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 مقدمه
 اطالق سلسله عملیاتیپولشویی به مجرمانه  دهیپدبزه یا 

 یها منشأ مجرمانه پول نمودنکه برای پنهان  گردد یم

 بنابراین. شود یمبرده کار  مجرمانه به یها تیحاصل از فعال

. دهد یمرخ منشأ  بزهکه در راستای  باشد یم بزهی پولشویی

تجارت و  بهحاصل از کارهای خالف را  هایپولشویان درآمد

بر  کوششو با انجام مراحلی  ندینما یم وارد معامالت قانونی

از  پولشوییبزه . ندینما یها م قانونی و مشروع جلوه دادن پول

مخرب بر اقتصاد سالم و قانونی جامعه و نظام  جرایمجمله 

اجتماعی  یها این پدیده نه تنها بر اقتصاد، بلکه جنبه. است

در جهت چنانچه . دهد یجامعه را نیز تحت تأثیر قرار م

با این پدیده خطرناک اقداماتی انجام نشود مجرمان  پیشگیری

با عواید حاصل از کارهای خالف خود قدرتمندتر  جرماین 

امروزه به دالیلی . کشانند یده و جامعه را به انحطاط مش

، حجم تر دهیچیمبتکرانه و معامالت پ یها روش همچون

از  پیشگیری ...واطالعات باال، بانکداری الکترونیک، استمرار 

قبل شده است و از  یها دهه تر از مشکل پولشویی جرم

گیری  به سازمان یافته بودن با بهره توان یم بزهمختصات این 

بودن با توجه به  المللی بینالکترونیکی،  یها یاز توانمند

 ،سرمایه ،پول ،المللی که با سازکار بین اشخاصتخصص 

 .(0 :0331قنبری عدیوی، )هستند مطلع بین کشورها  قوانین

عنوان یکی از مسائل بسیار  موضوع تأمین مالی تروریسم، به

مهمی است که قوانین و مقررات مختلفی در راستای مبارزه 

المللی وضع گردیده است که  ملی و بین عرصهبا این امر در 

واحد مبارزه با  یو سامانده لیدستورالعمل نحوه تشک

یکی از  0410مصوب  سمیترور یمال نیو تأم ییپولشو

مترین قوانینی است که جدیدًا مورد توجه قانونگذار بوده مه

موضوع تأمین مالی تروریسم، در سال نخستین بار . است

میالدی در سازمان ملل متحد مطرح گردید و اوج  0311

سپتامبر است که مبارزه با  00طرح آن نیز پس از حوادث 

ه آور شمار و قطعنامه الزام 0333تأمین مالی تروریسم در سال 

شورای امنیت با عنوان کمیته  2110سپتامبر  22مورخ  0313

مقابله با تروریسم ایجاد گردید و پس از آن نیز 

المللی بسیاری در این زمینه  ای و بین های منطقه کنوانسیون

اند که هدف این مقررات نیز، مبارزه با تأمین  وضع گردیده

وم شورای امنیت در بطن بند س. باشد مالی تروریسم می

 هر نوع عمل تروریست 0313قطعنامه الزام آور شماره 

المللی  عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی را به بین

انگاری این موضوع  و کشورها را ملزم به جرم کند یمتوصیف 

اما مسأله آن . دینما یمبا عنوان بزه تأمین مالی تروریسم 

 یمال نیمأبزه تمبارزه با در  رانیا ییجنا استیساست که 

چه جایگاهی  ی ازالملل اسناد بین نظر داشتی بربا  سمیترور

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از  ؟باشد یم برخوردار

 عرصهدر  مین مالی تروریسمأمبارزه با ت یها ونیسیکم

قانون مبارزه با  و با توجه به اینکهشده است  المللی بین

امه اجرایی قانون ن و همچنین آیین 0321 مصوب پولشویی

 یمال نیقانون مبارزه با تأمو  0322مبارزه با پولشویی 

در این  0331و اصالحی مصوب  0334در سال  سمیترور

که  رساند یممصوب گردیده است، این موضوع را  زمینه

مبارزه با تأمین مالی  عرصه مقررات موجود در حقوق ایران در

تروریسم نیز سیاست تقنینی و اجرایی مناسبی را وضع 

کنوانسیون وضع  00المللی از  بین عرصهایران در . اند نموده

 یمال نیمأمقابله با ت ونیکنوانس شده تنها به عضویت

نپیوسته است به طوری که مفاد این  0333مصوب  سمیترور

قضایی ایران  هیروانین و کنوانسیون را قبول نموده و در قو

 .کار رفته است به

به طور کلی، در عرصه سیاست جنایی و تقنینی، برای 

 گانهارکان سه  ستیبا یمانگاری تأمین مالی تروریسم  جرم

قانونی، مادی و معنوی موجود باشد تا بتوان این پدیده را جرم 

کنوانسیون « 2»ماده « 0»تلقی نمود و از این رو مطابق بند 
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مجمع عمومی سازمان ملل  ابله با تأمین مالی تروریسممق

 به وسیله، هر به وجوه، آوری جمع یا ارائه» :0333متحد مصوب 

 به عمد، طور به و قانون بر خالف غیرمستقیم، یا مستقیم طور

 اجرای اعمال صرِف جزئی یا کلی طور به اینکه علم به یا قصد

جرم تلقی گردیده و در حقوق ایران نیز به  ،«گردد تروریستی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب « 0»موجب ماده 

تأمین مالی تروریسم، جرم  0331و اصالحی مصوب  0334

آوری وجوه  جمع ای هیته» :تلقی گردیده است و مطابق این ماده

 اینباشد و  ایباشد  یمنشأ قانون یچه دارا قیاموال به هر طر ای

قاچاق ارز،  لیحاصله از قب یاز منابع مال یبخش ایمصرف تمام 

و فروش  دیاعانه، انتقال پول، خر ،یو پول یمال یها جلب کمک

 ایحساب  میرمستقیغ ای میافتتاح مستق ،یو اعتبار یاوراق مال

اشخاص توسط خود  یاقتصاد تیانجام هرگونه فعال ایاعتبار  نیتأم

 ستیجهت ارائه به افراد ترور ای ریانجام اعمال ز یبرا یگرید ای

است و جرم  سمیترور یمال نیتأم ،یستیترور یها سازمان ای

عنوان رکن قانونی این  مواد فوق الذکر، به .«شود یمحسوب م

بزه عنوان شده است که ارکان مادی و معنوی آن نیز در 

 .اثنای مقرره وضع گردیده است

با بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق قلمرو تقنینی مبارزه  -0

 ایران

قلمرو تقنینی مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق 

، 0321مصوب  ییقانون مبارزه با پولشودر  توان یمایران را 

واحد مبارزه با  یو سامانده لیدستورالعمل نحوه تشک

نامه  آیین ،0410مصوب  سمیترور یمال نیو تأم ییپولشو

 نیقانون مبارزه با تأم، 0322 یینون مبارزه با پولشوقا ییاجرا

، 0331مصوب  یو اصالح 0334در سال  سمیترور یمال

قانون مبارزه با و ( 0320) الیقاچاق کاال و ارز و ر حهیال

مورد مطالعه قرار داد که ذیاًل  0332قاچاق کاال و ارز مصوب 

 .ردیگ یممورد بررسی قرار 

 1831 مصوب پولشوییقانون مبارزه با  -0-0

یکی از قوانین بسیار مهم در زمینه مبارزه با تأمین مالی 

است که در  1831مصوب  ییقانون مبارزه با پولشوتروریسم، 

ابعاد مختلفی به بررسی عوامل پیشگیرانه کیفری با 

و همچنین مجازات فاعلین جرم  جرایمانگاری برخی  جرم

ایران و جهان با  امروزه قوانین کیفری در. پرداخته است

ی مختلفی ها نهیزمت و در رو گردیده اس تحوالت شگرفی روبه

جدیدی دست یافت؛ یکی از  مجرمانهبه عناوین  توان یم

میالدی اذهان عام  0321ی جدیدی که از دهه ها انگاری جرم

انگاری پولشویی  جرم توان یمو خاص را به خود برانگیخته را 

عنوان  یز در حقوق ایران بهن 0321عنوان نمود که در سال 

. جایگاه خود را تثبیت نموده است« قانون مبارزه با پولشویی»

عنوان نمود که مبنای وضع قانون مزبور  توان یمبه طور کلی 

مقتبس از آیات، روایات و احادیث فقهی و  توان یمرا 

همچنین قواعد فقهی موجود در این زمینه عنوان نمود که 

ی مذموم قلمداد ا دهیپدعنوان  ول را بهپولشویی یا تطهیر پ

المللی نیز امری  بین نموده و این موضوع در سطح ملی و

امروزه در راستای تأمین مالی . مجرمانه تلقی شده است

ی مختلفی ها دستورالعملو  ها نامه تروریسم، قوانین، آیین

وضع گردیده است که هر یک با مبنای مبارزه با تروریسم 

 .دان دهیگردوضع 

 1833نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  آیین -1-6

یکی دیگر از  1833نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  آیین

های قانونی است که در خصوص بزه تأمین مالی  تکمله

. تروریسم و با عنوان پیشگیری کیفری طرح گردیده است

قانون  کنندهعنوان یکی از مقررات کامل  نامه مذکور به آیین

ماهوی شناخته شده است که شرایط مبارزه با بزه تأمین مالی 

مصوب  ییانون مبارزه با پولشوق. تروریسم را بنا نهاده است

 ییشو مبارزه با پول یعال یبه شورا یاراتیاخت تکالیف و 1831

 را مصوبقانون  ضروری یها نامه تا آیین ارئه نموده است

 ییاجرا هنام آیین مصوب کردنا بمذکور  یشورا ولیکن نماید
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، گردیده مطابق قانون تفویضکه  یاراتیاز اخت 1833مصوب 

قانون  صیو جبران نقا جدید جرایمبودن  یفن دلیلبه  گاه

 ونیکنوانس رینظ یالملل نیبا اسناد ب یهماهنگ در جهت مذکور

، 61و فراتر از آن در مواد  نمودهعدول  میالدی 6444پالرمو 

به طور کلی . استانجام داده  قانونی ، اقدامات فرا83و  63

یی در جهت ها یتوانمندرغم آنکه دارای  نامه مذکور علی آیین

ی است که ا دهیعدپیشگیری از پولشویی است، دارای نواقص 

در قوانین بعدی اینگونه نواقص، با تصویب قوانین مختلف تا 

 .ه شدحدودی پوشید

 1830 مصوب سمیترور یمال نیقانون مبارزه با تأم -1-8

 (1831اصالحی )

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین قوانین 

مبارزه با تروریسم است که قانونگذار ضمانت اجراها  عرصهدر 

مجرمانه را در ماده نخست  دهیپدو چارچوب مبارزه با این 

اموال به  ایوجوه  یآور جمع ای هیته» :چنین تبیین نموده است

مصرف تمام  اینباشد و  ایباشد  یمنشأ قانون یچه دارا ،قیهر طر

 یها قاچاق ارز، جلب کمک لیحاصله از قب یاز منابع مال یبخش ای

و  یو فروش اوراق مال دیاعانه، انتقال پول، خر ،یو پول یمال

 ایاعتبار  نیتأم ایحساب  میرمستقیغ ای میتقافتتاح مس ،یاعتبار

 یگرید ایاشخاص توسط خود  یاقتصاد تیانجام هرگونه فعال

 ای ستیجهت ارائه به افراد ترور ای ریانجام اعمال ز یبرا

است و جرم محسوب  سمیترور یمال نیتأم ،یستیترور یها سازمان

مالی تروریسم در قانون به طور کلی بزه تأمین  .«شود یم

مذکور در ابعاد جدیدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و 

ابعاد و چارچوب آن نیز در ماده نخست مورد توجه مقنن بوده 

 .است

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با  -0-4

 1041مصوب  پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سیاست جنایی تأمین  عرصهیکی از اقدامات بسیار مؤثر در 

و  لیدستورالعمل نحوه تشکمالی تروریسم، مصوب شدن 

در  سمیترور یمال نیو تأم ییواحد مبارزه با پولشو یسامانده

است که محتوای ارزنده و پیشگیرانه را برجای  0410 سال

عنوان یک تحول عظیم در  ی که بها گونهنهاده است؛ به 

قانونگذاری شناخته شده و این دستورالعمل به  عرصه

ی سابقی که در قوانین مختلف وجود داشته پاسخ ها چالش

گفته و اقدام به ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین 

احکام و الزامات مربوط به مالی تروریسم نموده است و 

 احراز نحوه ساختار و تشکیالت واحدهای مبارزه با پولشویی و

هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه  یا عزل و صالحیت

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون 

با اصالحات و الحاقات  0321مبارزه با پولشویی مصوب سال 

گردید و این عمل،  بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابالغ

مدیریت  صهعرجانبه در  عنوان اقدامی قانونی و همه به

خدمات پولی تلقی  عرصهاشخاص صاحب منصب و نظر در 

الحاقی  04ه نامه اجرایی ماد آیین 31ماده  در بطن. گردد یم

 20/11/0332قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 

ذیل آن به تبیین برخی از  1الی  0های  هیأت وزیران و تبصره

کیالت واحدهای احکام و الزامات مربوط به ساختار و تش

مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صالحیت و عزل یا 

هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی 

با اصالحات و الحاقات بعدی آن پرداخته  0321مصوب سال 

نامه مقرر شده  این آیین 31ماده  1همچنین در تبصره . تاس

است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی 

تشکیالت سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطالعات مالی با 

همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابالغ 

ماندهی واحد مبارزه با دستورالعمل نحوه تشکیل و سا». گردد

ها و  پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک

مشتمل بر تکالیف مهمی است  «بانکی غیر اعتباری مؤسسات

  :دتوان به موارد زیر اشاره کر ها می که از جمله اهم آن
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مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با 

صورت مستقل تأسیس پولشویی و تأمین مالی تروریسم به 

. نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند

تراز با باالترین سطح  ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم

ساختار سازمانی پیشنهادی . واحدهای عملیاتی تنظیم شود

واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از 

صویب در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری باید پس از ت

انجام اقدامات مورد اشاره در  و مؤسسه اعتباری، برای بررسی

با توجه به . ددستورالعمل به بانک مرکزی ارسال گرد 1ه ماد

عنوان داشت که ضوابط خاصی بر  توان یماین موضوع، 

 جرایمقانون مذکور در جهت پیشگیری کیفری از این گونه 

توسط هیأت مدیره  ستیبا یمحاکم است و هر اقدامی 

 .تصویب گردد

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت  که نیاز به ذکر است

های  بانکی، برخی از تراکنش یها هوشمند بر تراکنش

غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و 

دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام 

اند شناسایی و ضمن  نونی بودهمعامالت غیرمجاز و غیرقا

 .دمسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کر

های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل  بررسی

های  های سپرده بانکی دارای تراکنش ای از حساب مالحظه

ای قرار  های اجاره مشکوک به پولشویی، در شمول حساب

د کالهبردار با فریب صاحبان ها، افرا در این حساب. دارند

 کرده های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص حساب

های غیرمجاز  اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت متعاقبًا و

بانک مرکزی ضمن  ور از این. کنند یها م خود از طریق آن

ها و مبادالتی که  که مسؤولیت تمام تراکنش اعالم مجدد این

شود بر عهده دارنده  ب و کارت بانکی انجام میاز طریق حسا

ای  های اجاره شود که صاحبان حساب آن است، متذکر می

که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و  عالوه بر این

های  قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت

های نقدی و غیرنقدی محروم  دریافت یارانه اجتماعی نظیر

 .دشون

 لیدستورالعمل نحوه تشکا تدقیق در چارچوب و ابعاد قانونی ب

 سمیترور یمال نیو تأم ییواحد مبارزه با پولشو یو سامانده

عنوان نمود که مقنن شرایط خاص و  توان یم 0410مصوب 

عامی را در جهت ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین 

به صالحیت و  توان یممالی تروریسم وضع نموده که از جمله 

نحوه انتخاب هیأت مدیره و سایر مسؤوالن، نحوه انسداد 

عزل مسؤول واحد مبارزه  ،و کنترل و نظارت بر آنها ها حساب

 ی، تأسیسمؤسسه اعتبار سمیترور یمال نیو تأم ییبا پولشو

 یمال نیو تأم ییبا عنوان واحد مبارزه با پولشو یواحد

داشت که با عنوان اشاره ... وبه صورت مستقل  سمیترور

قانون خاص در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

 .شود یم تروریسم شناخته

تحوالت مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم در عرصه  -2

 الملل حقوق بین

نبوده و ک مسأله حقوقی داخلی یصرفًا  تأمین مالی تروریسم

اکثر عنوان مصداقی از فساد از چند دهه اخیر وارد  به

کشورهای جهان شده و تحوالت تقنینی نیز بر آن حاکم بوده 

و « المللی مسأله بین»یک  بزه تأمین مالی تروریسم .است

اری از موارد، وقوع ی؛ حتی اگر در بسشود یمشناخته « جهانی»

قابل تصور ( نییفرا سرزم)ک عنصر خارجی یآن بدون وجود 

ت یاجتماعی و در نهارا اقتصاد و روابط تجاری و یباشد؛ ز

 گر وابسته استیکدیت در تمام نقاط جهان به یصلح و امن

اما امروزه حتی قواعد حقوق  .(23-11: 0311مارتی، )

افته یز تسری یبشردوستانه به مخاصمات مسلحانه داخلی ن

ن مورد به مانند یز در ایالمللی ن نیفری بیوان کیاست و د

در تفکر . ت استیصالحالمللی دارای  نیمخاصمات مسلحانه ب

ک مقام در بخش یرفتنی نباشد که ارتشاء ید پذیک، شایکالس
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نی، یا فرا سرزمیچ گونه عنصر خارجی یخصوصی بدون ه

ون مبارزه با فساد یتی باشد که در کنوانسیواجد چنان اهم

ها متعهد به جرم  انگاری و دولت سازمان ملل متحد جرم

ن است یت ایاما واقع. شوندها  دانستن و مجازات مرتکبان آن

ازمند درک یالمللی ن نیدگی مسائل بیتن دگی و درهمیچیکه پ

های  افتن راه حلیمتقابل جامعه جهانی از مسائل، گفتگو و 

باشد؛ عوامل اقتصادی مانند بدهی،  مشترک و منصفانه می

فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به 

ر ین عوامل را ناگزی، جهانی شدن اندرسان را می گریکدی

انگر جهانی یب ،عوامل که مجموعه این موضوعات و. سازد می

که موضوع تأمین مالی تروریسم نیز از این  شدن هستند

با  .(10-41: 0320اخوان زنجانی، )موضوع مستثنی نیست 

توان عنوان داشت که بزه  المللی می دقت در وضع قوانین بین

انگاری آن در سطح حقوق  تروریسم و جرمتأمین مالی 

ها و قوانین مختلف  الملل و توجه سازمان ملل در قطعنامه بین

تواند، دلیلی بر جهانی شدن موضوع تأمین مالی تروریسم  می

 .باشد

جهانی،  ههای جامع با توجه به احساس مشترک و نگرانی

موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسؤولیتی 

با  1315و به طور رسمی و صریح از سال  شد المللی تلقی بین

موضوع . گردیدای در مجمع عمومی آغاز  تصویب قطعنامه

تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در 

مجمع مطرح  6444دسامبر  0مورخ  11/55قطعنامه شماره 

در دبیرخانه « کمیته کارشناسی»شد که نتیجه آن تشکیل 

یری از جرم در سازمان بود که در نهایت به دفتر پیشگ

مجمع  0/53تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 

و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان  6448اکتبر  81در تاریخ 

سپتامبر  63یافته فراملی  سازمان جرایمدر مورد مبارزه با 

که در اثنای  (831: 1830جاللی و قاسمی، ) منجر شد 6448

الذکر، قوانین اختصاصی نیز در جهت تأمین مالی  وانین فوقق

اند که ذیاًل مورد مطالعه و تحلیل قرار  تروریسم وضع گردیده

 .خواهند گرفت

و در  المللی اقدامات مؤثر بین مهمترین یکی ازبنابراین 

 المللی شدن بزه تأمین مالی تروریسم و راستای جهانی و بین

 در جهتنسیون سازمان ملل متحد ، تصویب کنواآنمقابله با 

موسوم به کنوانسیون ) (6448مصوب سال )مبارزه با فساد 

ی سیاست جنایی قضایی و ها جلوهکه به  باشد یم( مریدا

ی نموده است و پس از آن قوانین اکثر ا ژهیوتقنینی توجه 

این سند زمینه . اند رفتهیپذکشورها همچون ایران از آن تأسی 

المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را  یک همکاری بین

تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران . فراهم نموده است

الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در  21/3/1831در تاریخ 

جدیدی صورت پذیرفته و به  یها انگاری این کنوانسیون جرم

جدید بررسی  جرایمتطبیق . ستعضو تکلیف شده ا یها دولت

که یا  دهد یشده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان م

اصاًل جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد 

انگاری شده است و یا نظام  یا تحت عنوان دیگری جرم

کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد 

ت که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به توجه قرار داده اس

انگاری این اعمال با موازین فقهی و قانون اساسی  جرم

ضمن  جرایممقنن با تصویب این . مغایرتی نخواهد داشت

اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی 

المللی مبارزه با فساد  را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین

با وجود این، جمهوری اسالمی . ز مشارکت خواهد داشتنی

اگر چه . ایران اخیرًا به کنوانسیون مریدا ملحق گردیده است

این اقدام در جای خود مثبت بوده است، اما اصواًل در پیوستن 

به یک کنوانسیون یا معاهده آنچه بیش از همه اهمیت پیدا 

انسیون است ، فراهم کردن زمینه اجرای مفاد آن کنوکند یم

. شود یها محسوب م المللی دولت که در واقع تعهدات بین

المللی  ازآنجا که تصویب کنوانسیون مریدا نشانگر عزم بین
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برای پیشگیری در مقابله با فساد اداری و مالی است، در این 

 یها صورت پذیرفته و به دولت ییها انگاری کنوانسیون جرم

ا در قوانین جزایی ایران ه عضو تکلیف شده است که بعضًا آن

ازپیش احساس  وجود ندارند و ضرورت پرداختن به آن بیش

همچنین باید اضافه نمود که موضوع مقابله با فساد،  .شود یم

ها نیست بلکه جنبه  دیگر تنها یک مسأله داخلی برای دولت

 .(31-31: 1833فرهمند، )فراملی به خود گرفته است 

 2111این در کنوانسیون  الزم به ذکر است که پیش از

سازمان یافته فراملی  جرایمسازمان ملل متحد برای مبارزه با 

 جرایمموسوم به کنوانسیون پالرمو، کشورها برای مبارزه با 

مرتبط با فساد نظیر پولشویی و تطهیر عواید حاصل از ارتکاب 

اند  رفتهیالمللی مرتبط، تعهداتی را پذ بین یها یجرم و همکار

طرح و  رسد یبه نظر م .(68-65: 1833 ،یبیو ط انینمام)

بسیار مرتبط با  یا عنوان مقرره تصویب این کنوانسیون هم به

همچنین کنوانسیون علیه فساد . کنوانسیون مریدا الزم باشد

به تفصیل مقررات ناظر به استرداد را مورد حکم قرار داده 

همین مقررات را مبنای عمل  توانند یعضو م یها دولت. است

درعین حال . در تقاضا یا پذیرش تقاضای استرداد قرار دهند

با صدور اعالمیه  توانند یها م دولت 44مطابق بند ششم ماده 

از اعمال مقررات کنوانسیون صرف نظر کرده و استرداد 

مجرمین را مبتنی بر معاهدات دو یا چندجانبه خود با دیگر 

از این موقعیت  دتوان یدولت ایران م .کشورها قرار دهند

یا استرداد یا »استفاده که ازجمله قواعد پذیرفته شده حقوق 

الملل است، در  درهرحال نباید از قاعده بین. نماید« محاکمه

 .غافل بود ها ونیاین گونه کنوانس

البته در راستای پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون مریدا در 

رو  ات موافق و مخالف بسیاری روبهحقوق داخلی ایران با نظر

ایم، به طوری که این اختالفات در رویه قضایی نیز وارد  بوده

با این حال اداره حقوقی، به موجب نظر مشورتی شماره شده 

در پاسخ به استعالمی راجع به  10/3/1834مورخ  8353/1

امکان استناد به قانون اجازه الحاق جمهوری اسالمی ایران به 

ون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در خصوص کنوانسی

برخورد کیفری با فساد در بخش خصوصی، نظر منفی داده و 

. آن را خالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است

؛ زیرا کنوانسیون مبارزه با رسد یاین پاسخ به نظر صحیح م

فساد سازمان ملل که مواد آن با تغییرات بسیار اندک و جزیی، 

عینًا در قالب قانون داخلی به تصویب رسید، در مقام 

گذاری جزایی نیست بلکه قریب به اتفاق مواد  قانون

کنوانسیون به درخواست یا التزام کشورهای عضو در جهت 

از . پردازد یتطبیق نظام حقوقی خود با مفاد کنوانسیون م

انگاری مواد مد نظر کنوانسیون مریدا در حقوق  رو جرم این

زیرا در این  .(156: 1836دادخدایی، )داخلی ضروری است 

های جدیدی صورت پذیرفته و به  انگاری کنوانسیون جرم

 23تا  01در مواد . عضو تکلیف شده است یها دولت

عضو خواسته شده است اعمالی نظیر  یها کنوانسیون از دولت

رتشاء، اختالس و اعمال نفوذ، دارا شدن ناروا، رشاء و ا

سوءاستفاده از اختیارات و تطهیر عواید ناشی از جرم را 

جرم و قابل مجازات  «درصورتی که به نحو عمدی ارتکاب یابند»

د و البته موضوع مصادیق مختلفی از تأمین مالی نیز اعالم کنن

 .انگاری قرار گرفته است در این کنوانسیون مورد جرم

الملل  که در سطح بین ییها یبه دنبال نگران مریدا، کنوانسیون

در مورد فساد و شیوع آن وجود داشت شکل گرفت و هدف 

الدولی برای مبارزه  اساسی آن یک همکاری فراملی و بین

کنوانسیون مریدا در یک . پایدار با چنین پدیده مخربی بود

ماده  10ماده تنظیم شده است و در  10مقدمه، هفت فصل و 

آن یا اصاًل در قانون کیفری ایران چنین جرمی وجود ندارد یا 

که با توجه  انگاری قرار گرفته است قسمتی از آن، مورد جرم

به این موضوع، الزم به ذکر است که قوانین کیفری ایران نیز 

در برخی مصادیق و تبیین ارتباط موضوع فساد اقتصادی با 

 .ین مالی تروریسم دارای نواقصی استتأم
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 جنایی یها دهیبه پد المللی بین واکنشراستای  ری دطورکل به

شدیدترین نوع پاسخ، مجازات  همچون تأمین مالی تروریسم،

گیری منابع  جهانی تروریسم و شکل دهیپد پس از ظهور. است

گرفته  الزام شکل نیتر المللی در این زمینه، مهم مختلف بین

اعمال ضمانت  جهیانگاری این عمل و درنت ها جرم دولتبرای 

ها به  الزام دولت. آن است کیفری برای مرتکبین اجرای

 2مصادیق آن در ماده  انگاری تأمین مالی تروریسم، که جرم

 4کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطرح گردیده، در ماده 

این ماده،  «الف»مطابق بند . گردد یم کنوانسیون بیان

 را در قانون( 2)شورها باید جرایم نامبرده شده در ماده ک

، این جرایم «ب»بند  داخلی خود جرم تلقی نموده و مطابق

توجه به شدید بودن  باید مشمول مجازات مقتضی با

کنوانسیون به لزوم  1 همچنین در ماده. ماهیتشان قرار گیرند

مسؤولیت برای اشخاص حقوقی که مرتکب این جرایم  ایجاد

مشابه الزامات یادشده در قطعنامه  .اشاره شده است گردند یم

 0 بند از «ب»ردیف  .است امنیت بیان گردیده یشورا 0313

قطعنامه کشورهای عضو ملل متحد را مکلف نموده تا در 

منظور اجرای عملیات  وجوه به آوری ائه یا جمعرخصوص ا

. کنند تلقی تروریستی، وصف کیفری قائل شده و آن را جرم

در این صورت الزم است عالوه بر تصویب و الحاق به 

مالی تروریسم، اعمال فوق در  کنوانسیون مبارزه با تأمین

تعیین  آن مجازات عنوان جرم قلمداد و برای قوانین جزایی به

از بند دوم قطعنامه نیز از کشورهای عضو  «ث»ردیف . گردد

مرجع قضایی را به  ادشدهیاعمال  مرتکبین تا خواسته است

مجازات  به تناسب جدی بودن عمل تروریستی، تحویل و به

 مالی نیز در توصیه شماره گروه اقدام .مناسب محکوم نمایند

تأمین مالی  انگاری کشورها باید عالوه بر جرم دارد یمقرر م 1

 یها تروریسم بر مبنای کنوانسیون، تأمین مالی سازمان

در صورت عدم ارتباط تروریست را حتی  افراد تروریستی و

خاص،  ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی آن

اقدام مالی بر  گروه 2 در توصیه ویژه مجددًا. انگاری کنند جرم

گردد  یمرتکبین جرم تأکید م مجازات سنگین این

ی در طورکل به. (11-11: 0331آبادی و خاتمی،  ده حاجی)

تأمین مالی تروریسم، سیاست حاکم بر حقوق  جرایمخصوص 

واکنشی عنوان داشت و کشورها را ملزم  توان یمالملل را  بین

اکثر کشورها  رو نیازا. به تدوین قوانین پیشگیرانه نموده است

المللی اقدام به  ایران، با در نظر داشتن مقررات بین ازجمله

الی تروریسم مبارزه با تأمین م ازجملهوضع قوانین پیشگیرانه 

 .اند نموده

 گیری نتیجه
اقتصادی و  جرایمسیاست جنایی ایران همواره در مقابله با 

تأمین مالی تروریسم بوده است و این موضوع با پذیرفتن 
المللی و اقتباس از قوانین فراملی به اوج خود رسیده  اسناد بین

ی در جرایم اقتصاد ینیو تقن ییقضا ییجنا استیس. است
فساد و  یعمدتًا در راستا سم،یترور یمال نیبزه تأم ژهیو به

از  یکی دایمر ونیکنوانس. بوده است مبارزه با آن
 زین رانیا یمل نیاست که قوان یالملل مهم بین یها ونیکنوانس
نظام و  گرفته است الهاماز مقررات از قانون مزبور  یدر برخ
امضا اسالمی ایران کنوانسیون مبارزه با فساد را  یجمهور

نموده و متعاقب آن مجلس شورای اسالمی نیز آن را تصویب 
مبارزه با بزه  نهیدرزم چشمگیری تحوالت رو نیازا. کرده است

با تأسی از اسناد  تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران
این مقررات،  نیتر است که ازجمله مهم پدید آمده الملل بین

وضع و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 
و دستورالعمل  1831صالحات پدید آمده در سال ابا  1830

و تأمین  ییشو نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول
در  رانیاالبته مقررات . است 1041مالی تروریسم مصوب 

جهت مبارزه  یاتیعمل ،یبانک نهیدرزم الملل نیحقوق ب یراستا
 جادیا زاند ا که عبارت داشته است سمیترور یمال نیبا تأم
ی ها حساب سقف تیمحدود ،یبانک کپارچهی یها سامانه

ی ها حساب کردن مسدود ،یمال وی بانکی ها نظارت ،یبانک
ی اجرا ،ییشو پول ازی ریشگیپی، بانک ریو غ مشکوک

 توان یمم را سیتروری حامی کشورها میو تحر یمالی فرهایک
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مجموعه تحوالت تقنینی در عرصه مبارزه با تأمین  عنوان به
 عنوان به توان یم جهت نیازا. مالی تروریسم عنوان داشت

پیشنهاد مطرح نمود که مقررات داخلی ایران در صورت امکان 
المللی در حد امکان در راستای رفع  با تأسی از مقررات بین

برآید، سعی شود در راستای  خألهای موجود پس از شناسایی
رفع نواقص موجود، اختاللی به مبادالت اقتصادی تحمیل 

 .نگردد و منافع فردی و حقوقی اشخاص نقض نشود

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام  اول توسط نویسنده نگارش مقاله :سهم نویسندگان
ن انجام کار را نظارت بر حس نویسنده دومو  است گرفته
 .است دار بوده عهده

مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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