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Abstract 
Creating horror at global level, terrorism has led governments to counter 

it extensively. To this end, international organizations combated terrorism 
through ratification of various conventions and resolutions. The scope of the 
fight against terrorism became more scopious when tackling the financing of 
terrorism was taken into account. International law sources, especially the 
Security Council's resolution 1373, 1999 International Convention for the 
Suppression of the Financing of Terrorism and The FATF 
Recommendations, by imposing specific methods in confronting the act of 
financing terrorism, have pushed countries to fight financing of terrorism 
increasingly. Currently, the fight against the financing of terrorism in 
different ways, including the adoption of precautionary measures for the 
early identification of sources used for the purpose of assisting terrorist 
operations, as well as taking responsive actions such as punishing 
perpetrators of terrorist financing and freezing their assets has become an 
international requirement. The present paper, through applying a descriptive-
analytic method, while studying the international requirements in combating 
financing of terrorism and comparing it with Combating the Financing of 
Terrorism Act and its executive ordinance, explains the way in which Iran's 
legal system deals with the financing of terrorism. Thereafter, the article 
aims at analyzing Iran's criminal policy in countering the financing of 
terrorism in terms of main ideologies that govern it namely security-oriented 
versus freedom-oriented criminal policy. 
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 المللیینب تو الزامات رپسم رد وری رتی سیاست جنایی اریان رد قبال جرم تأمین مال 
 1آبادیدهمحمدعلی حاجی

 2سعیده خاتمی
 

 چكيده 
ی تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله

ها و کنوانسیونالمللی با تصویب های بینمنظور سازمانگسترده با آن برآیند. بدین
ی مبارزه با تروریسم از های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنهقطعنامه

 تر شد. منابعزمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده
المللی مبارزه نوانسیون بینکشورای امنیت،  1373ی الملل به ویژه قطعنامهحقوق بین

م مالی، با ی اقداهای گروه ویژهو توصیه 1999ن مالی تروریسم مصوب با تأمی
هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را الزامی کردن شیوه

اند. در حال حاضر ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق دادهبه مبارزه
گیرانه به له اتخاذ تدابیر پیشمبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جم

منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی 
گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین مورد نقل وانتقال واقع می

المللی تبدیل گردیده های آنان، به یک الزام بینتأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی
بررسی الزامات  تحلیلی، ضمن -است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی

ین مالی المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمبین
م ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظای اجرایی آن، شیوهنامهتروریسم و آیین

 أمینتنماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با قانونی ایران تبیین می
گرایی در مقابل های حاکم بر آن یعنی امنیتمالی تروریسم از حیث ایدئولوژی

 .پردازدگرایی میآزادی
 

 .المللی،تأمین مالی، تروریسم، تمویلسیاست جنایی ایران، الزامات بین :یدیواژگان کل
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 مقدمهمقدمه

ترین صلیاترین چالش علیه امنیت کشورها، یکی از ریسم، به عنوان بزرگمقابله با ترو

ی جهانی است. از آنجا که هر اقدام تروریستی مستلزم صرف هزینه های جامعهدغدغه

های تروریستی های سازمانی خونی دانست که در رگاست، در نتیجه پول را باید به مثابه

های لیتنجام فعاها قادر به ادامه حیات یا ااین سازمان ای که بدون آن،جریان دارد، به گونه

المللی دریافت تا زمانی ی بینعه( لذا جام115-116: 1391خود نخواهند بود. )کارگری، 

ری ، نظ یکه منابع مالی تروریسم خشکانده نشود، تروریسم سرکوب نخواهد شد. )الهوی

1396 :726) 

های مالی تأمین آن، نه تنها به یک هدف تن راهامروزه مقابله با تروریسم از طریق بس

های المللی تبدیل گردیده است. این الزام از طریق قطعنامهمشترک، بلکه به یک الزام بین

المللی مبارزه با و کنوانسیون بین  1373متعدد شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 

های گروه ویژه اقدام مالی وصیهو عالوه بر این، ت 1999تأمین مالی تروریسم مصوب 

المللی فوق ( در اسناد بین261: 1384صورت گرفته است. )طیبی فرد،  1FATFموسوم به 

انگاری تأمین ها در زمینه مبارزه با تروریسم، جرمترین الزام شکل گرفته برای دولتمهم

سم، خصوصاً به های جهانی در مبارزه با تروریمالی آن است. ایران نیز همراه با سیاست

مبارزه با  کشورها را در رابطه با ضعیت قوانینمنظور جلب نظر گروه اقدام مالی که و

کند بررسی می مین مالی تروریسمأتو  شوییپول

(Banifatemi,2002:115;Perrin,2012:216;Favarel-Garrigues,2003:38 ) با تصویب

 ام مهمی در این زمینه برداشت.گ 1394قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 

                                 
1. Financial Action Task Force  
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د آن واح ه درکمبارزه با تأمین مالی تروریسم از آن جهت به بحثی ویژه تبدیل گردیده 

( Amicelle, 2008: 169موضوعی اقتصادی، حقوقی، دیپلماتیک و پلیسی است. )

گیری مباحث متنوعی در علم حقوق گردیده انگاری تأمین مالی تروریسم باعث شکلجرم

شناختی و همچنین از منظر های مختلف حقوقی، فقهی، جرمتوان آن را از دیدگاهو می

مین ه با تأبارزمسیاست جنایی مورد بحث و بررسی قرار داد. اما با توجه جدید بودن قانون 

ط با نین مرتبدار و اصالحات حول این قانون و قوامالی تروریسم و نیز مباحث قانونی ادامه

ن مالی رم تأمیم، جلحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسآن مانند الیحه ا

ذا ردیده، لچنان که باید از دیدگاه سیاست جنایی مورد تحقیق واقع نگتروریسم تاکنون آن

ه، ردیدگبحث و تعمق در این باره ضروری است. آنچه در این مقاله مورد تالش واقع 

ترین ز دیدگاه سیاست جنایی بر اساس اصلیتحلیل جرم تأمین مالی تروریسم ا

ترین تقابل در دل های حاکم بر آن است. توضیح آنکه در حال حاضر اصلیایدئولوژی

 الً معمو گرایی است. زیراگرایی در برابر گفتمان آزادیسیاست جنایی، تقابل گفتمان امنیت

 تامنی حفظ رب یکی که گفتمان دو این حاضر، عصر در خصوص به جنایی سیاست در

 یکدیگر با تقابل در است، آزادی آن جوهره که شهروندان حقوق بر دیگری و  اجتماعی

ذا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت ل  (105-106: 1393مارتی، دلماس) دارند. قرار

مات لزااارد؟ از دالمللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم وجود است؛ چه الزامات قانونی بین

 چارچوب ه بهمزبور کدام موارد به قوانین مصوب در ایران ورود پیدا کرده است؟ با توج

این  یران دراایی قانونی شکل گرفته در ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست جن

 ؟گرایی، در چه جایگاهی قرار داردگرایی در مقابل آزادیمبارزه، از حیث گفتمان امنیت

 

 يميممفاهمفاه. . 11

 سياست جناییسياست جنایی. . 11-11

ها هایی است که هیأت اجتماع با توسل و به کار بستن آنسیاست جنایی مجموعه روش

 ( سیاست69: 1393بخشد )دلماس مارتی، های مختلف به پدیده جنایی را سازمان میپاسخ

 به را مزبور قواعد اجرای که را مختلف نهادهایی عملکرد حقوقی، قواعد بر عالوه جنایی
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 اداره ها،دادگاه دادسراها، پلیس،: از عبارتند نهادها این. گیردمی بر دارند در هعهد

 ادارات و جرم از پیشگیری نهادهای مجرمان، مراقبتی تربیت و آموزش اداره ها،زندان

 که دارد وجود( رسمی) نهادی هایفعالیت از ایمجموعه بنابراین .اجتماعی خدمات

 قواعد و نهادها عملکرد یشیوه. گیرندمی قرار جنایی سیاست جزء قانون خود همچون

 نظام» نام به ساختاری و شوندمی ترکیب هم با کیفری نظام و جنایی عدالت نظام حقوقی،

 (107: 1392)حاجی ده آبادی، .گیردمی شکل «جنایی سیاست

 تأمين مالی تروریسمتأمين مالی تروریسم. . 11-22

پرداخت. تروریسم، « تروریسم»اژه در تعریف تأمین مالی تروریسم ابتدا باید به معنای و

رغم گذشت چندین دهه از وجود شده است. علی ترس اخذ معنای به 1ترور کلمه از

های آکادمیک، در خصوص تروریسم هیچ تعریفی که پذیرش همگانی داشته باشد نوشته

 رست ایجاد راه از که دانندمی گروهی یا فرد اعمال و وجود ندارد. برخی تروریسم را رفتار

 :1377 )علیزاده، .برسد خود سیاسی اهداف به خواهدمی زور بستن کار به و وحشت و

 هدف با که دولتی، غیر یا دولتی بارخشنوت اقدام از ( برخی دیگر آن را شکلی274

( یکی از 26: 1374)الیوت،  .اندکرده معنی گیرد،می صورت سیاسی منظور یک به دستیابی

ک از تروریسم که مکرراً نقل شده، تعریف آلکس پ. اشمید ترین تعاریف آکادمیجامع

ای از اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره و دارد تروریسم شیوهباشد که بیان میمی

های ورزی، جنایی و یا سیاسی توسط گروهرعب و وحشت است که به دالیل سلیقه

انون مبارزه با تأمین مالی ( ق248-249: 1378شود. )جی بیدی ،مختلف به کار گرفته می

( این 1تروریسم بدون ارائه تعریفی از تروریسم مصادیق آن را در بند )الف( الی )ت( ماده )

 قانون بیان نموده است.

 تأمین با مقابله کنوانسیون( »2ماده ) 1نخستین بار در بند « تأمین مالی تروریسم»تعریف 

می سازمان ملل بیان گردید که مجمع عمو 1999دسامبر  9مصوب « تروریسم مالی

طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر آوری وجوه، به هر وسیله، به ارائه یا جمع»عبارتست از 

                                 
1. Terror  
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خالف قانون و به طور عمد، به قصد یا به علم اینکه به طور کلی یا جزئی صرفِ اجرای 

قانون مبارزه »در نظام حقوقی ایران تأمین مالی تروریسم به موجب « اعمال تروریستی گردد.

مجلس شورای  10/05/1397اصالحی مورخ  13/12/1394مصوب « با تأمین مالی تروریسم

تهیه یا جمع » اسالمی، تعریف گردید، که مطابق آن تأمین مالی تروریسم عبارتست از 

آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا 

های مالی و پولی، اعانه، انتقال نابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکبخشی از م

پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین 

اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال 

های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و اد تروریست یا سازمان زیر یا جهت ارائه به افر

 «شود.جرم محسوب می

صرف یا مآوری جمع ،تهیهبنابراین به طور خالصه تأمین مالی تروریسم عبارتست از 

ه برشمرد . مصادیقهای تروریستیوجوه و اموال به هر طریق برای افراد تروریست و سازمان

یگری که داند و هر عمل و فقط به عنوان نمونه آورده شدهنیستند  شده در این ماده حصری

حسوب لی تروریسم ممین ماأها شود، تبتواند منجر به رسیدن منابع مالی به تروریست

دن ختصاص دا. چه این عمل خود قانونی باشد چه غیرقانونی. به عنوان مثال اشودمی

ه با کشاورزی، دامپروری و غیردرآمدهای حاصله از کسب و کارهای مشروعی همچون 

صاص گونه که اختانگیزه کمک به اقدامات تروریستی، تأمین مالی تروریسم است. همان

قاچاق  ربایی، کالهبرداری، قاچاق الماس،دادن درآمد غیرقانونی حاصله از جرایم آدم

حسوب ممین مالی تروریسم تأ های تروریستیافراد تروریست یا سازمان انسان و غیره به 

 شود.می

 

 مبانیمبانی. . 22

 مبانی سياست جناییمبانی سياست جنایی. . 22-11

سیاست جنایی، همچون هر سیاستی، یک اقدام، راهبرد و جنبش برای رسیدن به هدفی 

( برای 105: 1393ی ایدئولوژی است. )دلماس مارتی ،معیّن است. هر سیاست، زیر سلطه
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حاکم بر  ی ایدئولوژیی آن یعنارائه تحلیلی درست از مبانی سیاست جنایی باید به ریشه

توان به فهم درستی از آن دست یافت؟ آن توجه نمود. اما ایدئولوژی چیست و چگونه می

 علم» معنی به 1«دو تراسی دستوت» را نخستین بار فیلسوف فرانسوی« ایدئولوژی»ی واژه

 به «هااندیشه و آراء تکامل و تحول منشأ بررسی و تحقیق» دیگر عبارت به یا «عقاید و آراء

 جای به و شد تغییراتی دستخوش نیز ایدئولوژی یواژه معنای زمان، گذشت برد. با کار

 به را جهان و جامعه انسان، یدرباره هاییاندیشه و عقاید و آراء معنای عقاید، و آراء علم

( امروزه دو گفتمان غالب در سیاست جنایی، 54: 1374)توحید فام،  .گرفت خود

ی گرایی، اندیشهمقابل امنیت گرایی است. ایدئولوژی حاکم بر آزادی گرایی درآزادی

گرایانه های جمعگرایی طیفی از اندیشهفردگرایی یا لیبرالیسم و ایدئولوژی حاکم بر امنیت

 گرایی است.از جمله ناسیونالیسم، سوسیالیسم و محافظه

 گراییگراییسياست جنایی مبتنی بر آزادیسياست جنایی مبتنی بر آزادی. . 22-11-11

 ردگرایانفها و نظریات فردگرایانه مبتنی است. ست جنایی بر اندیشهاساس این نوع سیا

. ادی استمندند و خردمندی ضامن آزها از خرد بهرهی انسانبر این باورند که همه

 جودیمو ( فرد،11: 1386ناپذیرند. )بشیریه خردمندی و آزادی فکر دو جزء جدایی

 گونههیچ او هایخواست و نیازها پس رد. است گروه و جمع به ناوابسته یعنی خودبنیاد،

ه ین فرد بر جامعبنابرا .دهد پیوند یکدیگر را به هاانسان که ندارد وجود دیگری واقعیت

 از و تاس شده تشکیل فردها از اصل در که است اعتباری مجموعه یک تقدم دارد. جامعه

مصنوع  است. جامعه فردی هایاراده دستاورد مثابه به جامعه و دارد تقدم جامعه بر این رو

 (151: 1388است. )قماشی،  آمده پدید عقالنی تعهد با که است انسان

 گراییگراییسياست جنایی مبتنی بر امنيتسياست جنایی مبتنی بر امنيت. . 22-11-22

گرایان گرایانه استوار است. جمعگرایی، بر نظریات جمعسیاست جنایی مبتنی بر امنیت

به  تواندانسان نمی دارند باور و نگرند می شک دیده به انتزاعی، فردیت و کلی انسانیت به

 فرهنگ اجتماعی دل در باید بلکه یابد، دست سعادت و خیر به فردی تصمیم با و تنهایی

                                 
1. Destutt de Tracy 
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است.  نظمی مستحکم نیازمند امری چنین به کند. دستیابی برداریآن فرمان از و یابد رشد

 زیر اگر هاسانان است. انسان نظمیبی یریشه دارند گرایان باور( جمع33: 1381)گری، 

 این ( در247: 1383کنند. )هیوود، می عمل نامتمدن و ضد اجتماعی نباشند، گروه نظر

 حقوق و ضروری، مصالح موارد و حتی در دارد برتری فرد منافع بر جامعه منافع دیدگاه،

 خیزد،برمی ایجامعه چنین از که شود. دولتیمی انگاشته نادیده جامعه برابر در فردی

 رغم به اگرچه دهد، انجام داندمی فرد صالح به را آنچه تواندمی است که نیرومند دولتی

 (67: 1383باشد. )هیوود،  وی و خواسته فردی حقوق

ایت گرایی حمبنابراین به طور خالصه در فردگرایی حمایت از حقوق فردی و در جمع

ز ثر اجنایی متأاز حقوق جامعه از اولویت برخوردار است. پر واضح است که سیاست 

مندی، برائت، اصول دادرسی عادالنه و کلیه های فردگرایی بر اصل قانونایدئولوژی

تأثر گذارد و در مقابل سیاست جنایی مکند صحه میاصولی که حقوق فردی را تقویت می

 یدامنه یتوسعه ،برائت اصل بر مجرمیت امارة تقدم قبیل از گرایی اصولیاز جمع

تخاذ ند اکونه اصولی که بتواند حقوق جامعه را در برابر متهم تقویت مسئولیت و هرگ

 نماید.می

 

 انگاری تأمين مالی تروریسمانگاری تأمين مالی تروریسممبانی حقوقی جرممبانی حقوقی جرم. . 33

با در نظر داشتن اینکه اعمال تروریستی به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت در کشورها 

تسهیل این جرایم انجام عملی مجرمانه است، تعقیب کیفری هرگونه اقدامی که به منظور 

پذیر بود. اما در حال شود، از جمله تأمین مالی آن، تحت عنوان معاونت در جرم امکان

انگاری گردیده است. حاضر تأمین مالی تروریسم خود تحت عنوان جرمی مستقل جرم

ساز ارتکاب جرایم دیگر هستند امری مرسوم در حقوق انگاری رفتارهایی که زمینهجرم

( در 26: 1383، نجفی ابرندآبادیشود. )گفته می« جرایم مانع»ها است و به آنکیفری 

انگاری تأمین مالی تروریسم باید به این نکته توجه نمود که خصوص ضرورت جرم

است و مقابله با آن جز با ردگیری و کور  هزینه صرف مستلزم تروریستی ارتکاب اعمال

 اقدامات انجام توضیح اینکه .پذیر نیستمالی آن امکان تأمین هایسرچشمه کردن
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 لوازم منفجره، مواد تفنگ، مانند آن، برای نیاز مورد وسایل خرید متضمن تروریستی

 یهزینه موارد از بسیاری در سیاه، بازار از هاآن تأمین به توجه با که است غیره و ارتباطی

 و هاسازمان این، بر عالوه. کندمی معمول حد از بیش را هاتروریست برای شده صرف

 را بسیاری هایهزینه( غیرتروریستی) عادی هایسازمان همچون تروریستی هایگروه

 ساختن و سازمان برای جدید عضوگیری هزینه نمونه برای .کنندمی خود نگهداری صرف

 با همچنین. است سازمان برای بردارهزینه موارد جمله از اعضا، برای آموزشی هایکمپ

 هرچه هزینه مستلزم نیز امنیت نقض جهانی، سطح در ایمنی تجهیزات بیشتر هرچه پیشرفت

 ناچارند وضعیتی چنین با مقابله برای تروریستی هایگروه رو این از. بود خواهد بیشتر

 کسب موفقیت چالش ایجاد و امنیت نقض در بتوانند تا کنند صرف بسیاری هایهزینه

لذا با توجه به اهمیت پیشگیری از جرایم تروریستی، ( 727: 1396نظری،  )الهویی .کنند

 انگاری کشورها از جمله ایران واقع گردیده است.تأمین مالی تروریسم امروزه مورد جرم

 

 انگاری تأمين مالی تروریسمانگاری تأمين مالی تروریسممبانی فقهی جرممبانی فقهی جرم. . 44

 قوانین کلیه»با توجه به این که طبق اصل چهارم قانونی اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ید ینها بایر اغرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و و مقر

تأمین  انگاری، لذا ضرورت دارد مبانی شرعی و فقهی جرم«بر اساس موازین اسالمی باشد

 مالی تروریسم نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جرم  معاونت درطور که گفته شد تأمین مالی تروریسم در ماهیت و ذات خود با همان

سم انگاری تأمین مالی تروریتوان مبنای فقهی ممنوعیت و جرمسنخیت بیشتری دارد، لذا می

 انهم اسالمی فقه در استنباط نمود. زیرا جرم،« ی بر اثمحرمت اعانه»ی فقهی را از قاعده

جنوردی، )موسوی ب .گناه و اثم بر معاونت همان جرم در معاونت و است معصیت و گناه

1385 :5) 

و « اعانه»دقت نظر در دو کلمه « ی بر اثمحرمت اعانه»ی فقهی در فهم معنای قاعده

 ،«یاری» معنی به است «عون» یریشه از «اعانت» یا «معاونت» لغت ضروری است. در« اثم»

توان اصطالحی اعانت می معنای (  و در489: 1412)ابن منظور ،« پشتیبانی» و «دستگیری»
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 قصد با دهد،می انجام دیگری که کاری مقدمات از بعضی انجام از رتستعبا گفت که

( برای 48: 1374)انصاری، « مطلقاً. قصد بدو نه نظر، مورد شخص آن از فعل تحقق و انجام

)موسوی « کار حرام»و « قمار»، «گناه»در لغت معانی مختلفی ذکر شده از جمله « اثم»

 خداوند که است چیزی آن گفت توانمی اثم حیاصطال معنای در ( و33: 1385بجنوردی، 

 که چیزی هر ترک. کبیره گناه خواه باشد صغیره گناه خواه کرده، نهی آن از سبحان

 موسوی. )گویند اثم را سرکشی و گناه و است حرام که چیزی هر انجام است، واجب

 کسی برای صیتمع اسباب و مقدمات تهیه به معنی اثم بر لذا اعانه (309: 1319 بجنوردی،

 دارد. را آن ارتکاب قصد است که

اند. گروهی از فقها برای اثبات حرمت اعانت بر اثم به دالیل گوناگونی تمسک جسته

( حرمت 2)مائده: « االثم و العدوانالبر و التقوی و التعاونوا علیتعاونوا علی»ی ی شریفهآیه

ز حدیثی از پیامبر )ص( نیز منقول است که اند. در روایات نیاعانت بر اثم را استنباط نموده

القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه، جاء یوم»

اهلل؛ کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی ولو دخالتش در حد یک رحمه

ناامید از  شود که بین دو چشمش نوشته شده:کلمه باشد، روز قیامت در حالی محشور می

 به کمک از نهی در بسیاری روایات ( همچنین283: 1405)االحصائی ،« رحمت خدا

 از بردارد، ظالم یاری برای قدمی هرکس»: است شده گفته جمله از وجود دارد، ظالمین

 دادن اجاره که دارد وجود نیز احادیثی ( 182: 1409 )عاملی،« .است شده خارج اسالم

 ( رسول55: 1390 )طوسی،. اندکرده نهی را خمر سازندگان و فروشندگان به کسب محل

 خمرساز، باغبان، درخت، کارنده»: اندفرموده لعنت را نفر ده خمر مورد در نیز خدا

« .پول خمر گیرنده و خریدار فروشنده، شود، حمل برایش آنکه حامل، نوشاننده، خورنده،

کند، چرا که همچنان که انجام تباط می( عقل نیز این این قاعده را اس429: 1407، )کلینی

منکَر عقاًل قبیح است و همچنان که امر به آن و تشویق به آن عقالً قبیح است، انجام 

 بر عظام فقهای ( اگرچه178: 1383مقدمات برای منکَر نیز قبیح است. )محقق داماد، 

 اعتبار فاقد جماعا دالیل سایر و آیه وجود با ولی دارند، اجماع نیز اثم بر اعانت حرمت
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 مستقلی دلیل مدرکی اجماع و است مدرکی اجماع اجماعی، چنین قهراً زیرا. است

 (5: 1385)موسوی بجنوردی،  .باشدنمی

ت ثم شباهابر  گفته شد که ماهیت جرم تأمین مالی تروریسم به معاونت در جرم یا اعانه

مالی  أمینن مبارزه با تدارد. در جرم بودن اعمال تروریستی با توجه به تصویب قانو

ظر فقه ز مناتروریسم شکی نیست، لیکن برای اینکه بتوان ممنوعیت تأمین مالی تروریسم 

 ر اعمالب« اثم»اسالمی بر مبنای قاعده حرمت اعانه بر اثم را استنباط کرد، صدق عنوان 

 د.ار گیررقاوی تروریستی ضروری است، لذا ماهیت تروریسم نیز از منظر فقه باید مورد واک

 و فقها هایدغدغه جزو اسالمی جزای حقوق در «تروریسم» و «ترور» برای معادلی ارائه

ی به معن اگرچه در فقه عملی که به معنای دقیق کلمه. است مسلمان بوده اندیشمندان

 تروریسم و ترور هایویژگی و عناصر توجه به ولی با ندارد، تروریسم باشد وجود

 اغتیال افکنی(،هایی همچون  ارهاب )به معنی ترساندن و دهشتادلاندیشمندان اسالمی مع

 وبر، ناگهانی خ)فردی را بی  فتک کشتن(، کشتن،پنهانی خدعه با کشتن، ناگاه )به معنی به

 .اندافتهی فقه از روی غفلت کشتن( و محاربه )اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم( در

 (157-158: 1382؛ شیرودی ،89-93: 1388)محقق داماد، 

قرابت معنایی بیشتری با تروریسم دارد، هرچند میان « محاربه»در میان عناوین یاد شده 

حقوقدانان مسلمان از حیث اینکه رابطه میان تروریسم و محاربه به چه شکل است اختالف 

نظر وجود دارد، بدین نحو که برخی محاربه را اعم از ترور و تروریسم دانسته و معتقدند 

توانیم هر کسی را که مرتکب جرایم تروریستی گردیده به مجازات محاربه محکوم یم

( و برخی دیگر برآنند که تروریسم اعم از محاربه است 99-100: 1388کنیم )محقق داماد، 

ی مصادیق تروریسم مشمول عنوان تواند مصداقی از تروریسم باشد، ولی همهو محاربه می

(، لیکن با توجه به معنایی که برای اثم ذکر شد، 66: 1386ه، زادشود )حبیبمحاربه نمی

 اقدامی بر مصادیق اعمال تروریستی است، زیرا ترور« اثم»آنچه مسلّم است صدق عنوان 

 کشتن با که است...  و انگیزرعب گیرانه،غافل پنهانی، غیرقانونی، آمیز،وحشت آفرین،ترس

 هایروش طریق از هاآن به متعلق اماکن تخریب و( سیاسی به ویژه مخالفان) مخالف افراد

 گونه این بر اثم صدق در تردیدی هیچ گیرد، بنابراینمی صورت زورمندانه و غیره
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 داند،می مردود را پنهانی ترور قرآن، مختلف آیات در که درحالی. ماندنمی باقی هافعالیت

 ریختن نیز و پذیردنمی را فاسدغیر و غیرقاتل انسان قتل کند،می رد را پاک انسان کشتن

( طبعاً 171-172: 1382نماید. )شیرودی ،می منع را است محترم خونش که انسانی خون

 گردد،می(  2 مائده:) قران  در اثم بر اعانه از الهی نهی مشمول نیز هافعالیت این بر اعانه

 .ستا مستقیم اعانه نوع از تمویل همچون هااعانه این بیشتر که خصوصاً

 

 المللی برای مقابله جرم تأمين مالی تروریسمالمللی برای مقابله جرم تأمين مالی تروریسمالزامات بينالزامات بين. . 55

 حقوقی و نیز بایست قواعدجنایی هر کشور می سیاست در بررسی و تحلیل نظام

 رد توجه قراردارند توأمان مو عهده به را این قواعد اجرای که مختلف نهادهایی عملکرد

زایی ین جانین موجود خصوصاً قوانگیرد. این بدان معناست که صرف تجزیه و تحلیل قو

ا قابله بمدر  برای ارائه تصویر دقیقی از سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرایم یا

منظور عملکرد نهادهایی که به موجب الزامات قانونی کند. بدینجرمی خاص کفایت نمی

باشند باید یامر مالمللی و داخلی موجود در مقابله با جرم تأمین مالی تروریسم متولی بین

بیر و ریسم تداالمللی برای مقابله با تأمین مالی ترومورد تحلیل واقع گردد. در منابع بین

بایست توسط دولت و نهادهای عمومی کشورها بینی شده که میای پیشاقدامات گسترده

رار قسی کنشی و واکنشی مورد برر توان در دو دستهاجرا گردد. این تدابیر و اقدامات را می

ی أمین مالتها، تدابیر و اقداماتی است که به منظور پیشگیری از جرم داد. منظور از کنش

ها هایی است که حکومتها، پاسخبایست اندیشیده شود و منظور از واکنشتروریسم می

 دهند.در برابر مرتکبین این جرم باید از خود نشان می

 هاهاکنشکنش. . 55-11

 ننشناسایی کافی مشتریاشناسایی کافی مشتریا. . 55-11-11

گیری از وقوع جرم تأمین مالی تروریسم نخستین قدم شناسایی کسانی است که در پیش

کنند. به مؤسسات مالی، یا سایر مشاغلی که در معامالت پولی دخالت دارند، مراجعه می

المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این خصوص به لزوم احراز هویت کنوانسیون بین

وسط مؤسسات مالی، لزوم اتخاذ تدابیر جهت شناسایی اشخاص صاحبان واقعی حساب ت
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کنندگان حساب حقوقی و ممنوعیت افتتاح حساب در مواردی که صاحبان یا برداشت

 (18ماده  1کند. )بند الف  و ب ردیف ناشناس یا غیرقابل شناسایی هستند اشاره می

ا است، لذ ان مورد تأکیدهای گروه اقدام مالی نیز لزوم شناسایی کافی مشتریدر توصیه

هایی که جعلی بودن نام صاحب آن نام و حسابهای بیمؤسسات مالی از نگهداری حساب

ی در ( البته گروه اقدام مال10اند. )توصیه شماره محرز گردیده است ممنوع گردیده

 وصیهخصوص احراز هویت مشتریان رویکردی مبتنی بر ریسک دارد. این رویکرد در ت

یت به طور خاص در خصوص احراز هو 10ه صورت کلی و در توصیه شماره ب 1شماره 

افی کایی مشتریان تجویز گردیده است. مطابق این توصیه اقداماتی که به منظور شناس

د بر بیر بایتدا مشتری باید انجام شوند به شرح زیر است، با لحاظ این نکته که دامنه این

 مبنای رویکردی مبتنی بر ریسک باشد؛

منابع  ت، ولف( شناسایی مشتری و احراز هویت وی یا استفاده از اطالعات، مستنداا»

 یت مالکز هومستقل و معتبر. ب( شناسایی مالک ذینفع و اتخاذ تدابیر معقول برای احرا

 رد اشخاصشناسد. در موذینفع، به نحوی که مؤسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می

 اختارصورتی باشد که مؤسسات مالی نسبت به مالکیت و سحقوقی، شناسایی باید به 

ف ه هدکنترلی مشتری آگاهی پیدا کنند. پ( شناخت و حسب مورد کسب اطالعات دربار

د در مور ریانو ماهیت روابط کاری مورد نظر. ت( اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشت

ا کاری ت وابطدر طول دوره ر روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معامالت انجام شده

کار  وسیله اطمینان حاصل شود که معامالت مزبور بر اساس شناخت مشتری، کسب وبدین

 «شوند.و وضعیت ریسک وی نسبت به منشأ وجوه مربوط انجام می

 انجام و خدمات تمام ارائه هنگام مراجعان تکلیف کلی مؤسسات مالی به شناسایی

( قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مقرر 13الف ماده ) مالی در بند و پولی عملیات

نامه اجرایی این قانون در خصوص این موضوع رویکردی مبتنی بر گردیده، اما آیین

ریسک را اتخاذ نموده است. در این راستا نخست، سه سطح  از شناسایی مشتریان )اولیه، 

پس تکلیف کلی شناسایی ارباب نامه تعریف شده، س( آیین1کامل و مضاعف( در ماده )

با ریسک باالتر، بر لزوم  ارباب رجوعنامه و در خصوص رجوع در مواد فصل دوم آیین
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تأکید گردیده است. الزم به ذکر است در نحوه تعیین سطح   شناسایی کامل و مضاعف

نبع پیشینه، شغل، مهایی از قبیل نامه به مؤلفه( آیین2ماده ) 1ریسک ارباب رجوع تبصره 

درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد، خدماتی که ارباب رجوع 

 وی اشاره کرده است. های تجاریفعالیت و کنداستفاده می

 گری معامالت مشكوکگری معامالت مشكوکپایش مستمر و گزارشپایش مستمر و گزارش. . 55-11-22

ری از یشگیپطبیعتاً پس از شناسایی مشتری، پایش مستمر بر فعالیت مشتری به منظور 

بینی شده یشپع جرم تأمین مالی تروریسم ضرورت دارد. در کنوانسیون یکی از تدابیر وقو

 که تیمعامال گزارش کردن و مشکوک یا عادی غیر معامالت به ویژه توجه»عبارتست از 

های عضو دولت در همین راستا به« دارد. وجود ظن آنها جنایی هایفعالیت منشأ درمورد

 و رعادیغی گسترده تبادالت را ملزم نمایند که کلیه الیم تأکید گردیده که مؤسسات

 و قصد یا ارزب اقتصادی هدف هیچ امر ظاهر در مبادله، که غیرعادی هایشیوه و پیچیده

 چهچنان که ایبه گونه ندارند را به مراجع ذیصالح گزارش نمایند، آشکاری قانونی نیت

 نقض اطربه خ جنایی یا گرد مدنیپی نگران دهند، گزارش نیت حسن با را مشکوک موارد

( افزون بر این 18ماده  1)بند ج ردیف  .نباشند اطالعات افشای به مربوط هایمحدودیت

ت ؤسساممطلب، نگهداری سوابق مبادالت مالی به منظور حسن انجام این وظیفه توسط 

 ردیدهگسال تعیین  5پولی ضرورت دارد که حداقل زمان الزم در کنوانسیون به مدت 

 (18ماده  1است. )بند د ردیف 

های گروه اقدام مالی نیز به شرح زیر آمده گری معامالت مشکوک در توصیهگزارش

 است؛

 الی،م الزام قانونی مؤسسات مالی به گزارش فوری شک خود به واحد اطالعات -

 مورد وجوه اینکه بر مبنی داشته باشد شدن مشکوک برای منطقی دالیل در صورتی که

 20 توصیه شماره) .با تأمین مالی تروریسم است مرتبط یا و مجرمانه فعالیت یک ایدعو نظر،

 (4و توصیه ویژه شماره 

معافیت مؤسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و کارمندانی که با حسن نیت به  -

حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشأ،  –واحد اطالعات مالی گزارش کنند 
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داشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیرقانونی به صورت اطالع دقیقی ن

از نقض هرگونه محدودیت قانونی یا قراردادی، مقرراتی یا اجرایی ناظر بر افشای  –واقعی 

 (21اطالعات. )توصیه شماره 

گران لههای معامالت ملکی، معامالزام برخی مشاغل غیرمالی معین از جمله بنگاه -

دهی موارد مشکوک. بها، وکال، سردفتران، حسابداران به گزارشهای گرانسنگ فلزات و

 (23)توصیه شماره 

 به عنوان مرکز ملی جهت دریافت و تحلیل« واحد اطالعات مالی»تأسیس  -

أ منش گزارش مربوط به معامالت مشکوک و سایر اطالعات مربوط به پولشویی، جرایم

 (29یه شماره مربوط و تأمین مالی تروریسم. )توص

د الزام مؤسسات مالی به نگهداری سوابق و مدارک دریافت شده در فرآین -

 5دت مالمللی حداقل به شناسایی مشتری، همچنین سوابق معامالت اعم از داخلی و بین

 (11سال. )توصیه شماره 

ر گری عملیات مشکوک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مقردر خصوص گزارش

( این قانون 6)( و 5ه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی)که مطابق ماده )داشته کلی

 ،مرکزی بیمه ها،بیمه اعتباری، و مالی مؤسسات ها،بانک ،مرکزی بانکعبارتند از 

 سمی،ر اسناد دفاتر، هاشهرداری و خیریه مؤسسات و بنیادها الحسنه،ضرق هایصندوق

 نبازرسا و دادگستری رسمی، کارشناسان ارانحسابد حسابرسان، دادگستری، وکالی

ده ند. )مال کن( موظفند عملیات مشکوک را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارساقانونی

ربط جع ذی( اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مرا14

 (14ماده  2 )تبصرهباشند. کنند مشمول مجازات مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیمی

نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پایش مستمر نسبت به خدماتی در آیین

گردد، همچنین نسبت به معامالت و عملیات مشکوک ارباب که به مشتریان ارائه می

( مطابق 8رجوع، با رویکردی مبتنی بر ریسک مورد تأکید واقع گردیده است. )ماده 

معامالت و عملیات مشکوک عبارتست از هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با نامه آیین

در دست داشتن اطالعات، قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به 
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( همچنین اشخاص 1باشد. )بند ژ ماده منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم می

هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معامالت یا امانهمشمول قانون مبارزه با پولشویی باید س

الگوهای فعالیت غیر معقول یا مشکوک در ارتباط با تأمین مالی تروریسم طراحی و 

 (9اندازی نمایند. )ماده راه

الی آمده گروه اقدام م 29تأسیس واحد اطالعات مالی مشابه آنچه در توصیه شماره 

بینی گردیده که یکی از اهداف یشمبارزه با پولشویی پنامه اجرایی قانون است در آیین

 آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک و همچنین ارزیابی، بررسی وتأسیس آن جمع

نامه اجرایی قانون آیین 38باشد. )ماده های مبنی بر معامالت مشکوک میتحلیل گزارش

 ون مبارزه با تأمین مالی تروریسمانقنامه اجرایی ( آیین14مبارزه با پولشویی( مطابق ماده )

زه با سئول مبارقانون مبارزه با پولشویی باید واحدی را به عنوان م 5اشخاص مشمول ماده 

( این 14اده )بق مپولشویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطالعات مالی معرفی نماید و مطا

 شکوک به تأمیننامه تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مآیین

سم ی تروریمال مالی تروریسم، مراتب را از طریق واحد مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین

 خود به واحد اطالعات مالی منعکس نمایند.

ی اسایدر نهایت تکلیف مؤسسات مالی به نگهداری سوابق و اطالعات مربوط به شن

ز رایی نینامه اجتروریسم و آیینمشتریان و معامالت و عملیات مالی در قانون مبارزه با 

 نامه(یینآ 12قانون و ماده  13سال مقرر گردیده است. )بند ب ماده  5حداقل به مدت 

 نظارت بر فعاليت مؤسسات غيرانتفاعی و خيریهنظارت بر فعاليت مؤسسات غيرانتفاعی و خيریه. . 55-11-33

هایی احتمالی برای ارتکاب نهادها و مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه در مقابل سوءاستفاده

پذیرند. بنابراین گروه اقدام مالی در خصوص نظارت بر فعالیت تأمین مالی تروریسم آسیب

دارد قوانین و گروه اقدام مالی مقرر می 8توجهی ویژه دارد. در این راستا توصیه شماره 

به نهادهایی که ممکن است برای تأمین مالی تروریسم مورد سوءاستفاده مقررات مربوط 

ها، مورد بازنگری قرار دهند. در این توصیه به قرار گیرند را به لحاظ اطمینان از کفایت آن

ای که ممکن است این سوءاستفاده گونه نهادها اشاره شده و سه شیوهپذیر بودن اینآسیب

های تروریستی که در ها توسط سازمانلف( سوءاستفاده از آنرخ دهد بیان گردیده است؛ ا
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برداری از مؤسسات قانونی به عنوان شوند، ب( بهرهپوشش مؤسسات قانونی ظاهر می

ها، مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی

ه تخصیص داده شده به مقاصد پ( پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجو

گروه اقدام مالی بر   8وصیه ویژه شماره های تروریستی. مجدداً در تمشروع به سوی سازمان

لزوم کفایت قوانین حاکم جهت پیشگیری از سوءاستفاده از نهادهای غیرانتفاعی تأکید 

یستی که های ترورگردد که کشورها اطمینان حاصل کنند که سازمانگردد و توصیه میمی

کنند، در قالب قانونی از این مؤسسات به منظور نقل و انتقال در قالب مشروع فعالیت می

 پول استفاده نکنند.

رزه با نامه اجرایی قانون مباهای گروه اقدامی بیان گردید در آیینهمانند آنچه در توصیه

عالی  شورایآن  1ره ( آیین نامه و تبص20تأمین مالی تروریسم نیز آمده است. مطابق ماده )

های غیرانتفاعی اناستفاده از سازمباید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء مبارزه با پولشویی

مالی  مینأو خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیر انتفاعی برای ت

 از برداریهرهبباید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع ، همچنین شورا تروریسم به وجود نیاید

ها جهت تأمین مالی تروریسم و یا انحراف وجوه های غیرانتفاعی و خیریهسازمان

ن ینکه این ایافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه مؤسسات شوند. ضمتخصیص

گریز  ه منظوری بسسات قانونؤهای تروریستی از مبرداری افراد و گروهتدابیر باید مانع بهره

 ها باشد.دامات ناظر بر مسدود کردن داراییاق از

 نظارت بر خدمات نقل و انتقال وجوه توسط اشخاص حقيقی یا حقوقینظارت بر خدمات نقل و انتقال وجوه توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی. . 55-11-44

ای که در این بند به آن پرداخته خواهد شد نظارت بر اشخاص حقیقی و اقدام پیشگیرانه

ین قدم برای دهند. نخسترا ارائه می 1حقوقی است که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش

هاست. گونه اشخاص دارای مجوز بودن و به ثبت رسیدن آننظارت صحیح بر فعالیت این

( به لزوم نظارت بر کلیه مؤسسات انتقال پول از 18ماده ) 2کنوانسیون در بند الف ردیف 

 کند.ها اشاره میطریق صدور مجوز برای آن

                                 
1. Money or Value Transfer Services (MVTS) 
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د گردد که کشورها بایع تأکید میگروه اقدام مالی نیز این موضو 14در توصیه شماره 

 ربوط بهات مبا اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل نمایند که اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدم

اند و مشمول دهند دارای مجوز بوده یا به ثبت رسیدهانتقال پول یا ارزش را ارائه می

های گروه ر توصیهبخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر دهای مؤثر برای پایش و اطمیناننظام

 وحقیقی  شخاصاقدام ویژه مالی هستند. همچنین کشورها باید برای شناسایی آن دسته از ا

زش ا اریحقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به پول 

ها اعمال کنند. های مناسبی را نسبت به آنکنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازاتمی

 ها بار دیگر در توصیه ویژهها و شرکتل نقل و انتقال وجوه از سوی اشخاص، بنگاهکنتر

با  های غیر مجازگروه اقدام مالی مورد تأکید قرار گرفته و توصیه گردیده فعالیت 6شماره 

 اده شود.های متناسب باید پاسخ دمجازات و تحریم

( بر اتخاذ 28تروریسم در ماده )ون مبارزه با تأمین مالی نامه اجرایی قاناگرچه آیین

ورت صرویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص کلیه نقل و انتقاالت ارز یا وجوه چه به 

 بهادار وراقفیزیکی چه به صورت مراسالت پستی یا الکترونیکی و یا از طریق حواله و ا

ا وه یتأکید کرده است، اما در خصوص لزوم ثبت مؤسسات مجاز به نقل و انتقال وج

 پول یا تقالازات فعالیت اشخاص یا مؤسساتی که بدون مجوز قانونی نسبت به نقل و انمج

 باشد.کنند حاوی مطلبی نمیارزش اقدام می

 نظارت بر نقل و انتقال الكترونيكی وجوهنظارت بر نقل و انتقال الكترونيكی وجوه. . 55-11-55

گردد و در امروزه بسیاری از نقل و انتقاالت وجوه به صورت الکترونیکی انجام می

قل و انتقاالت فاقد اطالعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع گونه نصورتی که این

باشد، امکان سوءاستفاده از چنین خدماتی را برای ارتکاب جرایمی از قبیل تأمین مالی 

 16تروریسم را فراهم خواهد نمود. بدین خاطر است که گروه اقدام مالی در توصیه شماره 

کنند مؤسسات مالی اطالعات ضروری و کشورها را بر آن داشته است اطمینان حاصل 

کننده وجوه( در دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطالعات ضروری مربوط به ذینفع )دریافت

هنگام فرآیند نقل و انتقال الکترونیکی را درج و نگهداری کرده و بر تمامی نقل و انتقاالت 

گروه اقدام مالی مجدداً بر  7دهند. در توصیه ویژه شماره از این دست، مورد پایش قرار می
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کنترل نقل و انتقال الکترونیکی وجوه تأکید شده و به موجب آن مقرر گردیده اطالعات 

بایست ثبت الزم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه می

م نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس(  آیین28گردد. در این راستا ماده )

موضوع تکلیف مؤسسات مالی و سایر اشخاص مشمول این قانون در خصوص نظارت بر 

نقل و انتقال الکترونیکی وجوه را با رویکردی مبتنی بر ریسک مطرح و بر لزوم گزارش 

 عملیات مشکوک به واحد اطالعات مالی تأکید نموده است.

 كیكینظارت بر نقل و انتقال وجوه از مرزها به صورت فيزینظارت بر نقل و انتقال وجوه از مرزها به صورت فيزی. . 55-11-66

زیکی ت فیمشخصاً به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم کنترل نقل و انتقاال

 اردی کهز مووجوه از مرزها نیز ضرورت دارد. کنوانسیون موضوع اخیر را در قالب یکی ا

 ین رابطهبایست همکاری الزم را اتخاذ نمایند بیان کرده و در اکشورها در خصوص آن می

بی و ( مقرر داشته کشورهای عضو اقدامات الزم جهت ردیا18ماده ) 2بند ب ردیف 

ر مانعی اینکه این ام نام را بدونکنترل حمل و نقل فیزیکی مرزی پول نقد و اوراق بهادار بی

 در آزادی انتقال سرمایه ایجاد نماید اتخاذ نمایند.

رها باید نماید کشومقرر می 32گروه اقدام مالی نیز در این رابطه در توصیه شماره 

نام از امله بیمرزی پول و اسناد قابل معتدابیر مناسبی را برای کشف انتقاالت فیزیکی برون

نان اید اطمیبهای افشا اتخاذ نمایند. همچنین کشورها جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم

نامی یامله بل معحاصل نمایند که برای توقیف یا اعمال محدودیت در مورد پول یا اسناد قاب

درستی ا به ناند یکه مشکوک به ارتباط با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ هست

 9ه یژه شماراند، از اختیارات قانونی الزم برخوردار هستند. توصیه واظهار یا افشاء شده

 در این وخته گروه اقدام مالی مجدداً به بحث کنترل نقل و انتقاالت فیزیکی وجوه پردا

صالح برای یجع ذبطه بیان داشته که این کنترل باید از طریق تفویض اختیار الزم به مرارا

مچنین هشد. مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعالم اطالعات نادرست با

ار م برخوردای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی الزقوانین موضوعه باید به نحو شایسته

 های تروریستی باید با توصیهجایی وجوه به نفع گروهن در شرایط جابهباشد. این قوانی

 سازگار و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند. 3شماره 
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 ز تأمینایری در رابطه با تکلیف نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی وجوه به منظور پیشگ

نامه یین( آ28، ماده )گونه که در بندهای قبل مورد اشاره واقع شدمالی تروریسم همان

ین امشمول  شخاصااجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این وظیفه را بر دوش کلیه 

ات طالعاقانون نهاده تا در صورت مشاهده هرگونه عملیات مشکوک موضوع را به واحد 

 مالی گزارش دهند.

 هاهاواکنشواکنش. . 55-22

 مرتكبين آنمرتكبين آن  اتگاری تأمين مالی تروریسم و مجازاتاتگاری تأمين مالی تروریسم و مجازاتجرمجرم. . 55-22-11

های جنایی شدیدترین نوع پاسخ، مجازات است. پس از ظهور در واکنش به پدیده

ترین المللی در این زمینه، مهمگیری منابع مختلف بینی جهانی تروریسم و شکلپدیده

انگاری این عمل و در نتیجه اعمال ضمانت اجرای ها جرمالزام شکل گرفته برای دولت

انگاری تأمین مالی تروریسم، که ها به جرمآن است. الزام دولت کیفری برای مرتکبین

( کنوانسیون بیان 4، در ماده )1( این کنوانسیون مطرح گردیده2مصادیق آن در ماده )

( را در قانون 2گردد. مطابق بند الف این ماده، کشورها باید جرایم نامبرده شده در ماده )می

بند ب، این جرایم باید مشمول مجازات مقتضی با  داخلی خود جرم تلقی نموده و مطابق

کنوانسیون به لزوم ایجاد  5شان قرار گیرند. همچنین در ماده توجه به شدید بودن ماهیت

 گردند اشاره شده است.مسئولیت برای اشخاص حقوقی که مرتکب این جرایم می

                                 
 یا غیر مستقیم وسیله، به هر هرگاه گردد، جرمی مرتکب کنوانسیون، این عنایم چارچوب در که فردی ( هر2 ماده» 1

 موارد انجام جهت آن از بخشی یا تماماً آنکه قصد به کند، آوریجمع یا و تهیه را پولی عمداً و قانونی غیر مستقیم،

 چارچوب در که عملی( : الفگیرد استفاده قرار مورد زیر با شرایط است قرار اینکه به علم با یا و گردد صرف ذیل

 هر(  یا ب گردد؛ محسوب جرم تصریح گردیده، ضمیمه در مندرج هایپیمان از یکی در که آنچه طبق و شمول

 فرد هر به یا پذیرد صورت غیرنظامی افراد به جسمانی شدید جراحات آوردن وارد یا کشتن قصد به که دیگری اقدام

 از عملی چنین انجام قصد زمانی که در و باشد نداشته نازعات مسلحانهم طی هاخصومت در فعالی سهم که دیگری

ممانعت  یا انجام جهت المللیبین سازمان یک یا دولت ساختن وارد یا مردم ارعاب محتوایی به قصد یا ماهیتی لحاظ

 «.باشد عملی گونه هر انجام از
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ردیف ب از  است.شورای امنیت بیان گردیده  1373مشابه الزامات یاد شده در قطعنامه 

آوری ا جمعقطعنامه کشورهای عضو ملل متحد را مکلف نموده تا در خصوص ارائه ی 1بند 

ی تلق وجوه به منظور اجرای عملیات تروریستی، وصف کیفری قائل شده و آن را جرم

 ا تأمینزه بکنند. در این صورت الزم است عالوه بر تصویب و الحاق به کنوانسیون مبار

ازات ن مجآم، اعمال فوق در قوانین جزایی به عنوان جرم قلمداد و برای مالی تروریس

رتکبین متا  تعیین گردد. ردیف ث از بند دوم قطعنامه نیز از کشورهای عضو خواسته است

ه بتی، اعمال یاد شده را به مرجع قضایی تحویل و به تناسب جدی بودن عمل تروریس

 مجازات مناسب محکوم نمایند.

انگاری دارد کشورها باید عالوه بر جرممقرر می 5مالی نیز در توصیه شماره  گروه اقدام

افراد  های تروریستی وتأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون، تأمین مالی سازمان

روریستی ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تتروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن

اقدام مالی بر مجازات سنگین این  گروه 2 در توصیه ویژه انگاری کنند. مجدداً خاص، جرم

 گردد.مرتکبین جرم تأکید می

ین ای نخستم بردر راستای الزامات یاد شده، در نظام حقوقی ایران، تأمین مالی تروریس

انگاری گردید و جرم 1394بار به موجب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 

وه بر االرض تلقی نشود، عاله عمل در حکم محاربه یا افساد فیمجازات آن در صورتی ک

شده خواهد بود.  برابر منابع مالی تأمین 5تا  2سال حبس و  5تا  2مصادره وجوه و اموال، 

 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم( 2)ماده 

 هاهاانسداد و مصادره دارایی تروریستانسداد و مصادره دارایی تروریست. . 55-22-22

وریسم یکی دیگر از الزاماتی که به موجب منابع در مواجهه با جرم تأمین مالی تر
هاست. این رو هستند، انسداد و مصادره دارایی تروریستها با آن روبهالمللی دولتبین

نحو مطرح شد که کشورها باید اقدامات مقتضی ( کنوانسیون بدین8موضوع در ماده )
م مندرج در ماده جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن وجوهی که جهت ارتکاب جرای

یابد و نیز عواید حاصل از این جرایم را انجام شود یا تخصیص می( کنوانسیون هزینه می2)
ای به حقوق اشخاص با حسن نیت وارد سازد. در دهند، البته بدون اینکه این امر لطمه

اند که وجوه و سایر کلیه کشورها مکلف شده 1نیز به موجب بند پ ماده  1373قطعنامه 
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های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل ارایید

کنند را مسدود سازند. در ادامه این شوند یا شروع به ارتکاب آن میعملیات تروریستی می
حکم به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص یاد شده 

 تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در باال تعلق داشته یا
از بیان  پس 4ها، در توصیه شماره گروه اقدام مالی در بحث انسداد و مصادره دارایی

های مقتضی جهت انسداد، توقیف و ضبط دارایی اموال ها به قانونگذاریتکلیف دولت
ه حاصل لی کمنشأ، امواتطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی یا جرایم 

مکان های تروریستی هستند، از اتأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان
 وق داخلیی اموال، بدون نیاز به محکومیت کیفری، تا جایی که مطابق با اصول حقمصادره

 آورد.کشورهاست، صحبت به میان می
صادره ث توقیف و ماجرایی آن، بحنامه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین

ر دست، اموال را در سه مرحله مختلف از وقوع جرم مورد اشاره قرار داده است. نخ
نگام های که هنوز وقوع جرم اثبات نشده و ظن به رخ دادن آن وجود دارد. سپس مرحله

ی جراای اعمال ضمانت تحقیقات مقدماتی و در نهایت پس از اثبات وقوع جرم در مرحله
 کیفری.

دارد که  واحد اطالعات مالی به عنوان نامه مقرر می( آیین17در نخستین مرحله ماده )
مرجع وصول گزارش معامالت و عملیات مشکوک موظف است در صورت ظن ارتکاب 
جرم تأمین مالی تروریسم به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا 

قدام ضابطان دادگستری، نسبت به اعالم مراتب به مقام قضایی رسیدگی مراجع قضایی و ا
های مرتبط با تأمین مالی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی

تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده 
( این 6( و )5ا پولشویی)که مطابق ماده )نامه کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه ب( آیین16)

 ،مرکزی بیمه ها،بیمه اعتباری، و مالی مؤسسات ها،بانک ،مرکزی بانکقانون عبارتند از 
 رسمی، اسناد دفاتر، هاشهرداری و خیریه مؤسسات و بنیادها الحسنه،ضرق هایصندوق

 بازرسان و یدادگستر رسمی، کارشناسان حسابداران حسابرسان، دادگستری، وکالی

اند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی )که به (  مکلف گردیدهقانونی
های امور خانهاین ماده توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت 1موجب تبصره 
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اقتصادی و دارایی، اطالعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و 

رای تأیید نهایی به شورای امنیت ملی خواهد رسید( نسبت به مسدود بانک مرکزی تهیه و ب
کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اعالم موضوع به واحد اطالعات مالی، 

صالح قضایی اعالم نمایند. مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور مقام قضایی به مراجع ذی
( قانون مبارزه با تأمین مالی 5ت مقدماتی ماده )در خصوص اقدامات الزم در مرحله تحقیقا

تروریسم به وظیفه مراجع قضایی و ضابطان دادگستری که تحت تعلیمات، نظارت یا دستور 
باشند در خصوص شناسایی و مسدود کردن وجوه استفاده شده برای جرایم این مراجع می

شناسایی و توقیف اموال  تأمین مالی تروریسم یا عواید به دست آمده از آنها و همچنین
موضوع جرایم مذکور اشاره کرده است. در نهایت موضوع مصادره وجوه و اموال به نفع 

( قانون مطرح 2های جرم تأمین مالی تروریسم در ماده )دولت، به عنوان یکی از مجازات
 گردیده است.

 

 تحليل سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسمتحليل سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسم. . 66

مقابله با تروریسم و جرایم مرتبط با آن، تقابل و تنش میان این دو ایدئولوژی  در بحث

ی حقوقی برآمده از دیدگاه فردگرایی ترین قاعدهگردد. شاید بتوان اصلیاصلی آشکار می

 1ایرا اصل برائت دانست. در رابطه با اهمیت این قاعده در حقوق کیفری پند حکیمانه

 است بهتر»دارد: نیز مشهور است و بیان می  2استونا نسبت بلکوجود دارد که به فرمول ی

 Sir William« )شود. محکوم گناهبی فردی آنکه تا شود تبرئه مجرم افراد از نفر ده که

Blackstone: 1893 اما اگر بخواهیم این قاعده را در خصوص جرایم تروریستی بازگویی )

 تا به وقوع بپیوندد، حمله تروریستی ده ر استبهت»کنیم آیا این گزاره نیز صحیح است که 

 انجام حمله تروریستی خواهدبه تصور غلط ما می که اینکه بخواهیم مانع یک نفر شویم

گرایی وارد سیاست جنایی کند که در این ساحت امنیت؟ بنابراین عقل سلیم حکم می«دهد

در مقابله با تروریسم و جرایم  ای که نباید از آن غافل بود این است که حتیگردد. اما نکته

ضروری است. « امنیت»و « آزادی»مرتبط با آن، برقرار کردن تعادلی در حفظ هر دو ارزش 

                                 
1. Maxim 

2. Blackstone ratio 



م تأ
جر ال 

قب ن رد 
 اریا

یی جنا ت 
س سیا

می  ن م
ی رت

ل ا
م رد 

یس ور
رپ

بین ت 
اما لز تو ا

لمللی ا
 

 

 

59 

 
ها با زیر پا به عبارت دیگر نباید به بهانه مقابله با تروریسم یا تأمین مالی آن کرامت انسان

شکنجه، اصل قانونی  گذاشتن اصولی مانند اصول دادرسی عادالنه، ممنوعیت استفاده از

ها و غیره نقض گردد. اکنون با در نظر داشتن ضرورت ورود نگاه بودن جرایم و مجازات

های مدارانه برای مبارزه با تروریسم و جرایم مرتبط با آن، به برخی آثار و جلوهامنیت

گرایی در سیاست جنایی فعلی ایران در مقابله با جرم تأمین مالی تروریسم امنیت

 پردازیم.می

 گرایی در سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسمگرایی در سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسمآثار امنيتآثار امنيت. . 66-11

 ی مسئوليتی مسئوليتی دامنهی دامنهتوسعهتوسعه. . 66-11-11

تقل ی مسبا تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این عمل به عنوان جرم

شباهت  جرم انگاری گردید. گفتیم که ماهیت جرم تأمین مالی تروریسم به معاونت درجرم

گیری ی مسئولیت و سختانگاری نوعی خاص از معاونت به معنای توسعه دامنهدارد. جرم

تأمین  ن نبود ومدارانه است. چه اینکه اگر این قانوبیشتر و حاکی از ورود نوعی نگاه امنیت

ر دیق دیگمصا مالی تروریسم تنها به عنوان نوعی معاونت در جرم قابل پیگرد بود، همچون

شد و تحقق آن منوط به تحقق جرم اصلی ای میعاونت در جرم، دارای ماهیت استعارهم

مین ا هدف تأبود. با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هرگونه اقدامی که بمی

هنوز  های تروریستی صورت پذیرد قابل تعقیب است، حتی اگرافراد تروریست یا سازمان

 م تروریستی به وقوع نپیوسته باشد.گونه جربه کمک آن هیچ

 ی مجریه نسبت به سایر قوای مجریه نسبت به سایر قواتفوق قوهتفوق قوه. . 66-11-22

ی مجریه نسبت به سایر قواست. )دلماس گرایی تفوق قوههای امنیتیکی دیگر از نشانه
ین مالی ( در سیاست حاکم بر نظام حقوقی فعلی در مقابله با تأم265: 1393مارتی، 

گردد. یکی یمه در نظارت و مبارزه با این جرم مشاهده تروریسم نیز نقش عمده قوه مجری
ی مجریه با دسترسی گسترده ای اطالعاتی زیرنظر قوهاز مصادیق این وضعیت ایجاد شبکه

ظور های مالی است. این شبکه اطالعاتی که به منبر روی اطالعات عملیات و تراکنش
ات طالعا، موسوم به واحد کشف برخی جرایم از جمله تأمین مالی تروریسم ایجاد شده

ر اساس یی بمالی است. تأسیس واحد اطالعات مالی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارا
 بینی گردیده است.نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی پیش( آیین38ماده )
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 گری جرمگری جرماستفاده از ظرفيت جامعه مدنی برای گزارشاستفاده از ظرفيت جامعه مدنی برای گزارش. . 66-11-33

های گری جرم از دیگر نشانهی برای گزارشی مدناستفاده از ظرفیت جامعه
(  قانون 3( بر اساس ماده )265: 1393گرایی در سیاست جنایی است. )دلماس مارتی، امنیت

آن به  ه اعالمبکلف مبارزه با تأمین مالی تروریسم نه تنها افراد مطلع از وقوع این جرایم م
مجرم  ت عدم انجام این وظیفه،ر آن در صورببلکه عالوه  صالح قضایی هستند،مراجع ذی

ن جهت این ماده از آگردند. و به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می محسوب شده
رسانی در سابقه است که برای عموم مردم و نه فقط برای ضابطان قضایی، وظیفه اطالعکم

کشف  االصول،مورد جرائمی که سایرین قصد انجام آنها را دارند در نظر گرفته است. علی
رد جرم وظیفه ضابطین و دستگاه قضایی است و نه عموم مردم و صرف سکوت در مو

 توان جرم محسوب کرد.خواهد انجام دهد را نمیجرمی که دیگری انجام داده است یا می
بینی مجازات برای گری این جرم و پیشی مدنی به مشارکت در گزارشاما الزام جامعه

 گرایی در سیاست جنایی است.ای از امنیتظیفه، نشانهها در صورت عدم انجام وآن
 گرایی در سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسمگرایی در سياست جنایی ایران در مقابله با تأمين مالی تروریسمآثار آزادیآثار آزادی. . 66-22

 رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاترعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات. . 66-22-11

کند. آزادی، یعنی گرا تنها با ارجاع به ارزش آزادی معنا و مفهوم پیدا میجریان آزادی
توانند فرد لیه انسان، خاستگاه اولیه و اصلی که به موجب آن، دولت و جامعه نمیحالت او

را اجبار و محدود کنند. آزادی آن چیزی است که به انسان، خصیصه و موقعیت انسان 
دهد. با وجود این، آزادی برای یافتن قواعدی دهد و او را به عنوان بشریت بنا میبودن می

طلبد، به همین جهت است که کند، همواره از عقل کمک می که آن را اداره و حکومت
آزادی، نه فقط حالت طبیعت، بلکه جستجوی قانون نیز هست. برتری قانون در سیاست 

: 1393گردد. )دلماس مارتی، مندی تبدیل میگرایی به اصل قانونجنایی مبتنی بر آزادی
مجازات اسالمی بر این اصل صحه  ( در نظام قانونی ایران، قانون اساسی و قانون107-106

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از »دارد: از قانون اساسی بیان می 36اند. اصل گذاشته
 هادادگاه احکام» دارد:می مقرر 166 همچنین اصل« دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 «است. شده صادر حکم آن اساس بر که باشد اصولی و قانونی مواد به مستدل و مستند باید
 هامجازات و جرایم بودن قانونی اصل به مستقلی فصل نیز اسالمی مجازات جدید قانون در

 اقدام یا مجازات به حکم»: داردمی مقرر قانون این 13 ماده. است شده داده اختصاص
 حکم در یا قانون در که کیفیتی و میزان از نباید مورد حسب آنها اجرای و تربیتی و تأمینی
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تروریسم گونه که قبالً بیان شد، تأمین مالی همان« کند. تجاوز است، شده مشخص دادگاه

انگاری گردیده است. لذا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جرم 1به موجب ماده 
انگاری عمل تأمین مالی تروریسم، ممنوعیت این عمل در سایه تصویب قانون و جرم

بین آن به موجب قانون، گویای رعایت اصل قانونی بودن جرم و مسئولیت کیفری مرتک
 باشد.ها در مقابله با این جرم در سیاست جنایی ایران میمجازات

 رعایت اصل کرامت انسانرعایت اصل کرامت انسان. . 66-22-22

 حقوق زدایی درکرامت یا زداییانسانیت گرا،امنیت جنایی سیاست هایشاخصه از یکی
 اعدام، زاتمجا رواج شکنجه، از استفاده بودن مجاز آن هاینشانه از که است کیفری
 در ( 266-265: 1393)دلماس مارتی،  .باشدمی غیره و محاکمه بدون مرگ کیفر اجرای
 کرامت رعایت تتقوی موجب که اصولی بر گراییآزادی متأثر از جنایی سیاست در مقابل

لی مانند اصول گردد. تأکید بر اصل کرامت در رعایت اصومی تأکید شودمی انسانی
 یابد.د میدادرسی عادالنه مانند اصل برائت، اصل منع شکنجه و هتک حرمت و غیره نمو

 قانون نظر از کس یچه و است برائت اصل،»دارد: می ( بیان37) ایران اصل قانون اساسی در
شکنجه  نین منعهمچ «.گردد ثابت دادگاه در او جرم که این مگر شود،نمی شناخته مجرم

 شکنجه هرگونه آن موجب به که شده بیان اساسی اصول از یکی عنوان به ( 38صل)در ا
کند هتک حرمت ( نیز تأکید می39اصل ) .است ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای

 باشد که صورت هر به شده، تبعید یا بازداشت دستگیر، قانون حکم به که کسی حیثیت و
ظر ن، که ناود اصول اساسی فوق در قانون اساسی ایرابا وج .است مجازات موجب و ممنوع

 زدایی در سیاست جنایی ایران جایگاهی ندارد.بر کلیه قوانین است، کرامت
 

 گيریگيرینتيجهنتيجه
المللی برای مقابله با این پدیده ی تروریسم در سطحی جهانی، عزمی بینبا شیوع پدیده

واقع شد، پیشگیری از وقوع اعمال  شکل گرفت. ابتکار عملی که در این راه مورد استفاده
، 1373الملل از جمله قطعنامه های تأمین مالی آن بود. منابع حقوق بینتروریستی با بستن راه

های گروه ویژه و توصیه 1999المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب کنوانسیون بین
ای از جمله اقدامات اقدامات گستردهاقدام مالی، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تدابیر و 

گیرانه به منظور شناسایی معامالت مشکوک، نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی و پیش
انگاری تأمین مالی تروریسم و غیره را الکترونیکی پول، تأسیس واحد اطالعات مالی، جرم
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در ایران  1394سال بینی نمودند که با تصویب قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم در پیش

ایران  ست جنایینامه مربوطه تدابیر و اقداماتی در راستای مبارزه با این جرم در سیاو آیین
ردن کفراهم  مانااتخاذ گردید. با در نظر گرفتن غایت نهایی جرم تأمین مالی تروریسم که ه

أمین تبا آن  لهابشرایط و تسهیل ارتکاب تروریسم است، تدابیر و اقداماتی که در راستای مق
گرایی توانند سیاست جنایی کشورها را به سوی امنیتگردند میمالی تروریسم انخاذ می

قتضیات گرایی گو اینکه از نام آن پیداست حفظ امنیت است. مسوق دهند. هدف از امنیت
ی گیرد. چرا که الزمهگرایانه قرار میگرایانه در تقابل با سیاست آزادیسیاست امنیت

له با گرایی تحدید هر چه بیشتر حقوق فردی و آزادی هاست. آنچه در ساحت مقابیتامن
یت ز امنصیانت ا»تروریسم و تأمین مالی آن ضروری است، یافتن تعادلی میان آرمان 

رچند است. ه« حفظ و رعایت حقوق فردی و آزادی شهروندان»و در عین حال « جامعه
ه متمرکز اطالعاتی به منظور رصد کردن کلی بکهشد انگاری تأمین مالی تروریسم، ایجاجرم

به  ی مدنی به منظور کشف جرم منجرعملیات مالی اشخاص و استفاده از ظرفیت جامعه
مدار منیتاهایی از سیاست جنایی تحدید بیشتر آزادی افراد گردیده و حاکی از ورود جلوه

 ا تصویب، امجنایی ایران است در زمینه مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن در سیاست
دن ی بوقانون، مشخص نمودن حدود و ثغور جرم و مسئولیت کیفری در پرتو اصل قانون

زدایی انیتانس وجرم و عدم اتخاذ تدابیری که در نهایت منجر به نقض کرامت انسانی افراد 
 و «ادیآز»از حقوق کیفری گردد، گویای برقراری نوعی تعادل میان دو ارزش اساسی 

 در سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم است.« امنیت»
 

 منابعمنابع
 .9،ج2بی،چالعر التراب احیاء دار ، بیروت، العربلسان ق،1412،  منظور ابن (1

 یه،قم،الدّین االحادیثیف العزیزیه اللئالیعوالی ق، 1405، (جمهور ابی ابن) االحصائی (2
 .1الشهدا،جسید نشر

المللی ش، مسئولیت بین1396امیر ، جاللی، زوار حمید؛ فامیل ری،نظ الهویی (3
 .47عمومی،ش حقوق فصلنامه مطالعات ی مالی تروریسم،های تأمین کنندهدولت

 – سیاسی اصطالحات فرهنگ ش،1374رابرت، رجینالد، جفری؛ الیوت، ام (4
.معین تهران، لنگرودی، زادهرئیس ،ترجمه : میرحسن استراتژیک 



م تأ
جر ال 

قب ن رد 
 اریا

یی جنا ت 
س سیا

می  ن م
ی رت

ل ا
م رد 

یس ور
رپ

بین ت 
اما لز تو ا

لمللی ا
 

 

 

63 

 
 .1ج،3ش،مکاسب ،انتشارات دهاقانی )اسماعیلیان(،چ1374شیخ مرتضی، انصاری، (5

 کاری، تهران، نشر نی.ش، لیبرالیسم و محافظه1386بشیریه، حسین، (6

مه تاریخ، فصلنا گذر در ایدئولوژی هایش، چرخش1374توحید فام، محمد ، (7
 .102و  101قتصادی ،شا-اطالعات سیاسی

 عملی )سیدرضا نگرش: المللی بین تروریسم ش، تعریف1378جی بیدی، توماس، (8
 .6و  5میرطاهر، مترجم(. فصلنامه مطالعات راهبردی ،ش.

 استسی شناسی ش، گونه1392حاجی ده آبای، محمدعلی؛ خاقانی اصفهانی، مهدی ، (9
گرایی، امنیت و گراییآزادی منظر از اطالعات رمزنگاری جرم قبال در فنی کیفری
 .5های حقوق کیفری،شآموزه

 تروریسم انگاریجرم ضرورت ش،1386، سعید ها،حکیمی محمدجعفر؛ اده،زحبیب (10
 .51ش انسانی علوم مدرس ایران، کیفری حقوق در

علی حسین نجفی ) های بزرگ سیاست جناییمش، نظا1393دلماس مارتی، میری ، (11
 نشر میزان. تهران،، مترجم(. ابرندآبادی

دانشکده حقوق و علوم ش، اسالم و تروریسم، مجله 1382شیرودی، مرتضی ، (12
 .59سیاسی،ش

المللی، د بینش، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسنا1384طیبی فرد، امیر حسین ، (13
 .32،ش  ا.ا.ج حقوقی خدمات دفتر حقوقی مجله
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