدام برای تخریب 

یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق؛
8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیســات دولتی، شبکه  ی حمل و نقل 

عمومی یا تأسیسات زیرساختی؛
ت- ارتــکاب جرائمی کــه به موجب قوانیــن داخلی یا کنوانســیون  های 
بین  المللی، جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسامی 

ایران به آن  ها
تبصره1- برای تعقیب تأمین کننده  ی مالی اقدامات تروریستی علیه سایر
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کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون 
به شرط اقدام متقابل اعمال می  شود.

تبصره2- اعمالی که افراد، ملت  ها یا گروه  ها یا سازمان  های آزادی  بخش برای 
مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می  دهند، 
از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی  باشد. تعیین مصادیق گروه  ها و 

سازمان  های مشمول این تبصره بر عهده  ی شورای عالی امنیت ملی است.«
همانطور که بیان گردید تا پیش از تصویب این قانون، تروریســم در حقوق 
ایران، ظهوری مستقیم نداشته و رسیدگی به جرائمی با ماهیت تروریستی بر اساس 
مــواد متعددی بوده اســت که تفصیل آن در بخش بعدی خواهــد آمد. اما در این 
قانون که اگرچه برای مبارزه با تأمین مالی تروریســم و نه مبارزه  ی مستقیم با خود 
تروریســم است، برای نخســتین بار، تعریفی نسبتاً پیچیده و در خور تأمل و نقد از 

افراد و سازمان  های تروریستی مطرح شده است.
از جمله نقدهای وارد بر این قانون می  توان به کلیت موضوع اشاره نمود که 
چرا اولین اقدام تقنینی در حوزه  ی تروریسم به صورت ناقص بوده و علی  رغم تعریف، 

نسبت به جرم  انگاری آن اقدام نشده است.
همچنین در خصوص مفاد آن، ذکر افراد دارای مصونیت قانونی؛ دیپلمات  ها 
و نمایندگان کشــورها را متبادر به ذهن می  کند در حالی که به نظر می  رســد این 

عبارت، ناشی از ترجمه  ای اشتباه از کنوانسیون باشد.
در بند ب از ماده  ی دوم کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با ذکر 
عبارت "civilian" آمده اســت: »هر اقدام دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن 
جراحات شــدید جسمانی به افراد غیرنظامی صورت پذیرد یا به هر فرد دیگری که 
سهم فعالی در خصومت  ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد...«1 و یا در برخی از 
اسناد بین  المللی از عبارت "innocent people" استفاده شده که به مفهوم شخص 

غیررزمنده و غیرمحکوم به اعدام است.

1- “…(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civil-
ian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of 
armed conflict…” (http://www.un.org/law/cod/finterr.htm)
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از دیگر اشــکاالت وارد بــر این قانون، تبصره  ی دوم مــاده  ی یک و تکلیف 
شــورای عالــی امنیت ملی مبنی بر تعییــن مصادیق ســازمان  های آزادی  بخش و 
غیرتروریســم به منظور خروج از دایره  ی شــمول این قانون است که اگرچه بازتاب 
پذیرش محتاطانه  ی توصیه  نامه  های گروه اقدام مالی (FATF) اســت، لکن از نگاه 
تقنینی به نظر می  رســد نیازمند اصاح فوری بوده و بالعکس می  بایســت تکلیفی 
مبنی بر احصای مصادیق این ماده و تهیه  ی لیست گروه  های تروریستی را برعهده  ی 
شــورای عالی امنیت ملی نهاد. چرا که اصل بر برائت اســت، مگر خاف آن اثبات 
شــود، نه آنکه اصل بر تروریستی بودن گروه  ها و ســازمان  ها دانسته شده و تعیین 

مستثنیات آن را برعهده شورا قرار دهیم.

2. تحلیل قوانین کیفری ایران در خصوص تروریسم
پس از بررسی تعاریف و مفاهیم مذکور، با در نظر گرفتن مؤلفه  های مشترک 
و پــر تکرار، می  توان گفت که شــاخصه  ی اصلی اقدامات تروریســتی، ایجاد ترس 
و دلهره  ی شــدید در مردم به همراه خشــونت و توســل به زور است که از طریق 
شیوه  هایی همچون هواپیماربایی، گروگان  گیری، خرابکاری، بمب  گذاری، بانک  زنی، 

آدم  ربایی و قتل با اسلحه و غیر آن به وقوع می  پیوندد.
اِعمال خشــونت و ایجاد وحشــت موردنظر در چنیــن اقداماتی، به صورت 
غیرقانونی بوده و طبیعتاً مصادیقی همچون دفاع مشروع و همچنین اصل مجازات را 
در برنمی  گیرد. چرا که بسیاری از مجازات  های کیفری توأم با ماهیتی خشونت  آمیز 

هستند، ولی خشونتی قانونی که الزمه  ی حیات جامعه و استقرار نظم است.
سیاســت جنایی دربرگیرنده  ی کلیه  ی تدابیر کنشی و واکنشی به منظور 
مبارزه با بزهکاری اســت؛ که در حوزه  ی تروریســم با عطف به رویکرد سزادهی، 
صرفاً شاهد اقداماتی واکنشــی از جنس مجازات در البای قوانین کیفری ایران 

می  باشیم.
از آنجا که ارتکاب اقدامات تروریستی هم از ناحیه  ی اشخاص حقیقی و هم 
از ناحیه  ی اشخاص حقوقی متصور است، به طور جداگانه به بررسی سیاست تقنینی 

ایران در قبال هر کدام پرداخته می  شود.
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2-1. قوانین مربوط به اشخاص حقیقی تروریست
2-1-1. سالح  کشی و جنایت بر نفس

قانون  گــذار در ماده 290 قانون مجازات اســامی مصوب 1392 به تعریف 
مصداقــی جنایت عمدی بر نفس پرداخته و اشــاره می  کند: »جنایت در موارد زیر 

عمدی محسوب می  شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین 
یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود 
یا نظیر آن واقع شــود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجــب وقوع آن جنایت یا نظیر آن 

بشود، خواه نشود.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شــده یا نظیر آن را داشته باشد، 
بــدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشــد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا 

نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب  گذاری کند.«
و در مــاده 16 آن قانــون بیان می  دارد: »قصاص، مجــازات اصلی جنایات 

عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.«
لذا در صورت وقوع اقدام تروریســتی بوسیله  ی قتل یک یا چند نفر از مردم، 
مرتکــب با مجازات قصاص روبرو خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که بند ت ماده  ی 
مذکور، در قانون قبلی وجود نداشــته و در واقع جرم  انگاری یکی از مصادیق اقدامات 
تروریستی، یعنی کشتن فرد یا جمع نامعین بوسیله  ی بمب  گذاری کور تلقی می  گردد.

اگر اقدام وحشت  افکن مرتکب، با کشیدن ساح، مقرون باشد، عمل وی 
می  تواند مصداق محاربه باشــد که در فصل هشتم قانون مجازات اسامی مصوب 

1392 بدان اشاره رفته است.
قانون  گذار در ماده 279 بیان می  دارد: »محاربه عبارت از کشــیدن ساح 
بــه قصد جان، مــال یا ناموس مردم یا ارعاب آن  ها اســت، به نحوي که موجب 
ناامني در محیط گردد. هرگاه کســي با انگیزه  ی شــخصي به سوي یک یا چند 
شخص خاص ساح بکشد و عمل او جنبه  ی عمومي نداشته باشد و نیز کسي که 
به روي مردم ساح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنیت نشود، محارب 

محسوب نمي  شود.«
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مجازات محــارب نیز طبق ماده 282 قانون مذکور، عبارتســت از اعدام یا 
صلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد که طبق ماده 283 انتخاب آن به 

اختیار قاضی خواهد بود.

2-1-2. ارعاب با تهدید به بمب  گذاری
در ماده 511 قانون تعزیرات مصوب 1375 آمده است که: »هرکس به قصد 
برهم زدن امنیت کشــور و تشــویش اذهان  عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، 
کشــتی و وســایل نقلیه  ی  عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری 
شــده است،  عاوه بر جبران خســارات وارده به دولت و اشخاص ، به شش ماه تا دو 

سال حبس محکوم می گردد.«
لــذا تهدید بــه بمب  گذاری یا ادعــا مبنی بر وجود بمب کــه طبعاً توأم با 
وحشــت  افکنی و ارعاب اســت، از دیگر مصادیق اقدامات تروریستی می  باشد که به 

حوزه  ی تقنین راه یافته است.
البته از آنجا که قانون مذکور در شــرف تحول اســت، ماده  ی مذکور نیز در 
الیحــه  ی اصاح قانون مجازات اســامی )کتاب پنجم- تعزیــرات( مصون از تغییر 
نمانده و در ماده 4 آن الیحه اشاره شده است که: »هرکس به قصد برهم زدن امنیت 
کشور و تشــویش اذهان  عمومی، تهدید به بمب  گذاری یا قرار دادن مواد شیمیایی 
یا میکروبی یا ســمی کشنده در اماکن عمومی از قبیل پایانه  های مسافربری هوایی، 
زمینی و دریایی، ایستگاه  های قطار شهری، ادارات دولتی یا وسایل نقلیه  ی عمومی 
بنماید، یا با همان قصد و به دروغ ادعا کند که در اماکن یا وسایل مزبور، بمب  گذاری 
شده یا مواد شیمیایی یا میکروبی یا سمی کشنده قرار داده شده، به حبس تعزیری 

درجه  ی شش محکوم می  شود.« 

2-1-3. اخالل در امنیت پرواز و هواپیماربایی
طبق قانون مجازات اخال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در 

وسائل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349:
الف- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ، هواپیمای
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آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از  اختیار مســئولین 
خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند، یا در نقطه ای غیر از مقصد، 
هواپیما را مجبور به فرود نمایند، به حبس با اعمال  شــاقه از 3 تا 15 ســال محکوم 
می شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از ساح یا مواد منفجره یا محترقه 
یا خطرناک دیگر صورت گیرد،  چنانچه مرتکب، یک نفر باشد، به حداکثر مجازات مقرر 

باال و اگر بیش از یک نفر باشند، به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می شوند...«
البتــه این جرم در ماده 29 الیحه  ی اصاح قانون مجازات اســامی )کتاب 

پنجم- تعزیرات( با تغییراتی به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
»هر کس با توســل به خشــونت، اجبار، تهدید، ارعاب، فریب یا به هر نحو 
دیگر، هواپیما، کشتی یا قطار در حال حرکت یا آماده  ی حرکت را در اختیار بگیرد 
یا از کنترل مسئول مربوط خارج کند یا هدایت آن را برعهده بگیرد یا موجب تغییر 
مســیر یا مقصد آن شــود و یا در مکانی غیر از مقصد اصلی، آن را متوقف نماید، به 

حبس تعزیری درجه  ی سه محکوم می  شود.
تبصره 1- چنانچه اقدامات مذکور با استفاده از ساح یا مواد منفجره یا مواد 
خطرناک دیگری ارتکاب یابد و یا مرتکب بیش از یک نفر باشد، به حداکثر مجازات 

مقرر فوق محکوم می  شود...«
الزم به ذکر اســت که پیش از تنظیم قوانین مذکور، کنوانسیون توکیو1 به 
عنوان اولین ســند چندجانبه  ی حقوقی راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر 
در هواپیما در تاریخ 14 سپتامبر 1963 یعنی در سال 1342 مشتمل بر یک مقدمه 

و 26 ماده تصویب گردید که ایران نیز در سال 1354 ه.ش به آن ملحق شد.
به موجب ماده 11 این کنوانسیون؛ هرگاه شخصی، داخل هواپیما از طریق 
غیرقانونی و یا توســل به زور یا تهدید به زور، مرتکــب عمل مداخله و تصرف و یا 
اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشــود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع 
باشــد، دول متعاهد، برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده  ی قانونی 

آن، کلیه  ی تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

1- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 
signed at Tokyo on 14 September 1963 .
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فصل دوم این کنوانسیون به موضوع صاحیت دولت به منظور رسیدگی به 
جرائم ارتکابی داخل هواپیما اختصاص یافته اســت که با توجه به الحاق و پذیرش 
کنوانســیون از طرف ایران، ضروری اســت قبل از ورود به بررسی عناصر سه  گانه  ی 
قانونی، مادی و معنوی جرم، نخســت به بررســی اصل صاحیت بر طبق مفاد این 

کنوانسیون پرداخته شود.
فصل دوم این کنوانسیون اشعار می  دارد:

مــاده 3-1- دولت ثبت کننده هواپیما، برای رســیدگی به جرائم و اعمال 
ارتکابی در هواپیما صالح می  باشد.

2- هــر یک از دول متعاهد، اقدامــات الزم را برای احراز صاحیت خود به 
عنوان دولت ثبت کننده در مورد رســیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمایی که نزد 

او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
3- این کنوانسیون به هیچ یک از صاحیت  های جزایی که به موجب قوانین 

داخلی اعمال می  گردد خللی وارد نمی کند.
ماده 4- دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده  ی هواپیما نباشــد، نمی  تواند 
به منظور اعمــال صاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در 

امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه  ی ذیل:
الف- جرم در سرزمین آن دولت، اثراتی ایجاد کند.

ب- جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب 
یافته باشد.

ج- جرم، امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.
د- جــرم، ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولــت ناظر به پرواز و یا مانور 

هواپیما باشد.
ه- اعمال صاحیت، برای رعایت تعهدات ناشــی از یک موافقتنامه  ی چند 

جانبه بین  المللی برای آن دولت ضروری باشد.
عاوه بر کنوانسیون توکیو، کنوانسیون الهه1 نیز در سال 1970 به منظور

1- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the 
Hague on 16 December 1970
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ســرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما تصویب شد. این کنوانسیون که با هدف تقویت 
همکاري هر چه بیشتر میان کشورهاي عضو در خصوص هواپیماربایي به وجود آمد، 
ضمن تعریف جرم هواپیماربایي، کشورهاي عضو را ملزم به وضع مجازات  هاي شدید 

علیه مرتکبین چنین اعمالي در قوانین کیفري کشورشان مي  نماید.
همچنین کنوانسیون مونترال1 در سال 1971 به منظور تکمیل کنوانسیون 

الهه و تعریف سایر اعمال خشونت  آمیز این حوزه، تصویب گردید.
این دو کنوانســیون با تصویب ایران، به قانون الحاق دولت ایران به قرارداد 

بین  المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما منضم شده است.

2-1-4. آدم  ربایی و گروگان  گیری
در قانون تعزیرات مصوب 1375، اشــاره به یکی دیگر از مصادیق اقدامات 
تروریســتی به لحاظ عنصر مادی نموده و بدون قائل بودن تفاوتی میان آدم  ربایی و 
گروگان  گیری، در مــاده 621 بیان می  دارد: »هرکس به قصد مطالبه  ی وجه یا مال 
یا به قصد انتقام یا به  هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، 
شــخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده 
ســال محکوم خواهد شــد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام 
باشــد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی  علیه آسیب جسمی یا 
حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در 

صورت ارتکاب جرایم  دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.«

و در مــاده 631 همان قانون نیز اشــعار می  دارد: »هرکس طفلی را که تازه 
متولد شــده است بدزدد یا مخفی  کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن 
دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد 
شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور، مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد 

هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.«

1- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971
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2-1-5. جرائم گسترده و قیام مسلحانه
افساد فی االرض و بغی، دو عنوان مجرمانه  ای هستند که به تبعیت از متون 
فقهی، برای نخستین بار در قانون مجازات اسامی مصوب 1392، جرم  انگاری شده 
و بدین ترتیب، به لحاظ عناصر مادی، بســیاری از مصادیق اقدامات تروریســتی را 

تحت پوشش قرار می  دهند.
قانون  گذار در ماده 286 اشــعار می  دارد: »هرکس به طور گسترده، مرتکب 
جنایت علیه تمامیت جســمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشــور، 
نشــر اکاذیب، اخال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و 
میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فســاد و فحشا یا معاونت در آن  ها گردد به 
گونه  ای که موجب اخال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده 
به تمامیت جســمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا ســبب اشاعه  ی فساد یا 
فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می  گردد.«

و در خصوص بغی در ماده  ی بعدی آن اشــاره می  دارد: »گروهی که در برابر 
اساس نظام جمهوری اسامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می  شود و در 

صورت استفاده از ساح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می  گردند.«

2-2. قوانین مربوط به اشخاص حقوقی تروریست
بر اساس آنچه که در تمامی کتب و متون مربوطه آمده، اشخاص حقوقی به 

دو دسته تقسیم می  شوند:
الف( اشــخاص حقوقی حقــوق عمومی که در قلمروی حقــوق عمومی و 
تشکیات کشوري و ارتباط سازمانی با افراد جامعه در دو بعد اعمال تصدی و اعمال 
حاکمیت، ایفای نقش می  کنند. دولت، شــوراهاي محلی و مؤسسات عمومی حمل 
و نقل از جمله  ی این اشــخاص هستند که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، 

داراي شخصیت حقوقی می  شوند. )ماده 587 قانون تجارت(
ب( اشــخاص حقوقی حقوق خصوصی که به تنظیــم روابط خصوصی بین 
افراد می  پردازند. شــرکت  هاي تجاري- که به محض ایجاد، شــخصیت حقوقی پیدا 
می  کنند. )ماده 583 قانون تجارت(، مؤسسات غیرتجاري که از تاریخ ثبت در دفتر
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مخصوص وزارت عدلیه، شــخصیت حقوقی می  یابنــد. )ماده 584 قانون تجارت( و 
موقوفات، اعم از موقوفه  ی عام )قانون اوقاف 1354( - که بدون نیاز به اجازه  ی دولت 
یا ثبت در دفاتر، ایجاد می  گردد- و موقوفه  ی خاص )قانون تشــکیات و اختیارات 
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 1363( که پس از تشریفات ثبت ایجاد می  گردد. 

)صفار، 1390: 230-204(
اما عاوه بر این تقسیم  بندی مشــهور؛ با عنایت به منطوق و مفهوم قوانین 

متعدد موجود، چندین نکته و همچنین تقسیم  بندی جدیدی به دست می  آید.
در قوانین قبل از ســال 1392 که به صورت موردی به موضوع شــخصیت 

حقوقی اشاره رفته بود مصادیقی را همانند موارد ذیل شاهد هستیم:
شرکت  های تجاری )ماده 583 قانون تجارت(  -

مؤسسات غیرتجاری همانند انجمن  ها، کانون  ها و بنگاه  های علمی، ادبی،   -
امور خیریه و... )ماده 584 قانون تجارت(  

دانشگاه تهران )قانون تأسیس آن دانشگاه(  -
مؤسسه  ی پزشکی و دارویی )قانون مقررات امور پزشکی و...(  -

مؤسسه )قانون اقدامات تأمینی(  -
شرکت بیمه )قانون تأمین اجتماعی(  -

حزب )قانون احزاب(  -
مؤسسات ترابری جاده  ای )قانون الزام شرکت  ها و...(  -

همچنین در ماده 20 قانون مجازات اســامی ســال 1392 شــاهد وضع 
مجازات  های از قبیل انحال برای اشــخاص حقوقی متخلف می  باشیم که در نتیجه 
از مجمــوع مصادیق قوانین گذشــته و همچنین مجازات  های در نظر گرفته شــده 
در قانون جدید، این نتیجه حاصل می  گردد که شــخص حقوقی مسئول از دیدگاه 
قوانین ما شــخصی است که ثبت شده باشد و در واقع شرط ثبت از مفهوم و حتی 

منطوق بعضی از قوانین مذکور، برداشت می  گردد.
بــه طور مثــال در ماده 584 قانون تجارت صراحتاً بیان شــده اســت که: 
»تشــکیات و مؤسســاتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس بشوند از تاریخ ثبت 
در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا
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می  کننــد.« و یا در ماده 4 قانون مقررات امور پزشــکی و دارویی و مواد خوردنی و 
آشــامیدنی مصوب 1334 صحبت از تعطیلی مؤسسه  ی پزشکی و دارویی معتبری 
شــده که دارای پروانه  ی اشخاص ذیصاحیت است ولی توسط افراد فاقد صاحیت 

اداره می  شود.
همچنین در تبصره 1 ماده 6 قانون احزاب آمده اســت که »کلیه  ی گروه  ها 
موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آن  ها را به 
اطاع وزارت کشــور برســانند.« و در ماده 8 بیان می  کند: »به وزارت کشور اختیار 
داده می  شــود با رعایت این قانون، نسبت به ثبت گروه  ها و صدور پروانه برای آن  ها 

اقدام نماید.«
اصوالً وقتی که صحبت از مجازات انحال و تعطیلی مؤسسه می  شود مؤکد 
این مفهوم است که تشکیل آن مجموعه به موجب قانون و ثبت رسمی باشد که در 
نتیجه بتوان آن را از ادامه  ی فعالیت، بازداشــت و حکم انحال را اعام نمود. بر این 

اساس می  توان شخص حقوقی را بر دو دسته  ی عام و خاص تقسیم نمود.
بدین ترتیب هرگاه مجموعه  ای از اشــخاص برای هدفی معین، گردهم آیند 
و گروهــی را تشــکیل دهند، دارای شــخصیتی حقوقی به مفهوم عام آن شــده و 
اگر همین مجموعه، طی تشــریفات خاص و بر اســاس ضوابط قانونی، ثبت گردد و 
صاحیت دارا شــدن حقوق و تکالیفی قانونی را پیدا نماید، واجد عنوان شخصیت 

حقوقی خاص خواهد شد.
تفاوت این دو دسته در اینجاست که صرفاً شخص حقوقی خاص که متضمن 
شــرط ثبت قانونی - به مثابه  ی آغاز حیات- اســت، در قوانین ج.ا.ا به عنوان شخص 
مســئول معرفی شــده و در صورت ایراد خســارت، تخلف و ارتکاب جرم، از ســوی 

قانون  گذار با مجازات  هایی از قبیل انحال - به مثابه  ی مرگ آن- روبرو خواهد شد.
حال ســوال اینجاست که اشخاص حقوقی عام و به تعبیری غیرقانونی همانند 
گروه  های تروریستی پژاک، داعش و منافقین که هیچ یک از مراحل قانونی و ثبت را طی 
ننموده و صرفاً جمعیت و گروهی انسانی به منظور نیل به هدفی مشخص می  باشند، در 
صــورت ارتکاب جرمی به نام و در راســتای منافع آن گروه، با چه مجازات  هایی روبرو 

خواهند شد و اصوالً امکان قانونی مجازات آن  ها وجود دارد یا خیر؟
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تا قبل از سال 1392 مسلماً هیچ  یک از قوانین مورد اشاره، ناظر به محکومیت 
این دســته از اشــخاص حقوقی نبوده و صرفاً مصادیق و موضوعات خاصی را بیان 
نموده اســت. در قانون مجازات اسامی سال 1392 نیز همان  طور که بیان شد، نوع 
مجازات  های مقرر در ماده 20، حاکی از شرط ثبت برای اشخاص حقوقی بوده و به 

تعبیری، صرفاً مفهوم خاص شخصیت حقوقی را قابل کیفر می  داند.
آنچه که در ماده 22 نیز اشــاره شــده مبنی بر اینکه »انحال شــخص 
حقوقی و مصادره  ی اموال آن زمانی اعمال می  شــود که بــرای ارتکاب جرم، به 
وجود آمده یا با انحراف از هدف مشــروع نخســتین، فعالیت خود را منحصراً در 
جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشــد.« از باب تساهل و خطای تقنینی بوده و به 
معنای متصور دانســتن تشــکیل یک گروه برای ارتکاب جرم نمی  باشد. چرا که 
در اینصورت، اصوالً حق قانونی برای تشــکیل نداشته و مجوز الزم را نیز دریافت 
نخواهــد کرد. لذا حکم انحال برای مجموعه  ای که ابتدائاً غیرقانونی بوده و ثبت 

نشده است، بی  معنا خواهد بود.
مشابه این خطای تقنینی را در پیش  نویس الیحه  ی قانون مبارزه با تروریسم 
که دولت در تاریخ 1382/9/15 تقدیم مجلس شورای اسامی نمود شاهد هستیم. 
به موجب ماده  ی شــش این پیش  نویس، »سازمان  ها، انجمن  ها، تشکل  ها، گروه  ها و 
دســته  هایی که طبق اساسنامه، مرامنامه یا رویه  ی عملی، ارتکاب اعمال تروریستی 
را مجاز دانســته یا اقدام به ارتکاب چنین جرائمی نمایند، گروه تروریستی محسوب 
خواهند شــد، هرچند ارتکاب آن اعمال توســط اعضا و هــواداران آن انجام گرفته 

باشد...« )حبیب  زاده، 1386: 64(
به نظر می  رسد دقت قانون  گذار در نگارش ماده 19 قانون جرایم رایانه  ای 
مصوب 1388 نســبت به مواد مذکور بیشتر بوده است. بند دال این ماده اشاره 
می  دارد: »هرگاه تمام یا قســمتی از فعالیت شــخص حقوقــی به ارتکاب جرم 
رایانه  ای اختصاص یافته باشــد.« و نه آنکه ابتدائاً بــرای ارتکاب جرم به وجود 

آمده باشد.
امــا مواد دیگری از قانون مجازات نیز ممکن اســت برای محکومیت چنین 

گروه  هایی، استناد شود که الزم است توضیحاتی در رابطه با آن  ها بیان گردد.
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در ماده 130 آمده است: »هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده 
گیرد به حداکثر مجازات شــدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف 
همان گروه مرتکب شــوند، محکوم می  گردد مگــر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا 
قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم 
می  شــود. در محاربه و افساد فی  االرض، زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی  االرض 
بر  سردســته  ی گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد 

فی  االرض محکوم می  گردد.
تبصره1- گروه مجرمانه عبارت اســت از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه 
نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می  شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای 

ارتکاب جرم منحرف می  گردد.
تبصره2- سردســتگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره  ی 

گروه مجرمانه است.«
آنچــه که باید در خصــوص این ماده، مورد دقت قرار گیرد این اســت که 
تبصــره  ی ماده، صرفاً به تعریف گروه مجرمانه پرداختــه و صحبتی از نوع و میزان 
مجازات آن نکرده اســت. در واقع در ضمن جرم  انگاری صورت گرفته برای مجازات 
شــخص حقیقی سردسته، به توضیح الزم در خصوص گروهی که سردستگی آن را 
داشته اســت پرداخته و لذا امکان استناد به این ماده برای محکومیت یک شخص 

حقوقی وجود ندارد.
فرض نماییم در رسیدگی به پرونده  ی اتهامات یک گروه تروریستی، بهره  گیری 
از این ماده به قاضی پرونده پیشــنهاد گردد. طبیعتاً امکان استناد قاضی به این ماده 
وجود نخواهد داشــت چرا که وی نیازمند بیان نوع جرم و مجازات آن می  باشــد. در 

حالیکه مجازات شخص حقوقی مطرح شده در ماده، مغفول مانده است.
و یا در خصوص حکم بغی نیز که از تحوالت قانون جدید نســبت به قانون 
قدیم بوده، صرفاً به شناســایی یک گروه و معرفی آن پرداخته و هیچ  گونه مجازاتی 
را برای شــخص حقوقی، تعیین ننموده اســت، بلکه با گذر از کیفر آن، به مجازات 
اشخاص حقیقی عضو آن پرداخته است. لذا در مجازات شخصیت حقوقی گروه  های 

تروریستی به مفهوم عام آن، دچار خأل قانونی هستیم.
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اگرچه برخی از نویســندگان در این موضوع به خطــا رفته  اند و اختصاص 
مجازات انحال برای گروه  های تروریســتی را متناســب توصیــف کرده  اند. »ماده 
21 ]پیش  نویس[ الیحه   ]مبارزه با تروریســم[ برای گروه  های تروریســتی ضمانت 
اجرای کیفری متناســب با شــخصیت حقوقی آن  ها در نظر گرفته است. بر اساس 
این ماده، گروه  های تروریســتی عاوه بر مجازات  های مقرر قانونی، منحل و کلیه  ی 
اموال، دارایی  ها و حســاب  های آن  ها به نفع دولت جمهوری اسامی ایران مصادره 

می  گردد.« )حبیب  زاده، 1386: 64(
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برآمد
اگرچه برخی از نویســندگان در این موضوع به خطــا رفته  اند و اختصاص 
مجازات انحال برای گروه  های تروریســتی را متناســب توصیــف کرده  اند. »ماده 
21 ]پیش  نویس[ الیحه   ]مبارزه با تروریســم[ برای گروه  های تروریســتی ضمانت 
اجرای کیفری متناســب با شــخصیت حقوقی آن  ها در نظر گرفته است. بر اساس 
این ماده، گروه  های تروریســتی عاوه بر مجازات  های مقرر قانونی، منحل و کلیه  ی 
اموال، دارایی  ها و حســاب  های آن  ها به نفع دولت جمهوری اسامی ایران مصادره 

می  گردد.« )حبیب  زاده، 1386: 64(
وجود عناوینی حدی همچون محاربه، افساد فی  االرض، بغی و عناوین تعزیری 
همچون تشــکیل و اداره  ی یک گروه تروریستی، عضویت در یک گروه تروریستی، 
تهدید به بمب  گذاری، هواپیماربایی و آدم  ربایی سبب شده است که مجرم تروریست 
نتواند به بهانه  ی عدم جرم  انگاری عنوان تروریســم از کیفــر مصون بماند و قاضی 
محکمه  ی کیفری دچار ســرگردانی نشــود. البته گروه  ها و سازمان  های تروریستی، 
عقوبتی را در مجموعه قوانین برای خود نمی  یابند و صرفا به موجب قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریســم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می  شوند. مجازات این 
دســته از اشخاص حقوقی عما با مجازات اعضای آن و جلوگیری از تأمین مالی آن 

دنبال می  شود. 
لذا بر اســاس همین رویکرد پیشــگیرانه و جازم با پوشش غالب مصادیق و 
عناصر مادی تروریسم، دستگاه قضا به نوعی بی  نیاز از وضع قوانین جدید شده و در 
طول سالیان گذشته هیچ  گاه احساس ضرورت و لزوم مجاب نمودن دستگاه تقنین 

برای ورود به این موضوع را شاهد نبوده  ایم.
لکن به نظر می  رســد روی آوردن به روش  های خشــونت  آمیز، که غالباً در 
پی خدشه  دار شــدن وجدان عمومی و کم  توجهی آنان به هنجارها و تعهدات دینی 
و اجتماعی بوده و در قالب تروریســم و شــورش بروز می  نماید؛ دستخوش تحوالت 
و دگرگونی  هایی شــده است که قاعدتاً سیاست تقنینی کشورهای مختلف از جمله 
ایران و همچنین سیاســت تقنینی در ســطح بین  المللی را دچار چالش و وادار به 

تحرک خواهد نمود.
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به طور مثال اگر عضوی از گروه تروریستی داعش در حین گذر از سوریه   -
به افغانستان، در ایران دستگیر شود، مقام قضایی ج.ا.ا بر اساس چه ماده  ای و با کدام 

ظرفیت قانونی می  تواند به محکومیت وی بپردازد؟!
آیا عضویت در یک گروه تروریستی بین  المللی، قابلیت محکومیت کیفری   -

از طرف دادگاه  های ایران را دارد؟!
آیا صاحیت جهانی محاکم ایران برای رســیدگی به مجرمین بین  المللی   -
که در خاک ایران یافت می  شوند دچار هیچ  گونه ابهام و نیازمندی تقنینی نیست؟!

آیا نظام کیفری ایران با نظام کیفری بین  المللی، زبان و ادبیات مشــترک   -
دارد و به طور مثال نســبت به جرم  انگاری نسل  کشــی، جنایت علیه بشریت، تجاوز 

ارضی، جنایات جنگی، تروریسم و... اقدام نموده است؟!
آیا در بهره  گیری از ظرفیت  هــای بین  المللی همچون اعان قرمز و تحت   -
تعقیب قرار دادن متهمین و به دنبال آن، درخواســت اســترداد مجرمین به صورت 
دوجانبه و بر پایه  ی اقدام متقابل، و یا بر اســاس موافقت  نامه؛ دچار کاستی و اشکال 
در اجرا نیستیم؟! و درخواســت  های صدور اعان و یا استرداد به اتهاماتی همچون  

محاربه، افساد فی االرض و... با موافقت روبرو می  شوند؟!
اگر یک گروه تروریستی در ایران اعام موجودیت نماید و مرتکب جرایمی   -
به نام و یا در راســتای منافع آن گروه شود، آیا امکان محکومیت کیفری شخصیت 

حقوقی آن وجود دارد؟!
و بســیاری از ســوال و ابهامات اساســی و در خور تأملی که می  بایســت 
دســت  اندرکاران حوزه  ی تقنینی ج.ا.ا را وادار به واکنش و تحول نموده و حداقل بر 
آن دارد که نســبت به چاره  اندیشــی در خصوص پراکندگی قانونگذاری در حوزه  ی 
تروریســم، و در نتیجه تدوین قانون جامع مبارزه با آن اقدام نموده و با جرم  انگاری 
عناویــن کیفری جدید و بین  المللی همچون تروریســم، نسل  کشــی، جنایت علیه 
بشــریت و... گامی در راســتای ایجاد همزبانی کیفری با نظام حقوق بین  المللی به 

منظور تسهیل در تعامات قضایی و غیرقضایی بردارد.
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