
  
 اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسالمی(گروه ویژه  FATFابعاد جزایی

  

 2، بهزاد شاهنده1محمد اسحاقی
  )29/6/99تاریخ پذیرش  -14/3/99تاریخ دریافت مقاله:(

  

  چکیده
(گروه ویژه اقدام  FATF موضوع پیوستن جمهوری اسالمی ایران به زمینه و هدف:

ت خارجی ایران برانگیز در عرصه سیاس مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش
انگاری  تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم

 رانیا یاسالم یاز جمهوریی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را شو پول
و ارایه ها  این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه مطرح کرده است.

  ی و تقنینی ایران در قبال آنها است.پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاس
صورت  ها به داده یآور است و جمعو استنباطی  یلیتحل ی،فیتوص روش پژوهش:

  است. یا کتابخانه
یی و تأمین مالی تروریسم حرام شو پول: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، اوال ها: یافته

صادیق تروریسم و نحوه مبارزه های گروه مذکور در خصوص تعریف و م : برداشتنیااست؛ ثا
منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با  با آنها برخالف مبانی و احکام اسالمی و

های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و  توجه به مفاد کنوانسیون
د و احکام فقهی و اساس قواعمربوط، بر یها ونیکنوانسمورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به 

  شود. اری کشور محسوب میمداخله در نظام قانونگذ حقوقی صحیح نیست و
در چارچوب اختیارات حاکم اسالمی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات  نتایج:

انگاری و مجازات تعیین  شویی و تأمین مالی تروریسم جرم توان برای پول می حکومتی
و در چارچوب مبانی و احکام  مستقالًی آنها انگار جرمست به همین خاطر الزم ا کرد.

 اسالمی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسالمی صورت گیرد.
  
   مالی مشترک.گروه ویژه اقدام  یی،فقه جزا ،یسمترور یمال ینتأمیی، شو پول اف.ای.تی.اف، ها: واژه کلید
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  مقدمهـ 1
 یممقابله با جرا یبراالمللی  ینر عرصه بد یادیز ینو قوان ها یونکنوانس تاکنون
و کشورها تالش کردند تا با انعقاد معاهدات  هشد یبتصو ی،و فرامل یافته سازمان

در  المللی ینم بپردازند. بدون شک معاهدات بینوع جرا ینبه مبارزه با ا ییجزا المللی ینب
 یکنل است؛ یتاهم یو ... دارا یفرهنگ ی،اقتصاد ی،نظام یاسی،موضوعات س یتمام

 یداخل ییجزا ینکه اغلب مستلزم اصالح قوان یلدل ینبه ا ییجزا المللی ینمعاهدات ب
وجود دارد.  یطیو شراالزامات  آنها یرشاست و در پذ یشتریب یتحساس یدارا باشد، یم

 المللی ینب یممبارزه با جرا یبرااز سوی برخی از کشورها که  ییها از سازمان یکی
 یستأس یهاول یدها .باشد یم )1FATF( مشترک یاقدام مال یژه،گروه واست شده یستأس

گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا  1988ابتدا در اجالس سال  ی،اقدام مال یژهگروه و
 ییشو اجالس مزبور، بر ضرورت مبارزه با پول یانیپا یانیه. در بیدمطرح گرد ،برگزار شد

، گروه هفت از همه کشورها 1989در سال  شد. متعاقب آن در اجالس آرشور یدتأک
گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و  ینمشترک ا یها درخواست کرد تا با تالش

 یک یسگروه هفت درهمان جلسه درباره تأس یهمراه شوند. اعضا ییشو مبارزه با پول
 یتآغاز فعال در زمان] 10ص ،11[ .یدندبه توافق رس ییشو مبارزه با پول یبرا یژهگروه و
آن، وضع  یاصل یتو مأمور یه، هدف اول1989در سال  یاقدام مال یژهگروه و

در  یکنشده بود. ل نییو تب یفتعر ییشو مبارزه با پول ینهدر زم المللی ینب یاستانداردها
در سطح  یدجد یها از بروز چالش یناش یها و حسب ضرورت المللی ینبستر تحوالت ب

و  قرار گرفت یمورد بازنگر یاقدام مال یژهگروه و های یتأمورو م دافاه ،الملل ینب
و  2001اکتبر  که ینحو به د،به آن افزوده ش یدیجد های یتموضوعات و مأمور جیتدر به
نوع تحوالت برشمرد. در واکنش به  ینا یبرا ینقاط عطف توان یرا م 2012 یهفور

اف ای ، 2001در اکتبر سال  کا،یمرآت متحده یاالسپتامبر در ا یازده یستیحمالت ترور
گرفته شد  یمداد و در آن تصم یلدر واشنگتن تشک یا العاده فوق یجلسه عمومتی اف 
شامل  یزرا ن یسمترور یمال تأمینفراتر رفته و  ییشو از مبارزه با پول ،گروه یاراتتا اخت
مبارزه  نهیزم رد یدجد یههشت توص یاقدام مال یژهد. در همان جلسات بود که گروه وشو
 یهتوص یک 2004اکتبر سال  22 یهکرد که در اجالس یبتصو یسمترور یمال تأمینبا 
اضافه شد و  سمیترور یمال تأمینمبارزه با  ینهگانه در زم هشت های یهبه توص یزن یگرد

                                                                                                                                                                        
1. Financial Action Task Force  
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 ،2012سال  یهفور 16 یخدر تار ینمعروف شدند. همچن یژهو های یهدر مجموع به توص
FATF کهخود را منتشر کرده  های یهاز مجموعه توص یا الح شدهصاو  یدنسخه جد 

 .شود یدر آن مشاهده م یا مالحظه قابل یها تفاوت ها، یهتوص ینسبت به نسخه قبل
   ]12 ص ،همان[

المللی  های بین پذیرش الزامات کنوانسیونمهمترین سواالت این پژوهش عبارتند از: 
طورخاص از نظر فقهی چه حکمی دارند؟ مبتنی بر آنها به  انگاری جرمبه طورعام و 

مجرمانه ای است؟ های  جنبه گروه اقدام ویژه مالی مشترک شامل چههای  توصیه
فقهی دارد؟ با توجه به وجود های  جرایم مدنظر گروه مذکور چه چالش انگاری جرم

بین المللی های  نهادی با عنوان حق شرط و یا حق تحفظ در هنگام الحاق به کنوانسیون
ت ضرورت پیوستن به معاهدات است؟ در صور یا امکان استفاده از آن در این موردآ

  در دسترس است؟ انگاری جرمچه راهکارهای فقهی برای  ،مذکور
بیشتر از نظر مالی و بانکی و کمتر از نظر  اف را تی ای های اف موجود، توصیههای  پژوهش

ر فقهی، پژوهشی با توجه به سواالت و اند، ولی از نظ مورد بحث و بررسی قرار دادهوقی حق
 شود. همچنین این و از این نظر پژوهشی نو محسوب میرویکرد این مقاله انجام نشده است 

فقهی و حقوقی آن در نظم های  اف و بیان چالش تی ای پژوهش ضمن بررسی ابعاد جزایی اف
کارهایی را به نظام موجود در فقه، راههای  حقوقی کنونی، در صدد است با توجه به ظرفیت

شود. این پژوهش از  می سیاسی و تقنینی ارایه دهد،که از این نظر نیز پژوهشی تازه محسوب
صورت  به ی آنها دادهشود و  می و استنباطی محسوب یلیتحل ی،فیتوصنظر روش، پژوهشی 

  شود. می آوری و تحلیل جمع ی و اسنادیا کتابخانه
  

  آور جزایی های الزام توصیه -2
های  از اولین سال اف پایان باز آن است. یعنی تی ای افهای  مهم توصیههای  چالش از

رسد  می و به نظر و الزامات آن در حال افزایش استها  تاسیس گروه تاکنون، توصیه
قابل  و مشخص شدن کلیت ماهیت و الزامات آنها  زمان مشخصی برای پایان توصیه

موجب ابهام و نامشخص شدن تعهدات و تکالیف بینی نباشد. بدیهی است این امر  پیش
  و نوعی غرر خواهد شد.  کشورهای پذیرنده

دهد این  گانه اف ای تی اف نشان می چهلهای  از طرف دیگر، نگاهی به توصیه
ی وسیعی از سیاستها، قوانین و الزامات و مقررات بانکی و مالی و حقوقی  ها دامنه توصیه
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های خود  آمیز برای بیان خواسته آمرانه و تحکمهای  از واژهگیرد و  و قضایی را در بر می
کند. به عبارت دیگر هرچند در ظاهر این موارد، تحت عنوان خواسته و  می استفاده

مواجه » آور توصیه و خواسته الزام«یت متعارض شود، ولی با یک واقع می توصیه مطرح
ها، مجازات هایی را در پی  یهو عمل به آن توصها  هستیم که عدم تمکین به آن خواسته

واجد جنبه جزایی است که ها  خواهد داشت. از طرفی دیگر بخش عمده ای از این توصیه
مربوط به های  پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرآیند انگاری جرماقداماتی همچون 

را  و اجرای آنهاها  قضایی، تعیین انواع مجازاتهای  کشف جرم، انواع معاضدت و همکاری
  شود: می به شرح زیرشامل

  )2ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های  تدوین سیاست - 1
وین و پالرمو) و تأمین مالی های  پولشویی (مطابق با کنوانسیون انگاری جرم -2

تروریستی و افراد تروریست حتی در صورت عدم ارتباط با اقدامات های  سازمان
  ) 5و  3ستی (توصیه تروری
توقیف و  وین وپالرمو از قبیل: مسدودکردن،های  انجام اقدامات مورد نظر کنوانسیون - 3

مصادره ( مصادره کردن اموال مرتبط با پولشویی و تروریسم بدون نیاز به محکومیت کیفری
  )4و الزام متهم به اثبات منشا قانونی اموال ادعایی (توصیه  بدون محکومیت)

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری و های  ای قطعنامهاجر -4
های کشتار  مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سالح

  )7و  6ها (توصیه  جمعی و تأمین مالی آن
بازنگری قوانین و مقررات نهادهایی که ممکن است برای تأمین مالی تروریسم  -5
  )8سوء استفاده قرار گیرند (توصیه مورد 
ها در زمینه رازداری در موسسات  حصول اطمینان از اینکه قوانین داخلی آن - 6

  )9شوند. (توصیه  های گروه ویژه نمی مالی، مانع از اجرای توصیه
مبارزه با های  الزام موسسات مالی به ارایه اطالعات مورد نیاز و اجرای برنامه -7

  ))18 و 17 و 16توصیه مالی تروریسم ( پولشویی و تأمین
کشورها به فراهم کردن دسترسی به تمامی اسناد و اطالعات مورد نیاز برای  الزام -8

های قضایی و اقدامات مرتبط و استفاده گسترده وسیعی از  انجام تحقیقات، رسیدگی
ین مالی فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تأم

تروریسم همانند: عملیات مخفیانه، شنود مکالمات و وارسی مکاتبات، دسترسی به 
  )31توصیه ئه محصوالت به صورت کنترل شده. (ای و ارا های رایانه سیستم



  29  (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسالمی FATFابعاد جزایی  

های معامالت مشکوک دریافتی و  تهیه و ارایه آمارهای جامعی در خصوص گزارش - 9
یی و تأمین مالی تروریسم، پیگردهای قضایی به عمل منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشو

های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز  آمده و محکومیت
  )33توصیه للی برای همکاری. (الم های بین های قضایی دوجانبه یا سایر درخواست معاضدت
ی موثر، متناسب و ها ای از مجازات اطمینان کشورها از پیش بینی گسترده -10

برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی  - اعم از کیفری، مدنی و یا اداری  -بازدارنده 
که در اجرای الزامات ضدپولشویی  23های هشت الی  مشمول توصیه شش و نیز توصیه
  )35توصیه (ورزند.  و تأمین مالی تروریسم قصور می

)، 1988ای پیوستن به کنوانسیون وین (الزام کشورها به انجام اقدامات فوری بر - 11
) و کنوانسیون 2003)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (2000کنوانسیون پالرمو (

) و اجرای کامل آنها. همچنین حسب مورد، کشورها 1999مبارزه با تأمین مالی تروریسم (
سیون شورای اروپا درباره المللی مرتبط مانند کنوان های بین شوند، سایر کنوانسیون ترغیب می

) و 2002)، کنوانسیون کشورهای آمریکایی علیه تروریسم (2001جرایم سایبری (
کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و 

  )36) را تصویب و اجرا کنند. (توصیه 2005تأمین مالی تروریسم (
مبانی و سازکارهای حقوقی کافی برای معاضدت همه الزام کشورها به ایجاد  -12

  )37(توصیه  جانبه قضایی و اجرای گسترده آنها.
الزام کشورها به ارایه اطمینان از توانایی خود در خصوص شناسایی، مسدود  -13

کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، 
ن مالی تروریسم، امکانات مورد استفاده یا به قصد استفاده برای جرایم منشاء و تأمی

  )38ارتکاب اینگونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه. (توصیه 
های استرداد (اعم از اتباع خود و افراد خارجی) مرتبط با  اجابت درخواست-14

  )39موجه. (توصیه مالی تروریسم بدون هیچ تاخیر غیرپولشویی و تأمین 
شود که کشورهای عضو را در  یک نظام جامع جزایی را شامل میها  این خواسته

دهد. به همین خاطر از منظر  خارجی قرار میهای  معرض دسترسی همه جانبه سازمان
حاکمیت و امنیت ملی قابل مطالعه و ارزیابی است. همچنین در این چارچوب، شناخت 

فع کشور و امت اسالمی است، از اهمیت موضع فقه اسالم که متضمن تأمین امنیت منا
  زیادی برخوردار است. 
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اف را که  تی ای آور اف الزامهای  ها و توصیه توان اهم خواسته می بندی در یک جمع
  بندی کرد: دستهزیر  جنبه کیفری دارد، در چهار سطح

 المللی متعدد و متنوع در زمینه پولشویی، های بین پذیرش و اجرای کنوانسیون - الف
  کشتار جمعی و ..های  تروریسم، سالح

قضایی همچون تجسس و تحقیقات، عملیات مخفیانه، های  انجام انواع معاضدت - ب
رایانه ای و ارایه محصوالت، های  شنود مکالمات، وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم

  استرداد مجرمین اعم از اتباع خود و افراد خارجی
بین المللی و فراهم کردن دسترسی به منابع های  زمانارایه اطالعات مورد نیاز سا - ج

  مختلف 
  اجرای احکام محاکم کشورهای خارجی همچون مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال - د

  
  از  المللی و جرم انگاري بر اساس آن های بین پذیرش و الحاق به کنوانسیون - 3

  منظر فقهی       
ای و  روز، پیوستگی و ارتباطات منطقهامهای حکمرانی در جهان  یکی از ویژگی

دو یا چند جانبه در های  المللی بین کشورهای جهان است و معاهدات و کنوانسیون بین
نقش و  موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مدنی و کیفری

جایگاه مهمی در تنظیم روابط کشورها دارد. در این میان پذیرش و اجرای معاهدات، 
که واجد جنبه جزایی و قضایی اعم از ماهوی و شکلی  هایی نامه ها و موافقت نوانسیونک

برخوردار است. مقررات جزایی از خاصیت سرزمینی بودن  باشد، از مالحظات خاصی
های سیاسی  ها و نظام برخوردار است و اعمال آنها نشانه حاکمیت و اقتدار دولت

و ها  حکام محاکم کیفری خارجی اعم از دولتشود. به همین خاطر پذیرش ا محسوب می
المللی از سوی سایر کشورها با مالحظات و شرایط خاصی مواجه است.  های بین سازمان

یافتگی بزهکاری و گسترش و جهانی شدن آن و  پیچیدگی و سازمان بخاطر با این حال
ف به عنوان کشورهای مختل المللی، ای مبارزه با جرایم و مجرمان بینلزوم همکاری بر

کنند ضمن رعایت مالحظات و حق  استثنایی بر اصل صالحیت محلی، تالش مي
بخشی از مقررات  ها، با شرایط خاصی و در نظر گرفتن منافع ملي و ضرورت حاکمیت

طور کلی و الزام به پذیرش،  اف به تی ای افهای  توصیه بین المللی جزایی را بپذیرند.
توصیه  جزایی به طورخاص یکي از این موارد است. الحاق و اجرای کنوانسیون هاي
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کشورها باید برای پیوستن به « دارد  اف ای تی اف در این خصوص مقرر می 36شماره
)، کنوانسیون سازمان ملل متحد 2000)، کنوانسیون پالرمو (1988کنوانسیون وین (

و اجرای کامل  )1999) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (2003علیه فساد (
شوند، سایر  آنها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می

المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری  بین  های کنوانسیون
) و کنوانسیون شورای 2002)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم (2001(

شویی، تجسس، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی اروپا علیه پول
  ») را تصویب و اجرا کنند.2005تروریسم (

در  توان چند صورت را در خصوص مقررات جزایی خارجی می از منظر فقه جزایی
  نظر گرفت:

 شود، می چون از سوی یک مرجع غیر اسالمی صادر مقررات جزایی خارجی - الف 
و موازین شرعی است؛ لذا به هیچ عنوان امکان پذیرش آن وجود ندارد.  مغایر با احکام

  ] 55، ص8[
هر چند این مقررات توسط مرجع غیر اسالمی تصویب شده است، ولی همه  - ب

مفاد آن لزوما مغایر با موازین و احکام شرعی نیست، لذا الزم است در چارچوب مبانی، 
حسب مورد وظیفه دولت  مشخص و مغایرتموارد مغایرت و عدم  فقهی احکام و قواعد

  اسالمی در پذیرش و یا عدم پذیرش کلی یا جزیی تعیین شود.
نفی سبیل، تحریم تحاکم نزد «توان به قواعد فقهی مهمی همچون  در این زمینه می

اصل ضرورت و مصلحت و «بر عدم پذیرش و » طاغوت، حرمت تعاون بر اثم و عدوان
  به عنوان مبانی فقهی اشاره کرد. بر پذیرش » حفظ منافع نظام

لن یجعل هللا للکافرین «مبنا و مستند قاعده مهم و محوری نفی سبیل، آیه شریفه 
/ نساء) است که هرگونه الزام، تسلط و حاکمیت از جمله 141(آیه» علی المومنین سبیال

را  الزام، تسلط و حاکمیت از مسیر هنجار سازی حقوقی و تدوین کنوانسیون و معاهده
کند. از دیدگاه عالمه طباطبایی، سبیل اعم از تسلط در دنیا است و کفار در دنیا  منع می

  ]189، ص 5، ج12و آخرت بر مومنان تسلط ندارند. [
تحریم تحاکم نزد طاغوت و نهي از رجوع به ستمکاران، از قواعد و اصول مهم در 

لَ«یه حفظ و صیانت از جامعه اسالمي و ایماني است. عالوه بر آ وا إِ حاکَمُ نْ یَتَ ونَ أَ ریدُ  ییُ
ه وا بِ رُ نْ یَکْفُ وا أَ رُ مِ دْ أُ وتِ وَ قَ / نساء) روایات متعددي همچون: مقبوله عمر 60(آیه » الطَّاغُ



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال    32

بر نهي از رجوع به  ]100، ص18ج ،15بن حنظله، صحیحه حلبي، روایت ابي خدیجه [
چه  تحاکم به طاغوت را مطلقاکند. مقبوله عمر بن حنظله  داللت مي طاغوت و ظالمان
فانما تحاکم  ،حق او باطل یقال: من تحاکم الیه ف: (...کند باطل نهي مي در حق و چه در

  ]6 ص  ،1جلد ،17...) [الطاغوت یال
گفته و برای احتراز از پذیرش تعهدات و اقدامات خالف  با توجه به مطالب پیش

به صورت مستقل و در چارچوب مبانی و احکام فقهی و قوانین داخلی، الزم است 
ها و معاهدات  کنوانسیون انگاری جرمنظام حقوقی کشور، نسبت به بررسی و های  ظرفیت

اف اقدام کرد. بر این اساس  تی ای جمله موارد خواسته شده از سوی افالمللی از  بین
اقدامات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد تحت عنوان جرایم 

  توانند قرار گیرند.  و تعزیری می حدی
  

  المللي، معاضدت  مي ایران با معاهدات بیننحوه مواجهه جمهوري اسال -4
  قضایی و استرداد مجرمین      

سیاسي و   هاي مختلف فرهنگي، علمي، المللي متعددي در زمینه هم اکنون معاهدات بین
شور جاري است. در این میان اقتصادي پس از پذیرش و الحاق و طي مراحل قانوني در ک

هاي حقوقي بویژه جزایي از اهمیت و حساسیت بیشتري برخوردار  معاهدات و کنوانسیون
در این زمینه متفاوت بوده است. در این میان دیدگاه و عملکرد نظام  نیزها  و رویه

 تقنیني اعم از مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام،
 است.ها  خوبي براي بررسي نحوه مواجهه کشور با اینگونه معاهدات و کنوانسیونمبناي 

توان به معاهدات معاضدت قضایي و استرداد مجرمین با کشورهاي  به عنوان نمونه مي
  اسالمي و غیر اسالمي اشاره کرد.

ها و معاهدات مربوط به استرداد  تایید و پذیرش: تعداد زیادي از موافقتنامه - الف
توان به  است. در این زمینه مي  رمین بین ایران و سایر کشورها پذیرفته شدهمج

هاي معاضد قضایي بین دولت جمهوري اسالمي با دولت ترکمنستان، (مصوب  موافقتنامه
مجلس شوراي اسالمي و تایید شوراي نگهبان)، موافقتنامه استرداد مجرمین 28/1/1368

 22/10/1389راي اسالمي و تایید مورخ مصوب مجلس شو (با امارات متحده عربي
مجلس شوراي اسالمي)  25/1/1378مصوب (شوراي نگهبان)، جمهوري آذربایجان 

  www.nazarat.shora-rc.ir) ( اشاره کرد.
عدم تایید شوراي نگهبان و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام: همانند  - ب

http://www.nazarat.shora-rc.ir
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» ازبکستان هاي المي همچون دولتایران و کشورهاي اس موافقتنامه استرداد مجرمین بین«
دولت جمهوري دمکراتیک مردمي «تشخیص مصلحت نظام)،  مجمع28/10/1381مصوب (

مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دولت جمهوري قرقیزستان  21/4/1384(مصوب » الجزایر
 18/2/1389(مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دولت قطر 24/10/1385(مصوب 

و دولت سوریه  )29/11/1384)، دولت کویت (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
  مجمع تشخیص مصلحت نظام). 15/4/1381مصوب (

هاي استرداد مجرمان با کشورهاي غیراسالمي که پس از تصویب  نامه در خصوص موافقت
در مجلس شوراي اسالمي، مورد تایید شوراي نگهبان قرار نگرفت و نهایتا در مجمع 

همچون: جمهوري  توان به موارد زیر اشاره کرد: یب رسید، میتشخیص مصلحت نظام به تصو
مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دولت فدراتیو روسیه (مصوب  20/2/1391بالروس (مصوب 

مجمع تشخیص  12/3/1386)، اوکراین (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 20/9/1378
و جمهوري  مجمع تشخیص مصلحت نظام) 26/8/1386مصلحت نظام)، ارمنستان (مصوب 

  )یص مصلحت نظاممجمع تشخ 12/8/1392 مصوبخلق چین (
اي و  هاي منطقه هاي سازمان توان به کنوانسیون هاي دوجانبه مي وه بر موافقتنامهعال

اند.  المللي اشاره کرد که همین وضعیت را از نظر سیر پذیرش و تصویب داشته بین
و عدم تایید توسط شوراي صورت که پس از تصویب در مجلس شورای اسالمي  بدین

نهایتا در مجمع مصلحت نظام به تصویب رسید. کنوانسیون سازمان ملل متحد   نگهبان،
مجلس شوراي اسالمي و  21/3/1385) (مصوب مورخ 2003براي مبارزه با فساد (مریدا

پالرمو و  2000مجمع تشخیص مصلحت نظام)، کنوانسیون  20/7/1387تایید مورخ 
مصوب المللي ( ینن کنفرانس اسالمي براي مبارزه با تروریسم بکنوانسیون سازما

  مجمع تشخیص مصلحت نظام). 20/3/1380
خالف  معاهدات نیز توسط شوراي نگهبان عدم پذیرش و رد: برخي از این نوع -  ج

شرع اعالم و در نتیجه پذیرفته نشد. همانند: الیجه موافقتنامه استرداد مجرمین با 
مجلس شورای اسالمی و عدم تایید توسط 15/1/1391(مصوب جمهوري تاجیکستان 

  ).30/2/1391شوراي نگهبان در تاریخ 
االجرا شدن آن: بر اساس  عدم اعالم نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر و الزم - د
موقع فرآیند قانونگذاری و اجرای قانون،  هقانون اساسي، و با هدف انجام ب 94اصل 

داکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، مصوبات مجلس شوراي نگهبان موظف است ح



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال    34

شورای اسالمی را از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد و 
چنانچه آن را مغایر بداند برای تجدید نظر و اعمال نظر شورا به مجلس برگرداند. در غیر 

االجرا خواهد شد. گفتنی  الزم جلس این صورت بدون نیاز به نظر شوراي نگهبان، مصوبه م
تواند یک مهلت  می قانون اساسی، شورای نگهبان در صورت نیاز 95است بر اساس اصل 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ده روزه دیگر را درخواست کند. بر خصوص این مقرره مي
، »وگانگیریالمللی علیه گر می ایران به کنوانسیون بینالقانون الحاق دولت جمهوری اس«
و » می ایران و جمهوری قزاقستانالمجرمان بین جمهوری اس قانون معاهده استرداد«
عمده دالیل  .14/9/1360مصوب  »المللی اینمارسات ه کنوانسیون بینالحاق ایران بقانون «

  به شرح زیر است: دانستن و عدم پذیرش معاهدات شوراي نگهبان در خالف شرع
  مقررات غیر منطبق با موازین شرعي دولت متعاهداالجرا دانستن  ـ الزم1
خالف شرع بودن تایید صحت قوانین و آیین دادرسي قوه قضاییه و قبول ـ 2

انگاري، فرآیند رسیدگي، ادله اثبات  در جرم صالحیت مقامات قضایي کشورهاي خارجي
  )4ص ،16(ها  ، صدور و اجراي حکم دولت متعاهد و اثر دادن به احکام آن دادگاهجرم

  نقض قاعده نفي سبیل. ( همان)ـ 3
  فقدان شرایط شرعي الزم قضاوت در میان قضات کشورهاي متعاهد. (همان) ـ4
خالف شرع دانستن پذیرش تقاضاي استرداد از کشورهاي دیگر و اعطاي ـ 5

هاي  چارچوب کنوانسیون درها  معاضدت قضایي به آنان و استرداد اموال و دارایي
  : کنوانسیون هاي مریدا و پالرمو.المللي همچون بین

است که  مطالب مطرح شده در بندهای سه و چهار از اهم مبانی، احکام و ادله فقهی
 ،ی همچون استرداد مجرمین، پولشوییدر خصوص موارد عمومی و نیز موارد اختصاص

  توان مطرح کرد.  می حمایت مالی از تروریسم و...
  

  استرداد مجرمین - 5
ی معاضدت قضایی، استرداد متهمین و مجرمین است که معموال بین ها یکی از گونه

کشورهای مختلف به صورت دو یا چندجانبه و همچنین در دو دهه اخیر در قالب 
شود.  می اف منعقد تی ای المللی همچون اف بینهای  ها، معاهدات و کنوانسیون موافقتنامه

حسب درخواست و تحت  شوند در فرآیند اجرای این معاضدت کشورها متعهد می
 ، محاکمه و مجازاته کشور درخواست کننده برای تحقیقشرایطی، فرد مورد نظر را ب
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اف  تی ای مهم و الزام آور افهای  از توصیه تحویل دهند. همچنانکه گفته شد یکی
استرداد افراد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سایر های  پذیرش درخواست

شورهای خارجی بدون هیچ تاخیر اتباع ایران و افراد دارای تابعیت ک موارد اعم از
شود. با  می مسلماناسترداد شامل افراد مسلمان و غیر) این 39موجه است. (توصیه غیر

پیشگفته و نیز بر اساس کنوانسیون اروپایی استرداد  توجه به مبانی، احکام و ادله فقهی
بازگرداندن اتباع ایرانی به کشورهای  ها از استرداد اتباع خود، و پذیرش حق امتناع دولت

درخواست کننده مشروع نیست. با این حال بر اساس مفاد همین کنوانسیون مکانیسمی 
تواند بر اساس  می می ایرانجایگزین استرداد نیز پیش بینی شده است که جمهوری اسال

 2آن به معاضدت قضایی در صورت ضرورت و در چارچوب قوانین ملی عمل کند. بند 
چنانچه دولت مورد تقاضا با استرداد «دارد:  کنوانسیون اروپایی استرداد مقرر می 4ماده 

ر کننده موضوع را به منظوباید بنا به درخواست دولت تقاضا تبعه خود موافقت نکند،
در خصوص معاضدت قضایی » دار ارجاع نماید. سیدگی قضایی به مقامات صالحیتر

قانون مبارزه با تأمین مالی  16توان به ماده  خاص در زمینه تأمین مالی تروریسم می
تروریسم که به تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رسید، اشاره کرد. 

شود در اجرای  می ایران اجازه داده میالهوری اسبه دولت جم«دارد:  این ماده مقرر می
یا معاضدت قضائی با سایر  العاتالمللی خود در مبادله اط این قانون مطابق تعهدات بین

می ایران القانون اساسی جمهوری اس) 77(کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم 
ها، قراردادها و  هنام ها، مقاوله عهدنامه«دارد:  این اصل مقرر می.» همکاری نماید

  ».المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد های بین نامه موافقت
 

  ییشو پول - 6
 مادهباشد.  عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می دادن جلوهیی، تطهیر و قانونی شو پول

 مجلس شورای اسالمی مقرر 2/11/1386مصوب  جرم پولشویيدو قانون مبارزه با 
عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از  جرم پولشویی«دارد:  می

عواید حاصل از فعالیتهاي غیر قانوني با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به 

که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  آن با علم به اینمنظور پنهان کردن منشأ غیر قانوني 
ناشي از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات 
قانوني ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعي، منشأ، 
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قیم یا به طور مستجایي یا مالکیت عوایدي که  بهمنبع، محل، نقل و انتقال، جا
 ییشو پول یانگار جرم یفقه یمبان یبرا »مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.غیر
  اشاره کرد: یرز یو قواعد فقه یاتروا یات،به آ توان یم
  
  دال بر حرمت اکل مال به باطل یاتآ - 6- 1

بَاطِ«سوره بقره، 188آیات  مْ بِالْ کُ مْ بَیْنَ الَکُ وَ مْ وا أَ لُ أْکُ ا تَ لَ ینَ « سوره نساء 29» لِوَ هَا الَّذِ یُّ یَا أَ
لِ کُمْ بِالْبَاطِ نَ الَکُمْ بَیْ وَ مْ وا أَ لُ أْکُ وا لَا تَ یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من «سوره توبه  34و  آمَنُ

داللت بر حرمت اکل مال به باطل دارد. » االحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل
نیز از این آیات اصطیاد شده است. عالوه بر آن  »به باطل اکل مال«گفتنی است قاعده 

)، 2)، خوردن مال یتیم (نساء/161در آیات دیگری اکل مال به باطل بر رباخواری (نساء/
) اطالق شده است. این واقعیت نشان دهنده آن است که باطل دارای 34غصب (توبه/

نحصار باطل در موارد خاص مفهومی وسیع و مصادیق فراوانی است و این موارد موجب ا
ها باید بر اساس  شود. از نظر مبانی، ادله و احکام اسالمی تصرف در اموال و دارایی نمی

رقت، کالهبرداری، حق و عدالت باشد و هرچه غیر از آن همانند ربا، رشوه، قمار، س
 ، غصب و... حرام و باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است. مرحومخیانت در امانت

االیه عامه فی االکل باالباطل و ذکر القمار « نویسد:  عالمه طباطبایی درتفسیر المیزان می
] در این چارچوب 320، ص4و ج 69،ص1، ج13» [و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق.
رسد عنوان جدید و مستحدثه باشد، ولی با توجه به  جرم پولشویی هر چند به نظر می

نامشروع و های  ناعادالنه و از طریق ارتکاب جرم و فعالیتماهیت آن که نوعی دارایی 
  رود. آید، مصداق روشنی از اکل مال به باطل به شمار می می غیر قانونی بدست

  
  اکل سحت یهآ -2-6

سوره مائده  42است. در آیه  کاررفته بهدر قرآن کریم واژه سحت و مشتقاتش چهار بار 
مائده، سحت در معنای مطلق هر گونه مال حرام سوره  63و  62در معنای رشوه، در آیه 

سوره طه در معنای هالکت و  61و تصرف در اموال مردم بدون وجه شرعی و در آیه 
مصادیق فراوانی دارد. » اکل مال به باطل«هم همچون » سحت«است.  کاررفته بهاستیصال 

 است. رفته کار بهبرای واژه سحت  در روایات نیز مصادیق زیادی همچون رشوه، قمار، ربا،
به عبارتی دیگر سحت عبارت است از  ]70ص ،17ج ،20؛ 137ص ،7ج ،17[
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همچون باطل عمومیت دارد و هر نوع  خواری. (کل کسب الیحل فهو السحت) و حرام
شود. بر این اساس سحت و باطل هرچند از  حرام خواری و درآمد نامشروع را شامل می

یاری از جهات از نظر مبانی، احکام و مصادیق نظر لغوی متفاوت هستند، ولی در بس
ویی، همچون حرمت اکل مال به پولشهای  اشتراک دارند و با توجه به ماهیت و روش

ی دیگری  شود. در این چارچوب به ادله ، حرمت اکل سحت نیز شامل پولشویی میباطل
  ]203، ص 2[همچون قاعده الضرر نیز برای حرمت پولشویی استناد شده است.

  
  یسمترور یتأمین مال -7

های گذشته و در جوامع مختلف وجود داشته  مختلف ترور در زمانهای  هر چند گونه
یافته و از  های پیچیده و سازمان است، ولی امروز پدیده تروریسم از اشکال ساده به شکل

همچون رژیم  -  های تروریستی و حامی آنها های تروریستی به دولت افراد و سازمان
سازمان تروریستی   ستی اشغالگرقدس و ایاالت متحده آمریکا که رسما به ایجادصهیونی

 -  اند های اخیر اعتراف کرده چندان دور و داعش در سال های نه طالبان، القاعده در سال
 انگاری جرمتوان گفت در همه کشورها نسبت به تروریسم  تبدیل شده است. تقریبا می

دور این های  و نظام جمهوری اسالمی نیز از گذشته شده است. در نظام جزایی اسالم
صورت گرفته است. در این میان هرگونه کمک و مساعدت و معاونت در  انگاری جرم

ارتکاب جرم تروریسم همچون تأمین مالی نیز از باب حرمت اعانت بر اثم و عدوان و 
ین مالی معاونت در جرم ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده است. منظور از تأم

ارائه به است که برای  -هر چند مشروع -تروریسم عبارت از هرگونه فعالیت اقتصادی 
 شود. ی انجام میستیترورهای  سازمان ای ستیافراد ترور
و » حرمت اعانت بر اثم «قاعده  توان به دو می تأمین مالی تروریسم یانگار جرمبرای 

  رح زیر استناد کرد.به ش »لزوم حفظ نظام و حرمت اختالل آن« قاعده
 

 قاعده حرمت اعانت بر اثم -7- 1
وا«مدرک اصلی این قاعده، آیه دو سوره مبارکه مائده است:  نُ اوَ عَ تَ لَ وَ رِّ یعَ وَ الْبِ التَّقْ ا یوَ  وَلَ

لَ وا عَ نُ عَاوَ انِ یتَ وَ عُدْ الْ ثْمِ وَ وا اْلإِ قُ اتَّ هَ وَ انَّ اللَّ هَ ِ یدُ اللَّ قَابِ شَدِ عِ  یلغت به معنا در» اعانه«». الْ
 یوجوب فیخداوند (در تکال تیمطلق مخالفت و معص یبه معنا» اثم«مساعدت و کمک و 

اعانه براثم عبارت از هرگونه کمک و مساعدت و تسهیل در ارتکاب  ) است ویمیتحر ای
ترک ما امر «را به » اثم« انیدر مجمع الب یطبرس معاصی و مخالفت با اوامر الهی است.
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عنه؛ انجام  یارتکاب ما نه«را به » عدوان«و » آنچه خداوند بدان امر فرمودههللا به؛ ترک 
 ییعالمه طباطبا ]267، ص3ج ،14 [.کرده است ریتفس» کرده یآنچه خداوند از آن نه

تعاون بر برّ و تقوا به  یمعنا: سدینو یم ه،یپس از واضح دانستن مفهوم آ زانیدر الم زین
گردد و مقابل  یبر اساس تقوا شکل گرفته باشد بر مکه  یو عمل صالح مانیاجتماع ا

سعادتمند را در  یزندگ کیدر امور  یاست که عقب افتادگ یآن، تعاون بر اثم، عمل بد
 ،از جان تیبه حقوق حقه مردم با سلب امن یتعد ،) تعاون بر عدواننیدارد و (همچن یپ

همچنین روایات  ]163ص ،5ج ، المیزان،13[ .اموال آنان را به دنبال دارد ایآبرو 
السالم وارد شده است؛  لیهمتعددی بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان از معصومین ع

 ومیمؤمن بشطر کلمة جاء  یأعان عل من« :السالم فرمودند هیعل  ) امام صادق1همچون: 
با  ی) مؤمنهیعل ایهر کس بر کشتن (« ».من رحمة هللا سیآ هینیع نیمکتوب ب امةیالق

او نوشته  دگاهید نیکه ب یشود در حال یمحشور م امتیکمک کند روز ق یا لمهنوشتن ک
کان  إذا« :(ص) فرمودندامبریپ )2؛] 9، ص 19 ج ،17». [از رحمت خداوند وسیشده: مأ

دّ لهم مدّة  ساًیأعوان الظلمة و من الق لهم دواتاً أو ربط ک نیمنادٍ أ  یناد امةیالق موی أو مَ
همکاران ستمگران  ندیزند: کجا یم ادیفر یمناد امتیدر روز ق« ».قلم، فاحشروهم معهم

را  یآنان قلم یبرا ایرا بسته  یا سهیدرِ ک ایکرده  یگذار قهیکه دوات آنان را ل یو کسان
  ]؛ 130 ، ص12 [همان، ج .»دیرا با ستمگران محشور کن نانیاند؟ پس ا به دوات زده

ن مش«حضرت فرمود:  د کهشو ینقل م (ص)امبریاز پ زین یثیحد )3  نهیعیظالم ل یإل یمَ
ه ظالم فقد خرج من االسالم علمیو هو  رود تا او را کمک کند  یکه نزد ظالم یکس». «أنّ

  ] 131 همان، ص». [داند او ظالم است از اسالم خارج شده است یکه م یدر حال
 نیبا ا که کمک به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان، کاشت درخت انگور یاتیروا )4
 لیاست که همه موارد به دل ادیز زیو فروش آن را کمک به اثم و حرام دانسته ن تین

این زمینه به  ] در133-125همان، ص [ اند. حرمت کمک به اثم و عدوان حرام شده
السالم در عدم همراهی با ظالمان (همچون منع صفوان جمال از  سیره معصومین علیه

] و اجماع 286، ص10 ، ج12[ برای سفر حج)، سیره عقالاجاره شتر به هارون الرشید 
است که  ییپس اعانه بر اثم و عدوان کمک به انجام کارهاشود.  فقها نیز استدالل می

 یو تعد دنیوی و اخروی سعادتمند یدر زندگ یخداوند، عقب ماندگ یموجب ناخشنود
و هم جمعی  . کمک به گناه هم شامل کمک به گناه فردیشود یبه حقوق مردم م

توان گفت بدون تردید اعمال تروریستی مصداق  گفته، می شود. با توجه به ادله پیش می
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کند  زمینه تسهیل وقوع جرم را فراهم می که آنقطعی اثم و عدوان است و تأمین مالی 
 باشد که در حقوق جزای اسالم خود مستقالً یکی از مصادیق بارز معاونت در جرم می

  تعزیر دارد و تعیین میزان آن نیز بر عهده حاکم شرع است.جرم بوده و کیفر 
  
  قاعده حفظ نظام و نفی اختالل آن  -2-7

انگاری تأمین مالی تروریسم استفاده کرد، قاعده  برای جرم توان یکی از دالیلی که می
است. مقصود از قاعده نفی اختالل نظام، نفی و  در آنحفظ نظام و ممنوعیت اخالل 

 عبارت بههر امری است که موجب اختالل در نظام معیشت مردم شود. کنارگذاشتن 
، شارع مقدس حکم موجب اختالل در نظام زندگی مردم را تشریع نکرده است. گرید 

اولی، سبب اختالل در نظام کلی زندگانی انسان شود،  حکم بهی اگر موضوع، رو نیازا
   ]83 ، ص10[ شود. حکم اولی آن برداشته می

ید اخالل در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و معیشتی یک جامعه بدون ترد
 60مصداق بارز فساد است که در کتاب و سنت شواهد متعددی برای نهی از آن (بقره/

) وجود دارد. 33و تعیین مجازات برای اخاللگران (مائده/  ) 64؛ مائده/74اعراف / ؛205و
و یز بر ضرورت حفظ نظم و انتظام و بنای عقال ن همچنین حکم قطعی و بدیهی عقل

مخل نظم و امنیت عمومی حاکم های  نظمی و فعالیت جلوگیری و مقابله با هرگونه بی
  ]170، 5[ است.

با توجه تروریستی است که های  یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی فعالیت
دارد، در همه  ناپذیری که بر حیات و نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به آثار جبران

های سنگینی برای مباشرین و معاونین آن در نظر  حقوقی و سیاسی مجازاتهای  نظام
 ـای  فنی، اطالعاتی و مالی همه جانبه از پشتیبانی های تروریستی اند. امروزه شبکه گرفته

 برخوردار هستند. در این ـ ای آنان بزرگ و همپیمانان منطقههای  عمدتا از سوی دولت
متنوعی برخوردار است، نقش های  های مالی که به شکل پنهان و از روش مایتمیان ح

بر اساس مبانی و ادله فقهی  که عمده ای در گسترش تروریسم در جهان دارد. هنگامی
اصل تروریسم، ممنوع و از حرمت برخوردار باشد، طبیعی است که هر نوع رفتاری اعم از 

مالی به انجام ترور کمک و های  ز جمله کمکفعل و ترک فعل که به نحوی از انحاء ا
مساعدت کند، نیز محکوم به حرمت است و مباشرین و معاونین آن به مجازات محکوم 

بر همین اساس در ماده دو قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب  خواهند شد.
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ر نظر گرفته ) برای هر گونه کمک مالی برای تروریسم، به صورت زیر مجازات د31/4/1397
شود،  یتلق االرض یکه در حکم محاربه یا افساد ف یتروریسم در صورت یمال تأمین« شد:

وه بر مصادره وجوه و اموال و الاین صورت ع ریو در غ شود یم مرتکب به مجازات آن محکوم
به مجازات دو تا پنج سال  دولت، اموال معادل ارزش آن به نفع نیدر صورت عدم وجود ع

  ».شود یتأمین شده محکوم م یمعادل دو تا پنج برابر منابع مال ینقد یزاحبس و ج
  

  چالش تعریف تروریسم و تعیین مصادیق آن - 7- 3
مورد تاکید های  اف و کنوانسیون تی ای موضوعات چالش برانگیز در خصوص افیکی از 

ف آن، تعریف تروریسم و مکانیسم تعیین مصادیق آن است. به عبارت دیگر آیا تعری
های آزادیبخش مردمی علیه استعمار و اشغالگری که  ها و سازمان تروریسم، شامل نهضت

شود یا خیر؟ استعمار و  کنند، می برای دستیابی به حق سرنوشت خود تالش می
های مبارزه با تروریسم انجام  اشغالگری که یا توسط همین کشورهای طراح کنوانسیون

)؛ و یا اشغالگرانی که مورد حمایت همه فغانستانعراق، اگیرد (همچون:  گرفته یا می
به عنوان نمونه: رژیم اشغالگر قدس و عربستان بزرگ قرار دارند. (های  جانبه قدرت

وجود ها  سعودی در اشغال فلسطین و یمن) در این زمینه، دو دیدگاه در میان دولت
ین سرنوشت، ممنوع های خشونت بار در راستای اعمال حق تعی دارد: دیدگاه اول: فعالیت

که بر اساس حقوق بشردوستانه مجاز باشد. (رویکرد کشورهای غربی)؛  است؛ مگراین
های خشونت بار در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت، مجاز هستند.  دوم: فعالیت

بخاطر جدی بودن این چالش و به  ]84ص ،4(رویکرد برخی از کشورهای اسالمی). [
دولت جمهوری میه تفسیري الاع یکدر بند  سوءاستفاده،منظور جلوگیری از هرگونه 

رزات مشروع بادارد م م میالمی ایران اعالجمهوري اس تدول«اسالمی ایران آمده است: 
 تمردمی علیه سلطه استعماري و اشغال خارجی در راستاي اعمال حق تعیین سرنوش

وب چارچشود، در  شناخته می تالملل عمومی به رسمی که به عنوان یک اصل حقوق بین
 ».کنوانسیون نخواهد بود )2(ماده )1(بند  )ب(یستی مندرج در جز مصادیق اعمال ترور

گروه اقدام مالی مشترک یا اف ای های  چنانکه قبال گفته شد، در چارچوب خواسته
تی اف، عالوه بر مجموعه ای از اقدامات، از جمله چهار الیحه در دستور کار دولت ایران 

دو الیحه برای پذیرش و الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با  قرار دارد:
قانون مبارزه با   تأمین مالی تروریسم و دو الیحه برای اصالح قوانین داخلی مربوط به

چهار الیحه، سیستم مالی  تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی است. این
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کند، بگونه ای که ضمن ایجاد  می اف منطبق تی ای اف ی گروهکشور را به استانداردها
پذیرد. از  آزادیبخش نمیهای  شفافیت حداکثری مبادالت مالی، استثنایی را برای نهضت

ای است که ایران باید به همه آنها به صورت کامل عمل  ها به گونه سوی دیگر سطح توصیه
ضمن الزام کشور به ارایه هرگونه کند؛ که در نتیجه با تبدیل شدن آن به قانون داخلی، 

تبادالت مالی، حمایت از جریان مقاومت در منطقه غیرقانونی خواهد شد. مبارزات 
ای است که خواهان  یافته طلب مردمی و سازمان های اصالح بخش در اسالم، حرکت آزادی

جایگزینی وضع موجود با وضعیتی مطلوب در مبارزه با استعمار، اشغالگری و تبعیض 
ژادی، بر اساس دستورهای شرع مقدس اسالم در تمام ابعاد اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ن

بخش در جهان  هستند. در واقع مبارزات آزادی زیآم مسالمت ریغآمیز و  از طرق مسالمت
اسالم نوعی دفاع مشروع و تالش برای حق تعیین سرنوشت در برابر استیالی غرب در 

 ]13ص  ،7 [است.» جهاد«بخش در اسالم،  آزادی عصر حاضر است. مبنای مبارزات
بخش  هللا از هنگام تأسیس به عنوان یک سازمان آزادی به عنوان نمونه با اینکه حزب

با رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس و لبنان مبارزه کرده و موفق به شکست رژیم 
ریستی داعش و صهیونیستی و اخراج ارتش اشغالگر از لبنان شد و در مقابله با گروه ترو

درخشانی داشته های  های تروریستی در لبنان و سوریه پیروزی القاعده و دیگر گروه
است؛ ولی با فشار گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی برخی از کشورها همچون 
انگلستان، آلمان، کلمبیا، هندوراس، و کشورهای عضو اتحادیه عرب هم پیمان آنها 

 نوان یک سازمان تروریستی اعالم شده است. این در حالی استبه ع همچون عربستان
های  بخش را به عنوان گروه های آزادی المللی سازمان های بین که هیچ یک از کنوانسیون
  کند.  تروریستی محسوب نمی

ماده یک قانون مبارزه با  چهار تبصره گونه سوء استفاده،برای احتراز از هر با این حال
می  مجلس شورای اسال به تصویب 31/4/1397یسم به صورت زیر در تأمین مالی ترور

موضوع این قانون با  یتروریست یمصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانها نییتع« رسید:
ایران و با  یمالاس یجمهور یقانون اساس )154( چهارم و لحاظ اصل یکصد و پنجاه

مقابله با سلطه و  هدف با خش بیآزاد یها بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان دیتأک
با این » است. یمل تیامن یعال یبر عهده شورا یو استعمار و نژادپرست یاشغال خارج

از سوء  تواند می حال باید دید در عمل این راهکار تا چه اندازه کارایی خواهد داشت و
  د.جلوگیری کن و کشورهای حامی استعمار و اشغالگریها  استفاده سازمان
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  تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی ایران انگاری جرم -4-7
اف،  تی ای افهای  المللی و بویژه توصیه های بین های اخیر و در چارچوب کنوانسیون در سال

 مادهویژه شده است.  انگاری جرمبرای تأمین مالی تروریسم نیز در نظام قانونگذاری ایران 
به تصویب مجلس و در  31/4/97که در تاریخ  سمیترور یقانون مبارزه با تأمین مال یک

تهیه یا جمع آوری «دارد:  می به تایید شورای نگهبان رسیده است مقرر 10/5/1397تاریخ 
وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی 

های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک
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 زیر یا 

لی تروریسم است و جرم های تروریستی، تأمین ما جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان
در ماده چهار همین قانون برای تأمین مالی تروریسم حسب مورد ». شود محسوب می

  مجازات محاربه و افساد فی االرض، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شد.
  

  گیری و پیشنهاد نتیجه
الی اف همچون پولشویی و تأمین م تی ای اف ی جرایم موضوعانگار جرمدر ارتباط با    .1

رسد، زیرا با استفاده از آیات، روایات  تقابلی با موازین فقهی به نظر نمی ظاهراً تروریسم،
انگاری در  یی و تأمین مالی تروریسم قابلیت اثبات و جرمشو پولو ادله فقهی، حرمت 

  نظام کیفری اسالم را در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیری دارد. 
که های متفاوتی است  تأمین مالی تروریسم، برداشتانگاری مشکل اصلی در جرم. 2

اف ای تی اف در خصوص تعاریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها دارد که 
های اسالمی، ملی و قانون اساسی کشورمان است. بنابراین پذیرش دیدگاه  برخالف آموزه

طالن کشیدن بر محور گروه ویژه اقدام مالی از تروریسم و مصادیق آن، به معنای خط ب
 از عمق استراتژیک نظام جمهوری اسالمی ایران است. دنیکش دستمقاومت و 

 یلقب ینالحاق به ا یبصرف تصو یجا به شود یم یشنهادپبر این اساس . 3
و  یفقه یمتناسب با مبان توان یم المللی، ینب ینو سپردن تعهدات سنگ هایونکنوانس
تا اوالً  شود یبتصو یقانون ساس منافع و مصالح ملی،و بر ا یخارج های یاستس اصول و

با  اًیباشد و ثان ی کشوراسیو سدر اختیار نظام حقوقی  یفرامل یمجرا یقمصاد یینتع
و  ییشو از پول یتمتهم به حما یم،جرا یلقب یندر مبارزه با ا یمل زمدادن ع نشان
 .یمنباش یبا جامعه جهان یو عدم همراه یسمترور
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