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Abstract 

FATF started its activity by establishing international standards in the field of 

combating money laundering, and then, in the context of international 

developments, extended the scope of its duties to combating the financing of 

terrorism. By evaluating countries' actions in implementing these standards, this 

institution presents the results of its investigations in annual reports. Since 

February 2008, FATF has included Iran's name in the list of countries under 

surveillance in its public statements. On the other hand, Iran, while accepting 

the implementation of the action plan, has taken steps to approve and amend its 

laws and regulations. In this article, in a descriptive-analytical way, analyzing 

the interaction of Iran's criminal policy in the face of the recommendations and 

also the action plan of the FATF, in some cases, especially in the field of 

dealing with the financing of terrorism, there are serious and fundamental points 

of conflict. In this article, we will analyze it in a descriptive-analytical way. 

 

Keywords: Conflict, Iran's criminal policy, Action plan, Terrorism financing, 

FATF. 

 
1. Introduction 
The criminal policy of the countries is changing more and more in the light of the 
international obligations of the respective governments, in the form of membership 
in regional and global treaties and signing bilateral or multilateral agreements 
among themselves, so that the national criminal policy has also become 
transnational resources. FATF is one of these important and effective international 
financial institutions in today's era, and in order to explain Iran's criminal policy 
regarding the financing of terrorism, it is necessary to analyze the foundations and 
performance of the said institution and its effectiveness. 
Since the interaction of Iran's criminal policy with the policies of the special group, 
in the field of dealing with the financing of terrorism, has a serious and fundamental 

 

Islamic Azad University, Mashhad, Iran.  

2. Assistant Professor of Criminal Law and Criminology  , Department of Law, Mashhad Branch, 

Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author: drmirzajani@yahoo.fr)  

Received: 2021/08/29 Accepted: 2022/09/28 

 
University of  

Guilan 
 

Iranian association 

         of penal law 

  

 

DOI: 10.22124/jol.2022.20400.2192 

 
   

 

DOR:20.1001.1.23222328.1401.13.2.10.0 

 

 

 

1. PhD Students in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Mashhad Branch, 

https://orcid.org/0000-0002-0873-7686
https://orcid.org/0000-0003-1813-4472
https://jol.guilan.ac.ir/article_5897.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1401.13.2.10.0


Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 2, Serial 26, Fall 2022 & Winter 2023)……………...……   / 37 

conflict in some positions, the necessity of this article is to analyze the points of 
interaction and conflict of Iran's criminal policy with recommendations and 
programs. FATF's action has been in this area. 
 
2. Methodology 
This research has been done by descriptive-analytical method and by examining 
relevant criminal laws and regulations in the form of documents and libraries. 
 
3. Results and discussion 
Today, the coherence of internal laws and regulations of criminal policy and the 
improvement of its efficiency are more than ever tied to the international 
commitments of governments in the field of criminal policy. The criminal policy of 
the countries is changing more and more in the light of the international obligations 
of the respective governments, in the form of membership in regional and global 
treaties and signing bilateral or multilateral agreements among themselves, so that 
the national criminal policy also has transnational resources and the governments 
are forced to fulfill their obligations in The realms of delinquency, reactive 
response. 

FATF is one of these important and effective international financial institutions 
in today's era, that in order to explain the criminal policy of Iran in relation to the 
financing of terrorism, it is necessary to analyze the foundations and performance of 
the mentioned institution and the extent of its influence. 
FATF evaluates the actions of countries in implementing the standards of this group 
and presents the results of its investigations in its annual reports. Since February 
2008, FATF has included Iran's name in the list of countries under surveillance in 
its public statements and expressed its positions towards Iran. In response to these 
positions, Iran, while accepting the implementation of the action plan in line with 
the recommendations of the FATF, has taken steps to approve and amend its laws 
and regulations. 

By examining the relationship between Iran and FATF, it is concluded that 
Iran's criminal policy is in the direction of fully accepting and implementing 
FATF's recommendations as well as the action plan of FATF, in some cases it has 
coordination and interaction and in some cases, especially in The field of dealing 
with the financing of terrorism has serious and fundamental points of conflict, and 
these points of interaction and conflict have been counted and investigated. 
Continuation of the positive interactions of Iran's criminal policy in facing the 
FATF institution, in general, the coordination of Iran's criminal policy with other 
governments, the international coherence of criminal policy, the increase of 
judicial-police-security cooperation and the efficiency of various forms of crime 
control, freedom from Guaranteeing the legal implementation of non-fulfillment of 
international duties accepted by governments, practical adherence to their 
international duties in the field of criminal law of terrorism, etc., and the use of its 
economic consequences will lead. But on the other hand, this relationship is also 
faced with basic and fundamental conflicts, which requires policy makers to take 
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decision and policy-making in this field, considering the total cost-benefit of the 
interactions and conflicts facing Iran's criminal policy. 

 
4. Conclusion 
By examining the relationship between Iran and FATF, it can be seen that Iran's 
criminal policy is facing fundamental interactions and conflicts in the path of 
accepting and fully implementing the recommendations as well as the FATF action 
plan. Among the most important points of interaction of Iran's criminal policy in 
facing FATF's recommendations and action plan regarding the financing of 
terrorism and its effectiveness, the following can be mentioned: 
Approving the Terrorist Financing Law, adopting an independent criminalization 
approach, amending the Terrorist Financing Law, freezing assets related to Security 
Council Resolution 1267, Iran's accession to the Convention on Countering the 
Financing of Terrorism (CFT). 
On the other hand, Iran's criminal policy in the path of accepting and carrying out 
the recommendations as well as FATF's action plan, especially in the field of 
combating the financing of terrorism, faces basic and fundamental conflicts as 
follows: 

Removing the exception contained in the Law on Combating the Financing of 
Terrorism approved in 2014 (attempts to deal with foreign occupation, colonialism 
and racism), which is considered as an important conflict with Article 154 of the 
Constitution. 

The legal status of the interpretative declaration and the approval conditions of 
the Islamic Council, as well as the issues related to the nature of terrorism and the 
guarantee of international executions, in Iran's accession to the Convention on 
Countering the Financing of Terrorism (CFT), due to political-ideological views, 
from the serious conflicts of criminal policy It is Iran. 

Targeted financial sanctions: which leads to the formation of a new concept in 
international law, under the title of "sanctions of natural persons", which has an 
inherent conflict with human rights and has been used in its broadest form against 
the Islamic Republic of Iran. This issue has been emphasized by FATF and it can 
be referred to as the climax of the conflict between Iran's criminal policy and FATF. 
- Creating a legal basis for the implementation of Security Council Resolution 
1373, empowering authorities to take measures such as tracking and blocking the 
property and assets of terrorists, as well as guaranteeing effective information 
exchange without any restrictions on other conflicts. 
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 چکیده 
 شویی آغاز و سپس درپول  با مبارزه  ةزمین در المللیاستانداردهای بین با وضع فعالیت خود رااِف  -تی-اِی-اِف

این نهاد بااا   تعمیم داد. نیز  تروریسم تأمین مالی با به مبارزه را خود وظایف  ةالمللی، گستربین تحوالت  بستر

ساااالنه ارا ااه   های خااود را در گزارشاااتبرررساای، نتااای   ا در اجرای این استانداردهاکشورهارزیابی اقدامات  

 های عمااومی خااود نااان ایااراف را در فهرساات کشااورهایبیانیه در  2008فوریه   از  اِف-تی-اِی-اِف  نماید.می
مبااادرت بااه ت ااوی  و    ،اقاادان  از سوی دیگر ایراف نیز ضمن پذیرش اجرای برنامااه  است.قرار داده   نظرتحت

چنااین  ها و همیراف در مواجهااه بااا توصاایهاتعامل سیاست جنایی   وده است.قوانین و مقررات خود نم اصالح

دارای نقاط تعااار     تروریسم،  مالی تأمین با مقابله  ةاِف، در مواردی و خاصه در حوز-تی-اِی برنامه اقدان اِف

 .پرداخته شده استتحلیلی به تحلیل آف    -به روش توصیفی  در این مقاله جدی و اساسی است که
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 مقدمه

 ر آغاز هزارة ساون، درآمد و نویدی بر ظهور اعمال تروریستی د2011سپتامبر  11تروریستی  ةواقع

دهاای ساو و امااای قرارداهای ساازماف ملال متحاد، از ی ها به اسناد و فعالیتدولتاست. الحاق 

ی علیاه ها از سوی دیگر که نمود اجماع جهاانف دولتچند جانبه میاقاایی دو یا   -همکاری امنیتی

سیاست جنایی کشورها به اعمال تروریستی را باه رغام زماف رویکرد  شود، همتروریسم محسوب می

   (62: 1393)دلماس مارتی،  ید ولوژی  به هم نزدی  کرده است. ا اختالف نظرهای سیاسی

از پایش باا   بیش  ه،قای کارآمدی آف امروزی و ارتیانسجان قوانین و مقررات داخلی سیاست جنا

سیاست جناایی کشاورها . خورده است ها در قلمرو سیاست جنایی نیز گرهدولت  المللیتعهدات بین

ای و در قال  عاویت در معاهدات منطقه  ،های متبوعدولت  المللیبیناز پیش در پرتو تعهدات  بیش

کاه طوریبه  ،شاوندخاود نیاز متحاول می  میاافدو یا چندجانباه    هاینامهجهانی و اماای موافقت

تعهدات در قلمروهای   ها را ناگزیر از اجرایده و دولتسیاست جنایی ملی دارای منابع فراملی نیز ش

  .است  واکنشی کرده  -گذاری کنشیپاسخ  ،انگاریبزه

مهم   کم از چهار جهتدست  هامروز  ،ها در سیاست جنایی ملیاعمال مفاد و انجان تعهدات دولت

هاا باا ی دولتیزیرا به هماهنگ شدف سیاست جنا  :شناختیجرن  -  از نظر حقوقی  ،نخست  نماید:می

و امنیتی    -  پلیسی  –  ی و درنتیجه افزایش همکاری قاایییجنا  المللی سیاستانسجان بین  ،یکدیگر

ویژه در قبااال جاارایم بااه ،کشااورها ختلااف کنتاارل بزهکاااری در سااط  و بااینکارآماادی اشااکال م

تکاالیف   عادن انجاان  :الملالاز نظار حقاوق بین  ،دون  .شاودمنجار می  ،یافته و جهانی شادهزمافسا

ز ا ،سون  .ستا  هاثار و ضمانت اجرای حقوقی برای آفدارای آ  ،هاشده توسط دولتالمللی پذیرفتهبین

معیااری  هالمللی خاود نیاز باها به تکالیف بینمیزاف اعتقاد و پایبندی عملی دولت  :دیپلماتی   نظر

اقت اادی و همکااری   -  برقراری و ارزیابی سط  و نوع روابط دیپلماتی   سنجیبرای حفظ یا امکاف

 ةیا  نیمارو و چهار  ه،ها امروزحکومت  ،سافبدین  .شده استپلیسی میاف کشورها تبدیل  -  قاایی

رحسا  کنناد و بترسیم می  بلکه در سط  جهانی نیز  ،تنها در سط  ملی  سیاست جنایی از خود نه

 - موضاوع قاااوت افکاار عماومی ملای ،گذارنادنیمرو سیاست جنایی کاه از خاود بااقی می  گونه

ها و شارکت  :از نظر اقت ادی  ،چهارن  .گردندشوند و از پیامدهای آف نیز متأثر میالمللی واقع میبین

ملیتاای و مسسسااات اعتباااری و بااانکی باازر  باارای د صاانعتی و فناااوری چناا ،هااای تولیاادیبنگاه

میازاف ،  هاا باه ارزیاابی قاوانینستد با آفد و  و دا  ها در و به کشورهاانتقال فناوریگذاری و  سرمایه

هاا در قباال باودف دولت اف پاساخگومیاز  ،پلیسای  ،اداری  ،های قاااییهاستقالل و سالمت دساتگا

قااایی اشاخاا اقادان و   -مین امنیات حقاوقیأ هاا باه تاالمللی خاود و پایبنادی آفدات بینتعه

  (71:  1400. )الزرژ، کنندسیاست جنایی نیز توجه می ةها در حوزنیمرو آن به گونه ،طورکلیبه
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 ینهادها نیز عملکرد و حقوقی قواعد بایستمی کشور هر جنایی سیاست نظان تحلیل و بررسی در
 کاه معناسات باداف قرارگیرد. ایان توجه مورد مافأتو دارند، عهده به را قواعد این اجرای که مختلف
 جنایی سیاست از دقیقی ت ویرارا ه  جزایی برای قوانینویژه به موجود قوانین تحلیل و تجزیه صرف
 عملکارد کناد. بادین منظاورنمی کفایات خااا با جرمی مقابله در یا جرایم با مقابله در کشور ی 

 ماالی تاأمین جارن باا مقابلاه در موجاود داخلای و المللیقانونی بین الزامات موج  به که نهادهایی
  (47 :1397حاجی ده آبادی و خاتمی،  ) .شود  باید تحلیل باشند،می امر متولی تروریسم

فعالیت که    المللی در ع ر حاضر استاِف یکی از این نهادهای مهم و مسثر مالی بین-تی-اِی-اِف

 بساتر رپاول شاویی آغااز و ساپس د باا مباارزه زمینه در المللیاستانداردهای بین با وضع خود را

تعمایم داد کاه در  نیاز تروریسم تأمین مالی با به مبارزه را خود وظایف المللی، گسترةبین تحوالت

تروریسم، تحلیل مبانی و عملکرد نهاد ماذکور  مقان تبیین سیاست جنایی ایراف در قبال تأمین مالی

  و میزاف تأثیرگذاری آف ضروری است.

اِف( در انتشاارات خاود بیااف -تای-اِی-)اِفماالی  دانویژه اق گونه که وب سایت رسمی گروهآف

توساط  مایالدی 1989 ساال در کاه است الدولیبین نهاد مستقل ی  اِفتی -اِی-نموده است، اِف

و  اساتانداردها تدوین گروه، طرح و این وظیفة گردید. تأسیس ی عاو آفیقاا یهانمایندگاف حوزه

 و تروریسام تاأمین ماالی شویی،پول  با مبارزه برای ی،عملیات و نظارتی حقوقی، تدابیر مسثر توسعة

 ماالی نظاان تمامیات باا مارتبط تهدیادهای ساایر و جمعای کشاتار هایسالح اشاعه مالی تأمین

 را ایجااد از اقاداماتی اساتوار و جامع ی  چارچوب ،اِف-تی-اِی-اِف هایباشد. توصیهالمللی میبین

اشااعه  ماالی و تاأمین تروریسام مالی شویی، تأمینپول با مبارزه باید برای کشورها که است نموده

   (FATF 2012-2019, 2019: 6) .اجرا گذارنددر عمل به  جمعی،  کشتار هایسالح

 دولتی گذار بینسیاست ی  عنوافبه بوده و المللیبین نهاد ی  ویژه گروه جهانی، بان  نظر از

 المللای،و بین یمل سطوح در المللی،بین نداردهایاستا ایجاد با و کندمی عملالمللی عرصة بین در

 در ویژه گروه .کندمی تعیین را تروریستی مالی تأمین و شوییپول با مبارزه هایروش و هاسیاست

 رعایات ها راتوصایه کیفیتای چاه با هاکه دولت دارد نظارت امر این بر گذاری،سیاست چهارچوب

 هااتروریسام آف مالی تأمینو  شوییضد پول اقدامات و رراتمق که را کشورهایی کهاین کنند ومی

تجهیازات و  اماوال از سوءاساتفاده موجباات هااآف قانونی ضعف از تا کند شناسایی را است ضعیف

  (308: 1400نسازد. )حبیبی و زرنشاف،  فراهم را غیرقانونی

های ی  برررسیاین گروه، نتابا ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای استانداردهای    اِف-تی-اِی-اِف

های عمومی بیانیه در 2008 فوریه از اِف-تی-اِی-اِف نماید.ساالنه خود ارا ه میخود را در گزارشات 

مواضع خود را در قبال ایراف بیاف نموده قرار داده و  نظرتحت کشورهایایراف را در فهرست  خود نان
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اقادان در راساتای اجارای  اجارای برناماه ذیرشضامن پایراف نیز در واکنش به این مواضع، است. ا

بخشی از نموده است.  مقررات خودبادرت به ت وی  و اصالح قوانین و اِف، م-تی-اِی-های اِفتوصیه

ماالی  تاأمینشاویی و بخشای در حیطاة مباارزه باا بله با پولمقا برنامه اقدان ایراف مربوط به حوزة

 باشد.  تروریسم می

مقابلاه باا   های گاروه ویاژه، در حاوزةگذاریتت جنایی ایراف باا سیاساتعامل سیاسجا که  از آن

، ضارورت ایان نوشاتاردارای تعار  جدی و اساسی اسات، برخی مواضع،  تأمین مالی تروریسم، در  

اِف در ایان -تی-اِی-اِفاقدان  ها و برنامهایی ایراف با توصیهنقاط تعامل و تعار  سیاست جن تحلیل

 پاژوهش و نیاز  ایان مطلاوب، پاس از بررسای پیشاینه  ساف برای وصول به  بدینحوزه بوده است.  

جداگاناه، در در دو قسام تحلیلی،    -  اِف، با رعایت روش توصیفی-تی-اِی-ارتباط ایراف و اِف  پیشینه

تأمین مالی تروریسم و ساپس در اداماه، اِف در قبال -تی-اِی-ابتدا تعامل سیاست جنایی ایراف و اِف

خواهد  تأمین مالی تروریسم بررسی و تحلیلاِف در قبال -تی-اِی-ی ایراف و اِفسیاست جنای تعار 

 .  شد

 

 پژوهش ةپیشین

ویژه در دو دهاة های متعاددی باهها، مقاالت و رساالهدر حوزة مقابله با تأمین مالی تروریسم کتاب

موضاوعاتی اسات ها و اقدامات گروه ویژه، در زمرة  اخیر به رشته تحریر درآمده است و لیکن توصیه

اناد. از میااف که محققین و پژوهشگراف، طی چندسال اخیر، به بررسای ابعااد مختلاف آف پرداخته

 تواف به موارد ذیل اشاره نمود:  های نگارش شده در این حوزه به زباف فارسی، میترین کتابمهم

ایاراف  نوشاته  در آف اقت اادی و حقاوقی پیامدهای و اهداف مالی، ساختار، ویژه اقدان »گروه

به زیور طبع در آمده اسات  1398فیای چکاب و خانم سوده آهنگری اشاره نمود که در سال   دکتر

و نویسندگاف در دو بخش، به شناسایی گروه ویژه و استانداردهای آف و همچناین چشام انادازهای 

 همکاری ایراف با این نهاد پرداخته اند. 

  عنواف کتاب دیگاری FATFبار  خسارت پیامدهای و ابعاد مفهون، در »خودتحریمی: جستاری

نگارش شاده اسات و شاامل  1397اسالمی، در سال  انقالب گفتماف دفتر مطالعاتاست که توسط 

 مقاله از محققین و صاح  نظراف مختلف در این ارتباط می باشد. 20

 از مقاالت منتشره در این خ وا نیز می تواف به موارد زیراشاره نمود:

و اعتباار مقاررات آف از دیادگاه  (FATF)مشروعیت بین المللی گروه ویژه اقدان مالی  »بررسی  

ها ، نوشته شهران زرنشاف و حبی  اهلل حبیبی، مجله مطالعات حقاوق المللی و رویه دولتاسناد بین

  .1400تطبیقی، پاییز و زمستاف 
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های یا  جانباه آمریکاا در کارآمدسازی تحریم  (FATF)»واکاوی نقش گروه ویژه اقدان مالی 

، نوشته سید یحیی علوی و محسن جودکی، نشریه علمی آفاق امنیات، بهاار   )مورد مطالعه: ایراف( 

1400. 

و ارا اه یا  مادل جاایگزین اساالمی ،  (FATF)»نقد نظان اطالعات در گروه ویژه اقدان مالی 

 .1400بهار  نوشته مهدی محمدی و محمد مهدی نجفی علمی، نشریه علمی آفاق امنیت، 

الملال ، نوشاته حبیا  اهلل در نظان حقوق بین (FATF)»نقش و جایگاه گروه ویژه اقدان مالی 

 .1400حبیبی و شهران زرنشاف، مجله پژوهش های حقوقی، بهار 

الملل: تحلیل الگاوی رفتااری در اقت اد جهانی و سیاست بین  (FATF)»گروه ویژه اقدان مالی  

 .1399المللی، پاییز  های بین، نوشته رحیم بایزیدی، نشریه سازمافگروه ویژه در قبال ایراف 

المللای ، نوشاته محمودرضاا »رویکرد متقابل ایراف و گروه ویژه اقدان مالی از منظار اساناد بین

الملال، فارسیانی، هیلدا رضا ی، احد باقرزاده و م طفی نوراللهی، پژوهش ناماه ایرانای سیاسات بین

 .1399پاییز و زمستاف 

شویی؛ نگاهی باه مقابلاه باا حمایات ماالی »بررسی الحاق ایراف به کارگروه اقدان مالی علیه پول

الملال، مارداد المللی ، نوشته محمد سهرابی و علیرضا داداش زاده، نشریه پژوهش بینتروریسم بین

1399. 

وشاته مهادی مفهون مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقادان ماالی ، ن»

 .1398المللی، زمستاف حدادی و بهران مرادیاف، مجله حقوق بین

 

 اِف-تی-اِی-اِفپیشینه ارتباط ایران و  .1

شویی و تاأمین ماالی اِف، پایه و اساس اقدان ملی در خ وا مبارزه با پول-تی-اِی-اِف  هایتوصیه 

 Van)د پذیرش قرار گرفته است. دهد و تقریباً در تمان کشورهای جهاف مورتروریسم را تشکیل می

der Does de Willebois, 2014: 9) پیشارفت ارزیابی اِف-تی-اِی-فاِ هایفعالیت اساسی بخش 

 فعالیات این تا کندمی تالش اِف-تی-اِی -فاِ. است اِف-تی-اِی-فاِ هایتوصیه در رعایت آف اعاای

 شود،می  انجان  های متقابلارزیابی  طریق  از  و  فرد  اعاای  توسط  ساله  هر  که  هاییطریق ارزیابی  از  را

 ای بارای تجزیاه و تحلیالعنواف پایاهبه در واقع ارزیابی متقابل (Jackson, 2017: 6) .دهد انجان

هایی چاوف یا  شااخ چگوناه    تواف مشاهده کرد کاهکه بر مبنای آف می  کندانطباق خدمت می

تاأثیر  اِف-تای-اِی-فاِ هایف اجرای توصایههای تروریستی بر میزافعالیت یا ، حکومتنیمع اقت اد

شاویی و تاأمین ماالی اِف در مقابلاه باا پول-اِی تای -اِف اقادامات (Shami, 2015: i) .گاذاردمی
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 توساط کاه است ای متکیدوره متقابل هایارزیابی و های ساالنهارزیابی خود از ترکیبی به تروریسم

   شود.تکمیل می اِف-تی-اِی-اِف کارشناساف از تیمی

های عمومی خود نان ایراف را در فهرست کشاورهای تحات  بیانیه در 2008فوریه  از ویژه گروه

 هایدر بیانیاه) 2008ابتدا در سه بیانیه عمومی خاود در ساال  اِف-تی-اِف اِیاست.  نظر قرار داده

 و (FATF, 2008 B: 1) 2008ژو ان  20 ،(FATF, 2008 A: 1) 2008فوریاه  28 عماومی

خواهاد تاا باه قااایی می هاایحوزه از کلیاه (FATF, 2008 C: 1) 2008اکتبار  16ن همچنای

نظان  ناشی از نواق  موجود در خطراتدقت خود را در خ وا خود توصیه کنند تا  سسات مالیسم

 .افزایش دهند، به میزاف کافی  ایراف تروریسم شویی و تأمین مالیمقابله با پول

، در قباال ایاراف تیییار 2009ژو ن  26 و با صدور بیانیه عمومی 2009از سال  این نهادرویکرد  

 (FATF, 2009: 1)ادامه یافت.    2016نموده و به اقدامات متقابل روی آورد که این رویکرد تا سال 

 ( وزیر امور اقت اد و دارایی، به نمایندگی از دولت وقت ایراف،1395خرداد    25) 2016ژو ن  14در 

حااوی  کاه 1نبرناماه اقادا گانه گروه ویژه و یا  40های ه پذیرفت توصیهمحرمان توافقی   ضمن

را اجارا   بناد باود  41و دارای    اِف-اِی تی-اِف  هایتوصیه  بندی شده جهت اجرایدستورالعمل زماف

 .کند

در بوساف کاره جناوبی تشاکیل شاد. از   اِف-تی-اِی-اِف، نشست مجمع عمومی  2016در ژو ن  

را  اِف-تای-اِی-اِفمایندگی وزیر اقت ااد وقات، پذیرفتاه باود برناماه اقادان آنجا که دولت ایراف با ن

 24در قبال ایراف تیییر نموده و یکای از نتاای  جلساه علنای   اِف-تی-اِی-اِفاجرایی نماید، رویکرد  

پیشارفت  منظور نظاارت بار به ،متقابل  اقدامات  هماه12خود را تعامل با ایراف و تعلیق    2016ژو ن  

 (FATF, 2016: 1) اعالن نمود.جرای برنامه اقدان ایراف در ا

، با توجه به 2018فوریه    23در پایاف زماف اجرای برنامه اقدان، در بیانیه عمومی    اِف-تی-اِی-اِف

اقداماتی که ایراف در اجرای برنامه اقدان خود انجان داده بود، ضمن برشامردف ماوارد نقا  برناماه 

 FATF, 2018) .گرفت 2018ماه ژو ن سال  تالیق اقدامات متقابل تعاقدان ایراف، ت میم به ادامه 

B: 1) 

با تأکیاد بار   اِف-تی-اِی-اِفهای عمومی بعدی  این روند و ادامه تعلیق اقدامات متقابل در بیانیه

در بیانیاه   اِف-تای-اِی-اِفنهایات  اجرای موارد نواق  اجرای برنامه اقدان ایراف اداماه یافات تاا در  

پاالرمو و  هایکنوانسایوف، با توجه به عدن تکمیل برنامه اقدان و عدن ت اوی  2020 عمومی فوریه

های قاایی توصیه نمود اقدامات توسط ایراف، مجدداً به اعااء و حوزه  مقابله با تأمین مالی تروریسم

 (FATF, 2020: 1) در قبال ایراف اعمال نمایند. 19متقابل را مطابق توصیه شماره 

 
1. Action Plan 
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اِف توسط ایراف، همواره دارای موافقاف و مخالفاانی -تی-اِی-اِف  هایذیرش توصیهتوضی  آنکه پ 

 باه کلای نگاه ی  موافقافبوده است که نظرات آناف مبتنی بر رویکردها و مبانی مختلف می باشد. 

 ماالی معاامالت سااماندهی منظاور باه اِف-تای-اِف اِیتعامال باا  ضرورت از دارند. آناف ماجرا این

-اِف اقادامات تنبیهای اماف ماندف از و همچنین در المللیبین هایبان  با بهتر ارتباط و یالمللبین

 (89: 1397)فوالدی،    .گویندمی سخن  اِف-تی-اِی

اِف -تی-اِی-اِف پذیرش بوده و مندگالیه ویژه گروه شفافیت عدن از طرح این مخالفاف مقابل در 

 تباادالت خ اوا در فراوانای اطالعات بدین طریق دانند، چرا کهمی تحریمی بزر  نوعی خود را

 (79:  1399گیرد. )سهرابی و داداش زاده، قرار می گروه این اختیار در ما مالی

 هادر مسیر پذیرش و انجان کامل توصیهسیاست جنایی ایراف   آنچه قابل تأمل است آف است که
هنگی و تعامال و در ماواردی دارای اِف، در ماواردی دارای هماا-تی-اِی-و همچنین برنامه اقدان اِف

تروریسام  ماالی باا تاأمین مقابلاهحاوزه  نقاط تعار  جدی و اساسی است. این تعار  خاصاه در

 خواهیم پرداخت. مشهود می باشد که در ادامه بداف

 

 اِف در قبال تأمین مالی تروریسم-تی-اِی-اِف  تعامل سیاست جنایی ایران و .  2

باه   یدهپاساخ  تیریمن ماداامت  ،یومعم  استیس  ارکاف  نیترمهم  زا  یکیعنواف  به  ییجنا  استیس

 و  یحقاوق  یهاات اجرامانضا  نیایتع  و  یذارگاشزاست که ار  یدنم  معهجا  ولت  دو  یسو  زا  بزهکار

 افیامتول اماروز اساس، نی. بر ادبخشیجامعه ساماف م  تیامن  نیامت  و  نیتأم  یر راستادرا    یرفیک

 نظاان  ینهادهااات  ناامکا  هماراه  را باه  یلتدو  و  یمرس  یهادهان  یاثربخش  و  ییکارا  ،ییجنا  استیس

   (54: 1401،ی)داراب. دبخشنیتوسعه م زین یرسم یازهبه خارج از مر یفریک  عدالت
 نوعی تدوین خط پردازاف، بههای آف در لساف بانیاف و نظریهسیاست جنایی از زماف ظهور انگاره

کارگیری ابزارهاای ده باه جارن، در ساایه باهدهی سنجیراهبردی کنترل و پاسخ مشی و اصول کلی

شود که اگر اهداف مت دیاف امار از امروزه گفته می.  است  شده  ویژه و منطبق با شرایط خاا گفته

بدوف شا  اصاول اصالی و  ،متمرکز شود تشکیل راهکارهای مقابله با جرن، بر روی موضوعی خاا

اهداف، تیییر خواهند  دهی عملی بهل کراهبردی سیاست جنایی هم بر مبنای چنین طرز تفکر و ش

 سری تیییرات اصلی و بنیادین ایجاد خواهد شاد کاه در مقاان  ی   ،یافت و در بطن سیاست جنایی

گردد. لذا اهداف و دورنماهایی که سیاست جناایی بار مبناای آف ها نمایاف میعملی ساختن تئوری

 د.مجرماناه عمال خواهاد کار  ةی به پدیددهیند پاسخامثابه چراغ راه هدایت فر  گردد بهتشکیل می

 ( 40:  1396)قناد و اکبری، 
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 اِف-تای-اِی-اِفگوناه کاه های برنامه اقدان ایراف آفترین بخشچنانکه بیاف گردید، یکی از مهم

های پس از آف اشاره نموده است، اقداماتی اسات کاه و بیانیه  2018فوریه    23نیز در بیانیه عمومی  

ه با تأمین مالی تروریسم باید انجان دهد. بدیهی است پذیرش و انجاان اقادامات ایراف در حوزه مقابل

خواهاد باود کاه در ایان قسام باه   اِف-تی-اِف اِی  مذکور، مبین تعامل سیاست جنایی ایراف با نهاد

 خواهیم نمود. بررسی آنها مبادرت

 

 تصویب و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم .1.  2

های منادرج در توصایه(تاأمین ماالی تروریسام  برنامه اقدان ایراف، در خ وا جارندر بخش دون 

ای اقدان ایراف(، ماده  41برنامه    10تا    5اِف( در شش بند )بندهای  -تی-اِی-اِف  18و    5،  4،  2شماره  

  اِف برای اجرای ایراف پیش بینی نموده است، مشخ  گردیده است.-تی اِی-هایی که اِفبرنامه

می که باید بداف توجه نمود آف است که بدوف ت وی  و اجرای قوانین کارآماد و ماسثر نکتة مه

در   فضاعتواف فرایند مقابله با تأمین مالی تروریسم را سااماف داد.  های حقوقی داخلی، نمیدر نظان

یال ناکاامی دهاا و دالوتارین کمب  همادع   ز، یکای امتروریسا  مین مالیأ ری و تعقی  مرتکباف تپیگی

زراعات و مهادوی  )قماشای، .استه ی شدفمین مالی تروریسم معرأ ا تبله بمقار ورها دشا و کهدولت

 ( 244: 1399نژاد،  

قانوف مبارزه باا  با عنایت به اینکه در حقوق ایراف و سیاست جنایی تقنینی آف تا قبل از ت وی 

روریسام و تاأمین ، در هیچ ی  از قوانین به صراحت ناامی از ت1394تأمین مالی تروریسم در سال  

نبوده و قانوف مستقل و خاصی بداف اخت اا نیافته بود و از سوی دیگار، ایان قاانوف در  آف مالی 

منطبق بر برنامه اقدان ایراف اصالح گردید، هام ت اوی  و  اِف و-تی اِی-اِفدر تعامل با  1397سال 

سیاسات جناایی ایاراف  اِف بر-تی اِی-اِفهم اصالح این قانوف، از نقاط تعامل و تأثیرات مثبت نهاد 

است که به لحاظ حقوقی، مبین تمایل سیاست جنایی ایراف به هماهناگ شادف باا نهادهاای باین 

المللی، در راستای انسجان بین المللی سیاست جنایی خاصه در قبال جرن سازماف یافته ی مزباور و 

خاصه نهاد مزبور، در جهت ارتقاء المللی،  گیری اسناد و نهادهای بینارا ه ی  نیمرو سازگار با جهت

 انسجان و کارآمدی سیاست جنایی ایراف در این خ وا می باشد.

 

 اتخاذ رویکرد جرم انگاری مستقل .1.1.2

انگاری و تعیین و اعمال ضمانت اجراهای کیفاری، ابزارهاای اساسای بخاش مااهوی سیاسات جرن

باا تاأمین ماالی تروریسام م اوب   قاانوف مباارزه  .تأمین اهداف خویش اسات  جنایی تقنینی برای

المللاای و پیگیااری نهادهااای اقت ااادی، در راسااتای رفااع تحاات فشااارهای بین 14/11/1394



 249 (26پیاپی )  1401    پاییز و زمستان ،  شماره  دوم  ، سیزدهم   ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال           ... رد قبال تأمین مالی سیاست جنایی اریان 

 

 

های ایجاد شده برای نظان بانکی، به موضوع حقوق کیفری ایراف تبدیل شده و به ت وی  محدودیت

شاویی و اجارای تادابیر رسید. واقعیت امر این است که ایراف با وجود ت وی  قانوف مباارزه باا پول

انگاری مستقل تأمین مالی تروریسام، در فهرسات دلیل عدن جرننظارتی بر سیستم بان ، همواره به

گذاری از سوی نهادهای مالی معرفی شده و بعااً تحریم شده اسات. کشورهای پرخطر برای سرمایه

ه باا محوریات وزارت اقت ااد و ها بوده کااز این رو این قانوف ی  اقدان واکنشی در مقابله با تحریم

 بان  مرکزی تهیه شده است.

شویی و تأمین بر این اساس، شاید بتواف گفت در ایراف، سیاست جنایی اجرایی در خ وا پول

تر از سیاست جنایی تقنینی و قاایی بوده و بر آف تفوق دارد. این پیش مالی تروریسم، بسیار پیشرو

کناد شویی هیچ صحبتی از تأمین مالی تروریسم نمیرزه با پولرو بودف در حدی است که قانوف مبا

شاویی باه های صاادره در خ اوا پولها و بخشنامهشویی و تمامی دستورالعملنامه پولولی آ ین

 (  86: 1398کنند. )ان اری، رضوی فرد و طهماسبی،  تأمین مالی تروریسم اشاره می

 وجوه جریاف مستندسازی نامهآیین ،شوییپول با زهمبار اصالحی قانوف اجرایی نامهآیین ت وی 

 کاد و ملای شاماره اخت اصی الزان قانوف اجرایی نامهآیین  ر،اعتبا سنجش نظان نامهآیین، درکشور

 آیاین ،ایرانی حقوقی اشخاا هکلی به ملی شناسه اخت اا نامه آیین ،ایرانی اتباع کلیه برای پستی

 نگهداری طرز و مدت نامه آیین، کشور با مرتبط خارجی شخااا برای اخت اصی شماره تعیین نامه

ی مرتبط می باشند که توسط قوه اجرایای هانامه آیین جمله از، هابان  دفاتر و اسناد بازرگانی اوراق 

  به ت وی  رسیده و مورد عمل می باشد.

عنواف نموناه اند که بههای متعددی توسط بان  مرکزی صادر شدهدر همین راستا نیز بخشنامه

تأکیاد بار احاراز هویات و شناساایی   85/1025تواف به موارد ذیل اشاره نمود: بخشنامه شماره  می

نامه اجرایی قانوف مبارزه با پاول شاویی؛ ابالغ آیین  88/210068ها؛ بخشنامه شماره  مشتریاف بان 

ساات اعتبااری؛ شاویی در مسسهای مباارزه باا پولابالغ دساتورالعمل  90/41478بخشنامه شماره  

ابااالغ قااانوف مبااارزه بااا تااأمین مااالی تروریساام، بخشاانامه شااماره  95/42930بخشاانامه شااماره 

شویی در نقل و انتقاالت الکترونیکی بروف مرزی و تأکید بر رعایت مقررات مبارزه با پول  96/13571

 داخلی در بان  ها و ...

ایای مرباوط باه مقابلاه باا تاأمین ماالی های اجرناماهآنچه در اینجا قابل تأمل است آنکاه آیین

نامه اجرایی قاانوف تروریسم که مستقیماً به این عنواف مجرمانه اخت اا یابد، صرفاً محدود به آیین

شاویی ها در واقع در راستای مقابله باا امار پولنامهمبارزه با تأمین مالی تروریسم است و سایر آیین

االجراسات. روریسم هم ارتباط یافته و نسبت باه آف نیاز الزناند و لیکن به تأمین مالی تتدوین شده

، در تماامی ماوارد 1397شاویی م اوب  نامه اجرایای قاانوف مباارزه باا پولعنواف مثال در آیینبه



 (26)پیاپی ،    1401تان،    پاییز و زمس     ، دوم     ،شماره  سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  میدرضامیرزاجانی ح  و غالمرضا طالعی 250

 

شویی، به موضوع تأمین مالی تروریسم نیز اشاره شده و در تعاریف اصاطالحات مقتای، درکنار پول

تاواف باه اصاطالحاتی نظیار عنواف نموناه میتفاده شده است که باهنیز از هر دو عنواف مجرمانه اس

، اشخاا مظناوف،  اشخاا تحت مراقبت،  مشمول تحت نظارت  اشخاا،  های متولی نظارتدستگاه

اشاره نمود که داللات بار پیشارو باودف و تفاوق  آف 1، در ماده  فهرست توقیفیو    فهرست تحریمی

 سیاست جنایی اجرایی دارد.

زماف با تاعیف های امنیتی است که همهای شبکهمجریه بر قوه مقننه از شاخ   این تفوق قوه

شود که ممکن است دارای ماهیت سیاسی باشد، یعنی قانوف دیگر م وب مجلاس قانوف متجلی می

: 1393های قوه مجریه وضع و ت وی  شود. )دلمااس ماارتی، ها و ت میمنامهنباشد، بلکه با ت وی 

فوق قوه مجریه و پیشروی سیاسات جناایی اجرایای، مباین رویکارد امنیات مادار ( بنابراین ت266

 سیاست جنایی ایراف در این حوزه است.

از سوی دیگر ت وی  قانوف مبارزه با تأمین مالی تروریسام در ایاراف، باه منزلاه تیییار گساترة 

تاأمین ماالی سیاست جنایی ایراف با راهبرد پیشروی است چارا کاه باا ورود رفتاار خاالف هنجاار 

تروریسم، قلمرو سیاست جنایی ایراف، از نقطه صفر )خأل هنجار( به منطقه پاسخ کیفری، پیشروی و 

-تی-اِی-تواف آف را از اثرات تکلیفی و در عین حال مثبت و تعاملی نهاد اِفگذار نموده است که می

 اِف بر سیاست جنایی ایراف دانست. 
 

 وریسمتبیین اعمال و مصادیق تر  .2 .1.  2

اید. در غیر ایان مهای حقیقی جامعه را منعکس نارزش  ،سیاست جنایی بایستی همچوف آینه  اصوالً

ارمیااف دیگاری  ،قای رفتاار از اذهااف عماومیزایی و زدودف اهمیات اخالجرن  صورت، جز خاصیت

منادی از یا  عدالت کیفری، متامن تدوین و بهره  های نظانمافرتحقق اهداف و آ  .نخواهد داشت

)تااجمیر و آل محماد،   .گرا در مباارزه علیاه پدیاده بزهکااری اساتسیاست جنایی روشن و هدف

1399 :39) 

 ، در هایچ یا  از1394در حقوق ایراف تا قبل از ت وی  قانوف تأمین مالی تروریسم در ساال 

ا قوانین به صراحت نامی از تروریسم و تأمین مالی آف نبوده و قانوف مستقل و خاصی بداف اخت ا

در نتیجاه  باشد.است نتیجه این امر، عدن تعریفی روشن و مستقل از تروریسم می نیافته بود. بدیهی

انگاری تاأمین انگاری تروریسم و از آنجا که جرنمبنی بر عدن جرن گذار با توجه به خالء قانونیقانوف

ضامن قاانوف  شادف اعماال تروریساتی داشات، در انگاری و مشخ مالی تروریسم، مالزمة با جرن

و  1آف، در ذیال مااده  1انگاری این عمل در صدر ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پس از جرن
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صاورت تروریسام را به م ادیقطی چهار بند، سعی در جبراف این خالء نموده و برای نخستین بار، 

 خاا مشخ  نموده است. 
 و مساتقل انگااریجرن عدن بر مبنی اساسی ایراد اینکه از نظرصرف ش  بدوف

 ماع الوصاف، اسات، بااقی خود حال به جنایات تروریستی و جرایم دقیق کیفرگذاری

 و هاریشه مبارزه با در ایراف اسالمی جمهوری عزن گویای تواندفوق، می قانوف ت وی 

 (106: 1397تروریستی باشد. )چاووشی و کرامتی معز،   افعال هایزمینه
مساتقل  انگااریای مهم سیاست جنایی تقنینی ایراف را عالوه بار جرنبنابراین یکی از رویکرده

تأمین مالی تروریسم، باید تبیین اعمال تروریستی و م اادیق تروریسام دانسات، چارا کاه دیادگاه 

پذیری رسد تأثیرسازد. در واقع به نظر میایراف را در این خ وا روشن و شفاف می حقوق کیفری

 ماالی باا تاأمین مقابلاهاِف در -تای-اِی-های اِفها و توصایهساتسیاست جنایی ایاراف از سیا

پذیرد. می صورت تروریسم با برای مقابله که است تریجامع تالش از بخشی تروریسم،

 نیز تروریسم مالی که تأمین هستیم تروریسم با مقابله قانوف رو نیازمند ت وی  این از

 (110شود. )هماف:   گنجانده در آف یسمبا ترور مقابله مهم هایشیوه از یکی عنوافبه

تاأمین ماالی تروریسام، باه لحااظ مااهوی، معاونات در جارن   البته باید اشاره نمود، از آنجا که

عنواف جرمی مساتقل، این پیش روی و توسعه قلمرو جرن تأمین مالی تروریسم به  شود،محسوب می

 باشد.ر این حوزه میهای رویکرد امنیت مدار سیاست جنایی ایراف داز دیگر شاخ 

 

 1394اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب   . 3.1.2

گذار ایراف نیز در راستای اجرای برنامه اقدان، مباادرت باه اصاالح قاانوف قانوفبیاف گردید،    چنانکه

ن  ، موادی از قانوف مزبور طی پا1397در سال نمود و   1394مبارزه با تأمین مالی تروریسم م وب  

در برنامه اقادان،  اِف-تی-اِی-اِفشد. در این اصالحات، پیشنهادهای اصالحی  ماده، اصالح و ت وی 

 مورد توجه دولت و مجلس شورای اسالمی بوده است. 

قانوف اصالحی مذکور، عالوه بر تبیین اعمال و م ادیق تروریساتی باه شارح بناد قبال،   1در ماده  

ها اصالحات مدنظر در برنامه اقادان ایاراف انجاان شاده ال  آفچهار تب ره اضافه شده است که در ق

 است. 

 تروریسم مالی تأمین جرن بر این اساس، اوالً: با بررسی متن و محتوای ماده ی  محرز است که

 هایساازماف ماالی تاأمین طورکلیخااا محادود نگردیاده و باه اقادامات تروریساتی یا به اقدان

این موضوع چنانکه در صادر مااده  دهد ومی را پوشش هدفی هر با و اشخاا تروریست تروریستی

 گردد.می وجوه نیز آوریجمع ی  نیز ت ری  گردیده است، شامل
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نامه اجرایی قانوف مبارزه باا تاأمین ماالی تروریسام در تبیاین آیین  1در ماده    گونه کهدون: آف

باا  مطاابق دارایای ناوع هار وافعنباه »وجوه  تعریف »وجوه  مقرر شده است، منظور مقنن از واژه

 نیز برآورده شده است. تی اِف-اِی-اِفانجان شده و خواسته  2شماره  ویژه توصیه

افراد   مالی اقدامات تروریستی علیه  ةکنندبرای تعقی  تأمینماده ی ،    3سون: منطبق بر تب ره  

اجارا   فاد این قانوفم  ،نظر از محل ارتکاب جرن، تابعیت و محل اقامت مجرنصرف،  حقوقی  حقیقی و

 ارتکاب جرن به شخ  منتس  این که از نظرصرف مالی تروریسم، جرن تأمین بنابراین خواهد شد.

آف  در تروریساتی هایها یاا ساازمافاست که تروریسات کشوری از غیر کشوری یا کشور هماف در

 .گرددمی شامل را است، افتاده آف اتفاق  در تروریستی اعمال یا و واقع

گردد اصالحات بیاف شده، موج  توسعة دامنة تأمین مالی تروریسم شاده و امکااف ظه میمالح

تر فراهم نموده است. این موضوع خاصه برای ایراف ای جامعگونهمبارزه با تأمین مالی تروریسم را به

که همواره پس از انقاالب، در معار  اقادامات تروریساتی باوده و از قربانیااف تروریسام محساوب 

شود، حا ز اهمیت است. بنابراین تعامل انجان شده، سیاست جنایی تقنینی ایاراف را باه مسایری می

انگاری مستقل این جرن، با تبیین اعماال و م اادیق تروریساتی، گاان رهنموف نموده تا ضمن جرن

مهمی در جهت مشخ  شدف مفهون تروریسم در نظان کیفری ایراف برداشته شاده و باا اصاالحات 

ه، حدود و ثیور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در حدود اصاول منادرج در قاانوف اساسای انجان شد

 تر شکل گرفته و تبیین گردد.ای جامعگونهایراف، به

المللی در حاوزة های بینها به اسناد و فعالیتدر پایاف این قسم باید اشاره نمود که الحاق دولت

زماف رویکرد سیاست جنایی کشورها به اعمال تروریساتی را ممقابله با تروریسم و تأمین مالی آف، ه

کند. امری که به نوبة خاود موجا  اید ولوژی  به هم نزدی  می  -به رغم اختالف نظرهای سیاسی

جامعاة  -تحقق راهبرد انقطاعی در مدل سیاست جنایی کشورهای دموکراتی  یعنای مادل دولات 

  شدف این مدل به مدل اقتادارگرای سیاسات جناایی در ای نزدیمدنی لیبرال نیز شده و تا اندازه

زماف باا تشادید اقتادارگرایی در دو ساف، تروریسم همحوزة تروریسم را به دنبال داشته است. بدین

مدل اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، مدل دموکراتی  سیاست جنایی را نیز به چاالش کشایده و آف 

 (63: 1393ایی قرار داده است. )دلماس مارتی،  را در معر  گرایش به نوعی اقتدارگر

 باا مباارزه قاانوف ت اوی  این امر در خ وا رویکرد سیاست جنایی ایراف نیز صادق است. باا
 ناوع ماهیتااً مساتقل کاه جرمی عنوافبه تروریسم مالی انگاری تأمینتروریسم و با جرن مالی تأمین
رویکارد اقتدارگرایاناه و امنیات مادار  و سائولیتدامناه م توسعه باشد،در جرن می معاونت از خاصی

 تواف مالحظه نمود. سیاست جنایی ایراف در این حوزه را می
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 امنیت شورای 1267های مرتبط با قطعنامه مسدود کردن دارایی  .2.  2

های مرتبط باا تاأمین ماالی برای ایراف، به مسدود کردف دارایی  اِف-تی-اِی-اِفبخش چهارن برنامه  

در زمره تعامالت و نقااط همگارای   برنامه اقدان که 14و   13م اخت اا یافته است. بندهای  تروریس

 جهات مناسا  حقاوقی مبناای شود، باه تعیاینتلقی می اِف -تی-اِی-اِفسیاست جنایی ایراف و 

 تعیاین شاده در افراد هایو دارایی کردف وجوه مسدود به مرتبط و اقدان هایدارایی کردف مسدود

 آف است.  پیرو هایقطعنامه و متحد ملل امنیت سازماف شورای1267  قطعنامه

 در مورد اهتمان جدیدی در مقابله با تروریسم و انسداد وجوه و سایر منابع ماالی  1267  قطعنامه

. این قطعنامه در پی نگرانی شورای امنیت سازماف ملل متحاد صادر شد  1999اکتبر    15در  طالباف  

 ،تبعایض بار ضاد زنااف و دختارافویژه  بهبشر    المللی و حقوق بین  وستانهاز ادامه نقض حقوق بشرد

اساالمی ایاراف و قتال   گری جمهوریاشیال کنسول  ،مخدر  توجه تولید غیرقانونی موادافزایش قابل

ویژه باه  مداون از سرزمین افیانساتاف  استفاده  و همچنینمزارشریف    ها و خبرنگار ایرانی دردیپلمات

و...  ها و طراحی اقادامات تروریساتیآموزش تروریست طالباف برای پناه دادف و مناطق تحت کنترل

 صادر گردیده است. 

بندهای مذکور، فرصتی مسثر جهت همااهنگی سیاسات جناایی ایاراف باا ساایر بنابراین اجرای  

تی های جهانی آنها در مبارزه با این گاروه تروریساالمللی و همکاریها در راستای تعهدات بیندولت

در مجاورت خاک جمهوری اسالمی ایراف و کاهش خطرات و تبعاات ناشای از آف خواهاد باود کاه 

المللی، به ساهم خاود باه های اسناد بینضمن ارا ه نموداری از سازگاری و همسازی با جهت گیری

لای الملنوایی با دیگر کشورها و نهادهای بینانسجان و کارآمدی سیاست جنایی ایراف در تعامل و هم

ها، نقش مهمی در تحقق امنیت داخلای در این خ وا منجر شده و این همکاری و تعامل سیاست

 المللی نیز ایفا خواهد نمود. و بین

 

 (CFT)الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  .3.  2

مقارر شاده  5شاماره  هتوصای اِف برای ایراف که بر مبناای-تی-اِی-اِفاز دیگر تکالیف برنامه اقدان 

کنوانسیوف مقابلاه باا تاأمین ماالی تروریسام مبنی بر امااء، ت وی  و اجرای   29است، بند شماره  

(CFT) شاده قا ال عااو کشاورهای برای عمده تعهدسه  کلی صورت کنوانسیوف بهاین  باشد.می 

 ساایر باا گسترده همکاری -2؛ جزایی قوانین در تروریستی اعمال مالی مینأ ت انگاریجرن -1 :است

 و مقاررات وضاع -3 و کنوانسایوف به مربوط موضوعات در قاایی معاضدت ارا ه و عاو کشورهای

 اعماال ماالی مینأ تا ماوارد دهایگازارش و کشف در مالی سساتسم نقش ایفای به مربوط الزامات

 .تروریستی
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بارای   ن ماالی تروریسامتأمیتواف با الحاق به کنوانسیوف مقابله با  ترین نقاط تعاملی که میمهم

 موضاوعات در قااایی معاضادت ارا ه و عاو کشورهای سایر با گسترده همکاری ایراف مت ور بود،

 و کشاف در ماالی سسااتسم نقاش ایفای به مربوط الزامات و مقررات وضع و کنوانسیوف به مربوط

ای الی آف پدیادهاست. چرا که تروریسم و تأمین ما تروریستی اعمال مالی مینأ ت موارد دهیگزارش

المللای های بینالمللی و جرمی سازماف یافته است و تبعاً مقابله با آف جز با معاضدت و همکاریبین

   میسر نخواهد بود.

 جناایی هاایبحراف خ اوا باه هاابحراف بسایاری از حقاوق، شدف جهانی بحث از نظرصرف

 یا دو معاهدات انعقاد سرزمینی و مرزهای از کیفری خروج حقوق  فراسرزمینی نظیر تروریسم، باعث

 عادن و سو ی  از ایمنطقه فرا جنایی هایگسترش بحراف .شودمی این جرایم قبال در جانبه چند

 در کاالف تدابیر اتخاذ دیگر، ضرورت سوی از تعهدات ها در قال دولت ملی صرفاً هایپاسخ کارایی

 ناه تنهاا در جناایی سیاسات ترسیم .ایدنممی اقتاا را هادولت بین مشترک جنایی سیاست سط 

جنایی(  ساختار )سیاست این پذیریانعطاف از حکایت جهانی، و ایعرصه منطقه در بلکه ملی سط 

 ساوی از رویکارد ایان اتخاذ امروزه .دارد متفاوت قلمروهای در و مجرمانه هایدر قبال انواع پدیده

 اسات اماری تنهاا ناه فراملای شاترکم جناایی هایدر قباال پدیاده و جهااف منطقاه کشورهای

 را مادنی جامعاه و سط  ملی مشارکت نهادهای رسمی در که میزانی هماف به بلکه ناپذیر،اجتناب

  .دارد انسجان و هماهنگی به نیاز نیز، فراملی عرصة در طلبد،می
 

 اِف در قبال تأمین مالی تروریسم-تی-اِی-اِف تعارض سیاست جنایی ایران و .3

-اِی تای-و همچنین برنامه اقدان اِف  هادر مسیر پذیرش و انجان توصیهست جنایی ایراف  تعامل سیا

باشاد. برخای از در مواردی نیز دارای تعار  می تروریسم، مالی با تأمین مقابلهاِف، خاصه در حوزة 

 ها خواهیم پرداخت.این تعارضات، اساسی و واجد اهمیت بسیار بوده که در ادامه به بررسی آف

 

 1394حذف استثناء مندرج درقانون تأمین مالی تروریسم مصوب . 1.3

 مالی تروریسم با تأمین مبارزه قانوف بر لزون اصالحدر بند هشتم برنامه اقدان ایراف،   اِف-تی-اِی-اِف 

 بارای مشاخ  شاده »تاالش هاایگروه برای تروریسم مالی حذف  معافیت جرن تأمین به منظور

عنواف یا  تعاار  مهام بهو نژادپرستی  ت ری  داشته است که  استعمار ،اشیال خارجی با مقابله

 بار مبنای قانوف اساسی جمهوری اساالمی ایاراف 154 اصل با موضوع که اینمطرح می باشد چرا 

 هایقادرت در برابار مستااعف هاایملت خواهیو عدالت آزادی و استقالل آرماف از ایراف حمایت

   می باشد.استعمارگر، در تعار و مستکبر
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گردد. یکی از مشکالت بحث تروریسم کاه امکااف این موضوع از جهتی به تعریف تروریسم برمی

مقابله فراگیر و همه جانبه با آف را با دشواری همراه کرده است، عادن توافاق بار تعریاف و اخاتالف 

وانی که بارای های فرادیدگاه کشورها در بیاف م ادیق تروریسم است. به همین دلیل با وجود تالش

تعریف این جرن صورت گرفته است، تا کنوف تعریفی جامع و مانع که مورد قبول اکثریت کشورهای 

های متعددی از تروریسم قابل های سیاسی، تعریفجهاف باشد، ارا ه نشده است. هر چند در فرهنگ

 (  3: 1386دسترسی است. )آقابابایی،  

 اقادامات زمینه در هادولت اختالف متحد، ملل افسازم عاو کشورهای اختالف محور ترینممه

 ملل سازماف اولیه هایتالش همه اساس بنابراین .بود دولتی تروریسم و ملی بخشآزادی  هایجنبش

 خ اوا در ،دون مشاکله و هست.باود آف از جاامع یتعریف ارا ه تروریسم، مشکل با برخورد برای

 مردمی .است خارجی استعمار و سلطه از رهایی یبرا بخش آزادی هاینهات آمیزخشونت اقدامات

 اماا شناسند،می دفاع و مقاومت حق خود برای اشیالند، وضعیت در یا خارجی متجاوز سلطه زیر که

 (54: 1386حبی  زاده و حکیمی ها، ) د.دارن خوف ،شود تلقی تروریسم آنها مقاومت اینکه از

تعیین م ادیق اعمال، افاراد، ذکور آورده است: »قانوف اصالحی م  1ماده    4  تب رهگذار در  قانوف

قاانوف اساسای جمهاوری  154باا لحااظ اصال  ،های تروریستی موضوع این قانوفسازماف  ها وگروه

های آزادی بخش با هدف مقابله باا ها و یا سازمافها، گروهافراد، ملت اسالمی ایراف و با تأکید بر حق

با بررسای  .شورای عالی امنیت ملای اسات    برعهده  دپرستیسلطه و اشیال خارجی و استعمار و نژا

 هایهاا و ساازمافتعیاین م اادیق گروهگاذار (، قانوف1394قبلی )م اوب  قانوف 1ماده  2تب ره 

 (،1397قرار داده بود، اما در قانوف اصالحی )م وب  برعهده شورای عالی امنیت ملی  را  بخش  آزادی

هاا و گروه  اعمال، افاراد،  تعیین م ادیق  ،آزادی بخش  هایمافها و سازم ادیق گروهبه جای تعیین  

 قرار داده شده است. برعهده شورای عالی امنیت ملی   ،های تروریستی  سازماف

گذار، به لحاظ مفهاومی، هایچ تحاول اساسای و مااهوی ایجااد هرچند این رویکرد جدید قانوف

دد، اماا باه لحااظ مباحاث اصاولی گارننموده است و در واقع صرفاً ی  تیییر شاکلی محساوب می

باودف  بار عادن تروریساتی اصال رویکرد قانوف اصالحی موجه تر است، زیرا تواف گفت اینمی

هاست، مگر آنکه مشخ  شود فرد یاا گاروه یاا ساازمانی تروریسات اسات. ها و سازمافافراد، گروه

 اعالن گردد، نه آف نان باید محسوب شود، تروریستی یا گروهی سازماف اصوالً اگر بنابراین

 بناابراین .نماود اعالن راآزادی بخش غیر تروریستی و  هایو سازماف هااینکه م ادیق گروه

 اسات. حوزه این در از تعارضات اساسی و عقیدتی اید ولوژی ، سیاسی هایانگیزه وجود

 که است آف گویای تروریسم، تأمین مالی با مبارزه قانوف در گذارگفتماف قانوف تحلیل

اِف -تای-اِی-اِف المللی همچاوفترین نقطه تعار  سیاست جنایی ایراف و اسناد و نهادهای بینمهم
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 به اصاول سیاسات بنا ایراف سوی از است که مقاومت هایگروه وجود زمینه، این در

 مستااعفاف از دریا  حمایت بای مبنای بر خارجی سیاست بر »تنظیم مبنی خارجی

 طلباناه مستااعفین حق مبارزه از »حمایت اساسی( و فاصل سون قانو 16 جهاف  )بند

: 1397شاوند. )چاووشای و معازی، قلماداد نمی تروریساتی (154مستکبرین  )اصل  برابر در

112 ) 

 

 (CFT)کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  الحاق به   .  2.3

، 35، 5، 1های شماره توصیه منطبق بر(المللی هفتم برنامه اقدان ایراف، با عنواف همکاری بین بخش

 ت اوی  و امااء،برنامه اقدان ذیل بخش هفتم،  29تنظیم شده است. بند  (40و  39، 38، 37، 36

می باشد. مطابق این بند، ایراف تا دساامبر  (CFT)کنوانسیوف مقابله با تأمین مالی تروریسم  اجرای

 6را اجارا نمایاد. همچناین بناد    فرصت داشته است تا به این کنوانسیوف ملحق شاده و آف  2017

پالرمو و مباارزه باا تاأمین ماالی  هایکنوانسیوف ت وی  و اجرایبر  2018فوریه  23بیانیه عمومی 

 تأکید نموده است.  حقوقی متقابل خدمات سازی توانایی ارا هو شفاف تروریسم

 و مالی گذاریستسیا در شفافیت هایدستورالعمل  کنوانسیوف مقابله با تأمین مالی تروریسم و
 اصالی شد. رکان ویژه گروه کار دستور وارد سپس ت وی  و ملل در سازماف 1999در سال  پولی،
 انتشار دستورالعمل ویژه گروه سال همین همین کنوانسیوف است. از تروریسم تأمین مالی با مبارزه
 (374: 1399بایزیدی، داد. ) خود قرار دستور کار در را پولی و مالی هایگذاریسیاست در شفافیت

، الیحاه »الحااق 1396آبااف مااه ساال 22تعهد دولت وقت ایراف به انجان برنامه اقدان، در  براساس

المللای مقابلاه باا تاأمین ماالی تروریسام  توساط دولت جمهوری اسالمی ایراف به کنوانسیوف بین

ت اوی    جمهور، جهت طی تشریفات باه مجلاس شاورای اساالمی ارساال شاد کاه پاس ازر یس

 بناد باه م اوبه  22ای باه مجلاس، در  ، شورای نگهباف طای ناماه1397آباف ماه    6نمایندگاف، در  

"CFT"   دی مااه  30از منظر میایرت با شرع مقدس و قانوف اساسی ایراد گرفت و در نهایت نیز در

باه  که تاکنوف ، این الیحه را برای حل اختالف به مجمع تشخی  م لحت نظان ارجاع دادند1397

  1نتیجه نرسیده است.

المللی در حوزة مقابله با تروریسام و تاأمین ماالی آف، های بینها به اسناد و فعالیتالحاق دولت

کند چرا که بخشی همزماف رویکرد سیاست جنایی کشورها به اعمال تروریستی را به هم نزدی  می

تردیاد پاساخ و در چنین جهانی، بیشود از امنیت آنها از سوی مرتکباف جرایم تروریستی تهدید می

المللی رسمی و غیر رسمی )جامعوی( به بزه و انحراف، حتای اگار نماادین هام باشاد، بایش از بین

 
1. http://humanrights-iran.ir/print-70565.aspx 

http://humanrights-iran.ir/print-70565.aspx
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دهاد گذشته آثار خود را در مدل سیاست جناایی داخلای و باین المللای و تحاوالت آف نشااف می

ترین مبنای تعار  در این اید ولوژی ، اساسی  -های سیاسی(، ولیکن نظرگاه64)دلماس مارتی.ا  

اِف را باه دنباال -تای-اِیاِفسیاست جنایی ایاراف و باشند، چنانکه همین موضوع، تعار   حوزه می

 ، مبین آف خواهد بود.  امکاف اعمال حق شرط  دارد که توضیحات ذیل در خ وا

بار   وهعاالم،  مین ماالی تروریساأ کنوانسیوف مقابله با تالحاق ایراف به  درخ وا    مجلس  ةم وب

بناابراین تحلیال مفهاون و باشاد.  شرط و ی  تب اره مای 7کنوانسیوف، متامن ماده واحده،   متن

 هاایمیایرت و های ایراف و همچنین رفع ایرادات نوعی ناظر به دغدغه  که بهاعتبار مفاد این شروط  

در اسات.  اربرخاورد از اهمیت بسزایی ،باشددستی میباال کنوانسیوف حاضر با برخی اسناد و موازین

ادامه به اخت ار به بررسی این شروط پرداخته تا از این رهگذر، تعاار  سیاسات جناایی ایاراف در 

 های گروه ویژه مبنی بر الحاق به این کنوانسیوف روشن گردد. پذیرش توصیه

المللای، معاهاده المللی در خ وا حقوق و قواعاد حااکم بار معاهادات بینترین سند بینمهم

ر خ وا حقوق معاهدات است. یکی از مباحث رای  در بسیاری از معاهادات، اعماال وین د  1969

»استفاده از حق شارط  ایان اسات کاه یکای از   از  منظورحق شرط از سوی طرفین معاهده است.  

 معاهاده، در عااویت یاا ت وی  ،ءاماا زماف در چندجانبه یا دو معاهدات در عقد طرفکشورهای 

 معناای تخ ای  باا چاه را عهدنامه مواد مقررات از بعای قبول وسیله ینبد تا کند اعالن را وضعی

 رد یاا و محدود بعااً یا کالً آنها پذیرش عدن یا تیییر با چه و عهدنامه ایپاره برای معینی و مشخ 

 (207  :1366،  عمادزاده)  نماید.

 گان امااء،ی  کشور هن: »تنظیم حق شرطبا عنواف ، نوی 1969 کنوانسیوف 19به موج  ماده 

تواند تعهد خود نسبت به آف معاهده را مشاروط   می  ،ت وی  یا الحاق به ی  معاهده  تنفیذ، قبولی،

ب. معاهده مقارر کارده باشاد   حق شرط را ممنوع کرده باشد؛  الف. معاهده:  که  مگر در صورتی  کند

ر غیر موارد ج. د  نیست، مجاز است؛ یا  شرط فقط در موارد خاا که شامل تعهد مورد بحث  که حق

 1. میایرت داشته باشد  ، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده ب»و  الف»بندهای   مشمول

ای متامن اینکه این کنوانسیوف، برابر بنادهای مقرره کنوانسیوف مقابله با تأمین مالی تروریسم،در 

منوع نموده باشاد، صورت جزیی مصورت کلی یا بهمعاهده، اعمال حق شرط را به  19الف و ب ماده  

تواند ندارد. بنابراین کشورها محدودیتی از این جهت در اعمال حق شرط ندارند. تنها موردی که می

اعمال حق شرط را با ممنوعیت مواجه نماید، صرفاً مخالفت »شرط  با مقتاای معاهده خواهد بود. 

جهات کاه مخاالف مقتااای   بنابراین ممکن است شروط ایراف در الحاق به این کنوانسیوف، به این

 معاهده باشد، با محدودیت مواجه شود.

 
1. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
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هماین   18جهت وصول پاسخ، بیاف دو مستند قانونی دیگر راهگشا خواهاد باود. اوالً: در مااده   

الزان به خاودداری از لطماه زدف باه هادف و منظاور یا  معاهاده قبال از عنواف  تحتکنوانسیوف  

است از اقداماتی که به هدف و منظور ی  معاهاده   ر ملزنی  کشوآمده است: »  شدف آف  االجراالزن

 مقابلاه باا تاأمین ماالی تروریسام  کنوانسیوف  6...  و ثانیاً: ماده  خودداری ورزد  ،کند  لطمه وارد می

باصراحت مقرر نموده است که: »هر کشور عاو در صاورت لازون و عنداالقتاااء اقاداماتی را نظیار 

نمود تا اطمینااف حاصال نمایاد، اعماال کیفاری منظاور در ایان تدوین قانوف داخلی اتخاذ خواهد  

گونه شرایطی با توجه باه مالحظاات مرباوط باه ماهیات سیاسای، فلسافی، کنوانسیوف، تحت هیچ

 1عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره قابل توجیه نباشند. 

بااال، مفهاون تروریسام این کنوانسیوف به شرح  6بنابراین باتوجه به این مستندات و خاصه ماده 

عنواف قابل استثناء نبوده و اعمال هرگونه رزرواسیوف )حق شرط( خالف ماهیات آف اسات و هیچبه

ماده واحده م وب مجلس، ناظر بار اساتثناء »مباارزات   2بدوف ش  حق شرط تعیین شده در بند  

مل تروریساتی، مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشیال خارجی  از شمول تعریف ع 

ها و اید ولوژی نظاان جمهاوری اساالمی ایاراف اسات ، که دارای ماهیت عقیدتی و مبتنی بر آرماف

بر تأمین مالی کلیه اشاکال تروریسام، بادوف هرگوناه مالحظاه و میایر هدف این کنوانسیوف مبنی  

راف در مقابال تعهاد ایا  منزلاةای بوده و باطل تلقی خواهاد گردیاد و باطال باودف شارط، بهانگیزه

باشد که میاایر باا مباانی جمهاوری اساالمی های معاهده، بدوف در نظر گرفتن حق شرط میطرف

 قانوف اساسی خواهد بود. 154و اصل  3اصل   16ایراف و به خ وا بند 

 

 امنیت  شورای  1373قطعنامه  اجرای برای قانونی مبنای ایجاد. 3.3

های مارتبط باا تاأمین برای ایراف، به مسدود کردف داراییتی اِف  -اِی-بخش چهارن برنامه اقدان اِف

قطعناماه  اجرای برای قانونی مبنای این برنامه به ایجاد 15مالی تروریسم اخت اا یافته است. بند 

 عالوهاِف،  -تی-اِی-اِف اقدامات و م وباتملل متحد اخت اا دارد.  سازماف امنیت شورای 1373

 قطعناماه از تبعیات در ساایر کشاورها و همچناین عاو هایولتد مساعی تشری  از وریبهره بر

 و بانا  جهاانی های بین الدولی نظیارسازماف حمایت از متحد، ملل سازماف امنیت شورای 1373

 (202:  1399باشد. )فارسیانی و رضایی و باقرزاده و نوراللهی، می برخوردار نیز پول جهانی صندوق 

 و صال  کاه اسات اقاداماتی باا رابطه در متحد بیشتر ملل نشورم پرتو در امنیت شورای اختیارات

 در امنیات شاورای گاذاریقانوف این رو، اختیارات از سازد.می مواجه با تهدید را المللیامنیت بین

 (1: 1391)نمامیاف و عباسی،   .تبلور یافته است هااعالمیه و هاصدور قطعنامه قال 

 
1. https://www.un.org/law/cod/finterr.htm. 
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تمهیادات  1373قطعناماه  طای صاراحتاً امنیات شورای آمریکا، در تروریستی حوادث وقوع با

شاورای  .داد انجاان تروریسام باا مبارزه ماسثر جهت باشند،دارای آثار حقوقی می که را ایگسترده

( 59: 1386)زرنشاف،  .نمود عمل المللیگذار بینی  قانوف عنوافبه واقع در قطعنامه این در امنیت

سپردف تعهدات فراگیر  ،تروریسم به هانواف پاسخ مشروع دولتع به رسمیت شناختن دفاع از خود به

همگای در ،  ضدتروریسام  گیری واکانش باه کمیتاهو شکل  1373  های عاو طی قطعنامهدولت  به

 (369:  1396)رنجکش و پورجواد،  .سازماف ملل برای اولین بار رو دادند  تاریخ

 -1اشااره نماود:  1373قطعنامه  از لذی نکات به توافمی المللبین از منظر حقوق  طور کلیبه

 چگاونگی ولی شده تلقی المللیجرن بین ی  عنوافبه چه اگر تروریسم -2بودف قطعنامه؛  آورالزان

مبادلاه  باه هاادولت الازان -3شاده اسات.  های عاو گذاردهاز دولت ی  هر عهده بر آف برخورد با

باا تأمال در مفااد (164: 1386اده ان ااری، زها. )تقایتروریسات اساترداد -4اطالعات با یکادیگر؛ 

اِف  -تای-اِی-برناماه اِف 15، تعار  سیاست جنایی ایراف در مواجهه با پذیرش بند 1373قطعنامه  

ملال  ساازماف امنیات شاورای 1373اجرای قطعنامه  قانونی برای مبنای مبنی بر ایجاد برای ایراف

خود، کشورها   3ماده    5و    4در بندهای    1373در این خ وا اوالً: قطعنامه  گردد.  متحد روشن می

 کنوانسیوف از جمله تروریسم مرتبط با المللیهای بینو پروتکل هابه کنوانسیوفرا ملزن نموده است  

ملحق شوند که تعار  ناشی از الحاق به این کنوانسیوف و  مالی تروریسم تأمین با المللی مقابلهبین

 بیاف گردید.ر باال  تأثیر آف بر سیاست جنایی ایراف د

چنانکه سابقاً نیز بیاف شد، تعریف تروریسم همانند آنچه در کنوانسایوف مقابلاه باا تاأمین   ثانیاً:

عنواف یا  تعاار  مبناایی و ایاد ولوژی ، در تفسایر و تبیاین مواضاع مالی تروریسم ذکر شد، به

نگر نگرش قیاانگردد  ه میدر نتیجه باز هم مالحظدر قبال ایراف مطرح خواهد بود.    1373قطعنامه  

فته و یاقواعد اید ولوژی  پیوند  هایی ازالملل در نگاه ایراف با جلوهسیاست بینموجبی است تا    ایراف

 اِف برای ایراف در این حوزه گردد.  -تی-اِی-برنامه اِفمنجر به تعار  سیاست جنایی ایراف و  

 

 1تحریم های مالی هدفمند .4.3

در   های مالی هدفمناد اسات.، موضوع تحریمتی اِف-اِی-اِفهای  در توصیه  یکی از مباحث مطروحه

برنامه اقدان ایراف نیز به این موضوع اشاره شده و یکی از اقداماتی را کاه ایاراف بایاد انجاان   18بند  

ساایر  ماالی، به مسسساات دستورالعمل در زمینه اجرای و مشخ  صری  رهنمودهایی دهد، »ارا ة

بار  کاه کنند نگهداری را های هدفمندسایر دارایی یا و وجوه است ممکن که دهایینها یا و اشخاا

 دهند ، دانسته است. انجان کردف مسدود در خ وا اقداماتی باید الزامات، طبق

 
1. Targeted Financial Sanctions 
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. هاسااتو هدفمناد نتیجااه باازنگری شااورای امنیات در موضااوع تحریم 1مندشااهاای هوتحریم

 امنیات تمرکاز شاورای هاایکمیتاه تحریم سوی از هشد ارا ه هایهدفمند بر فهرست هایتحریم
 مفهاومی گیریشاکل هوشمند، تحریم از نتای  تأسیس حقوقی یکی( 58: 1396 ،فیای) .کندمی

 حقیقای، اشاخاا اشخاا حقیقی  است. تحاریم تحریم»عنواف تحت الملل،بین در حقوق  جدید

 گرفت. تحاریم اشاخاا شکل المللینتروریسم بی به متهم هایگروه و افراد با تحریم بار نخستین

جمهاوری  علیاه خاود شاکل تریندر وسیع است، نوظهور ایپدیده المللبین حقوق  در که حقیقی

 (147: 1393)ضیایی و محمدی مطلق،   .شد گرفته کارایراف به اسالمی

در ارتبااط باا   1392تاا اوایال ساال    1384های غرب از ساال  حجم گسترده تحریمبا توجه به  

در نهایات در ،  1+5گاروه    بااای  ماذاکرات هساته  باا انجااندولات یاازدهم  ،  ای ایرافهسته  وعموض

باه  کاه منجاریافات  به توافق دستمشترک  اقدان با نگارش متن برنامه جامع  در وین  23/4/1394

شاورای امنیات از حیاث   2231  متن برجاان و قطعناماه.شورای امنیت شاد  2231  صدور قطعنامه

کیاد بار أ ت ،این متوف و ضما م آف در رفته کارسیاسی به  اژگاف و ادبیات حقوقی وتفسیرپذیر بودف و

، 1737)  امنیات  لیاو شاش قطعناماه ساابق شاورای،  آور بودف تعهدات متن برجان و قطعناماهالزان

ماال . )متفااوت اسات خاود با اسناد پیش از ،و جهات دیگر (1929و    1887،  1835،  1803،  1747

 ( 996:  1396  ،سیر ی و  جاللیو کریمی  

 هایدساتورالعمل»باا عناواف  ایصافحه  80  یگزارش،  2018در فوریه سال    تی اِف-اِی-اِفنهاد  

شاامل  که دهنمومنتشر  2 مین مالی سالح های کشتار جمعیأ مقابله با ت راستای در اِف -اِی تی-اِف

 2231قطعنامه  و همچنین  شورای امنیت    هدفمند  هایتحریم  پیوست است و در آف به  3ف ل و    5

در  7شاماره  توصایهه ک به ایناذعاف  با گزارشدر این  3.کندری  می ایراف ت این شورا در خ وا

 بارای اجارای خواهادمی کشاورها، از مخات  کشاورهای ایاراف و کاره شامالی اسات  ،حال حاضر

ن جلاوگیری از تاأمی های هدفمند مالی که توسط شورای امنیت سازماف ملل متحد در جهتتحریم

کند کاه گزارش ت ری  می این .گان بردارند ،است شدههای کشتارجمعی ت وی سالح  مالی و اشاعه

 (FATF, 2018 A: 4)د.  دهجانشین را پوشش می  موجود و آینده  هایتوصیه تمان قطعنامه این

 

 
1. Smart  Sanctions 

2. Guidance on Counter Proliferation Financing – The Implementation of Financial Provisions of 

United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass 

Destruction 

3.http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-

Financing.pdf 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
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 اشااعة بهاناة به نهاد ایرانی 64و  فرد 23امنیت،   شورای 2231  قطعنامه اساس بر هم اکنوف
 دولات توساط بایاد و نهادها همه این افراد ،7اجرای توصیه  صورت اند و درتحریم شده سلیحاتت

گردد نقطه اوج تعار  سیاست جنایی ایراف و مالحظه میتحریم شوند.  نیز ایراف جمهوری اسالمی

آف مای باشاد کاه منجار باه اعماال   18تای اِف بارای ایاراف، در اجارای بناد  -اِی-اِفبرنامه اقدان  

های هوشمند و هدفمند و در نتیجه تحریم نهادها و افاراد حقیقای ایرانای در داخال کشاور ریمتح

   شود.می

 تحاریم همچناین و یاباد پایااف رسمیشااف خادمت دوراف کاه در زماانی اشخاا این تحریم

 بشاری حقاوق  تعهادات ای(، بااهساته دانشامنداف جایگاه دولتی ندارند )مانند هیچ که اشخاصی

 .اسات تعاار  در عدالت به بر دسترسی و حق خ وصی مالکیت بر حق رفت وآمد، رب حق ازجمله

 باا در رابطاه الملالبین حقاوق  ادبیاات از وسایعی بخاش تاا اسات شده موج  ذاتی این تعار 

اخت اا  حقیقی اشخاا علیه تحریم اجرای در بشر حقوق  تامین موضوع به هوشمند هایتحریم

 افراد از تعدادی امروزه شد، اعمال تروریسم با مبارزه هدف با بتداا که حقیقی تحریم اشخاا .یابد

 داده قرار هدف بشر، حقوق  نقض یا هسته ای آمیزصل  فناوری نةدر زمی بهانه فعالیت به ایراف در را

 (172: 1393)ضیایی و محمدی مطلق،   .است

 قواعد زدایی ازسانیتان سمت به جنایی سیاست کیفری، عدالت نظان فاای امنیتی شدف دنبال به
 الباه الی در بشار، حقاوق  نظاان خواهیآرمااف این چناین است و شده حقوقی سوق داده مقررات و

 .شاده اناد تبدیل اجرا فاقد و کم رنگ هایامنیت مدار، به تئوری کیفری نظان تشکیالت و تأسیسات

 شخ ای ماورد آزادی خ وصی و حاق حریم و خلوت حق حق حیات، گراامنیت جنایی سیاست در
 و هاابزارها، روش مقدمات، که است الزن چنین قوانینی اعمال و اجرا در می گیرند. طبیعتاً قرار تعر 

 تحدیاد به منجر قطعاً عدالت کیفری نظان پیشروی راستا این در که شوند تعیین سازوکارهای مربوط
)قنااد و اکباری،  .شاد خواهاد انساانی کرامات فااحش نقض روند تشدید و بشری دامنه نظان حقوق 

1396  :50) 

 و ردیععابی و انسععداد امععوال قبیععل از اقععداماتی درانجععام مراجعع  ساختن توانمند.  5.3

 ها تروریست هایدارایی

و  بررسای باه منظاور هاییرویه اِف برای ایراف، »داشتن -تی-اِی-برنامه اقدان اِف 17و  16بندهای 

هاا و انساداد دارایی ساز وکارهاای طبق بر قاایی هایدیگر حوزه در اقدامات آغاز شده کردف مسثر

 مراجاع جهت توانمند ساختن در کافی، منابع و نیروهای آموزش دیده و اخت اا هامکانیزن ایجاد

ها  هاای تروریساتدارایی و ضبط و م ادره اموال کردف، ردیابی، مسدود قبیل از اقداماتی انجان در

 را توصیه نموده است.
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خاصه برای ایاراف کاه برنامه اقدان،    17و    16رویکرد کلی، الزامات مذکور در بندهای  اگرچه در ی   

باشد، نه تنها ی  فرصت، بلکاه یا  ضارورت تلقای همواره قربانی و متأثر از اقدامات تروریستی می

گردد ولیکن از سوی دیگر، با توجه به آنچه بیاف شد و تعریف و تلقای برخای اساناد و نهادهاای می

لمللی از مفهون تروریسم و تعار  این مفهون با تعریاف و تلقای مفهاون تروریسام در سیاسات ابین

هاا و توانمندسااختن شاود در حاوزة انساداد داراییجنایی ایراف در برخی موارد، این امر ساب  می

 و اماوال م اادرة ضابط و کاردف، مسادود قبیل ردیاابی، از اقداماتی انجان در مراجع داخلی ایراف

تعارضی مهم شده، منجار باه ها، سیاست جنایی ایراف در موارد اختالفی دچار  های تروریستیدارای

 خود تحریمی گردد.

 

 محدودیتی هیچ اطالعات مؤثر و بدون تبادل تضمین. 6.3

المللای، پان  بناد برای ایاراف، باا عناواف همکااری بین  اِف-تی-اِی-اِفدر بخش هفتم برنامه اقدان  

 ( 51 :1396جهت اجرا مشخ  گردیده است. )مرکز رصد کنکاش،  ( 32تا   28)بندهای  

در زمینه تبادل و اشاتراک اطالعاات  المللیبین همکاری اشتراک سه بند مذکور، تامین ارا هنقطه

گساترده در  قااایی محدودیتی است. این تامین جهات معاضادت هیچ المللی بدوفدر سط  بین

 باا عواید مرتبط و جرایم منشأ، پیگرد به تحقیقات مربوط تروریسم، تأمین مالی و شوییزمینه پول

مراجاع  با غیرقاایی واقعی و تبادل اطالعات ذینفع اطالعات مربوط به گذاریاشتراک و آنها، تبادل

، ایان تباادل و 32و  30بندهای  اطالعات است که به ت ری  گذاریاشتراک به به منظور غیرقاایی

 مسثر و بدوف هیچ محدودیتی باشد.گذاری اطالعات، باید  اشتراک

 را تواف آفمی اخت ار به است که اطالعات تبادل و نگهداری تولید، نظان دراینجا، مسئلة اصلی

 تشاکیل را آف نهادهای ساختاری از یکی ویژه گروه در نظان نمود. این گذارینان اطالعات نظان ی 

)محمدی و نجفی علمای،  .سازدمتفاوت می تیاطالعا هاینظان دیگر از را نظان این هویت و دهدمی

 در تساهیل منظاور به مالی، اطالعات آمریکا واحد اقت ادی ساختار (در همین راستا در63: 1400

و نیاز  تحاریم رصد و کاوی داده های پیشرفتهسامانه بانکی، هایبه داده دسترسی و اطالعات تبادل

 ساازیماالی تروریسام  پیاده تأمین رصد برنامه»پروژه   درقال  را سو یفت هایپیان به دسترسی

 (106: 1400کرده است. )علوی و جودکی،  

کاه  2231های شورای امنیت، خاصه قطعناماه این موضوع برای ایراف که هم بر اساس قطعنامه

در حال حاضر الزن االجراء می باشد، بسایاری از نهادهاا و اشاخاا حقیقای و حقاوقی آف تحاریم 

ها نظیار آمریکاا و اتحادیاه اروپاا، باا هاای یا  جانباه دیگار قادرتر اساس تحریماند و هم بشده

های مهم و اساسی رو به رو می باشد، قطعاً ایجااد ماانع های شدید مالی و اقت ادی در حوزهتحریم
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مسثر و بادوف هایچ صورت به گردد، چرا که تبادل اطالعات مذکور،نموده و تعارضی اساسی تلقی می

 ثانویه تحریم تحت با اشخاا و تحریم برخورد نظان گسترش و شفافیت ایجاد به منجر محدودیتی،

  سط  جهانی و در نتیجه ایجاد پدیدة خود تحریمی خواهد شد.   آمریکا در

 

  گیرینتیجه

انسجان قاوانین و مقاررات با عنایت به گسترش جرایم سازماف یافته و فراملی نظیر تروریسم، امروزه 

ها در قلمارو المللی دولتاز پیش با تعهدات بین  بیش  ،ی و ارتقای کارآمدی آفیجنا  داخلی سیاست

 عنوافباهکه  المللی استاِف یکی از نهادهای مسثر بین-تی-اِف اِیت. خورده اس سیاست جنایی گره

 و شاوییپول باا مباارزه هاایروش و هاالمللی، سیاستبین استانداردهای ایجاد گذار باسیاست ی 

تای -اِی-اِفسیاست جنایی ایراف در مسیر تعامل خاود باا  .کندمی تعیین را تروریستی مالی مینتأ 

 اِف، مواجه با تعارضاتی نیز می باشد.

-تای-اِی-اِفها و برنامه اقدان با توصیه در مواجهه ترین نقاط تعامل سیاست جنایی ایرافمهماز 

 ی تواف به موارد ذیل اشاره نمود:در قبال تأمین مالی تروریسم و اثرپذیری آف م اِف

که به لحاظ حقوقی، مبین تمایل سیاسات جناایی ایاراف باه   تأمین مالی تروریسم:  ت وی  قانوف  -

ویژه نهاد مذکور و ارا ه ی  نیمرو سازگار با آنها، در جهات هماهنگ شدف با نهادهای بین المللی به

همچنین ت وی  ایان شود. خ وا تلقی می ارتقاء انسجان و کارآمدی سیاست جنایی ایراف در این

قانوف، به منزله تیییر گستره سیاست جنایی ایراف با راهبرد پیشروی است که با گذار از نقطه صافر 

 )خأل هنجار( به منطقه پاسخ کیفری همراه بوده است.

 اادی المللی و با پیگیاری نهادهاای اقتفشارهای بین  انگاری مستقل: که تحتاتخاذ رویکرد جرن  -

تفوق سیاسات جناایی اجرایای بار سیاسات جناایی تقنینای و  ت وی  شده و مبین پیشرو بودف و

 جناایی ایاراف در ایان حاوزه اسات. های رویکرد امنیت مدار سیاستاز شاخ هباشد که قاایی می

ایان  شاود،تأمین مالی تروریسم، به لحاظ ماهوی، معاونت در جرن محسوب می  همچنین از آنجا که

ی و توسعه قلمرو جرن تأمین مالی تروریسم به عنواف جرمی مستقل نیز خود از دیگر شاخ  پیشرو

 رویکرد امنیت مدار سیاست جنایی ایراف در این حوزه تلقی می گردد. های

از رویکردهای مهم سیاست جنایی تقنینی ایاراف   تبیین اعمال تروریستی و م ادیق تروریسم: که  -

پذیری سیاست ایراف را در این خ وا روشن و شفاف می سازد. تأثیر  بوده و دیدگاه حقوق کیفری

 جامع تالش از بخشی این حوزه،اِف در -تی-اِی-جنایی ایراف از سیاست ها و توصیه های اِف

 با مقابله قانوف پذیرفته و نیاز به  ت وی  صورت تروریسم با برای مقابله که است تری
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 با تروریسم مقابله مهم هایشیوه از یکی عنوافبه نیز تروریسم مالی که تأمین تروریسم

 شود را مبرهن می سازد.   آف گنجانده در

که موج  توسعه دامنه تأمین ماالی تروریسام شاده و امکااف   تأمین مالی تروریسم:  اصالح قانوف  -

 قانوف ینت وی  و اصالح ا باای جامع تر فراهم نموده است. گونهمبارزه با تأمین مالی تروریسم را به
مدار سیاست جنایی ایراف رویکرد اقتدارگرایانه و امنیت و دامنه مسئولیت گسترش انگاری آف،و جرن

 تواف مالحظه نمود. در این حوزه را می
در مقابلاه باا تروریسام و  امنیات: کاه شورای 1267های مرتبط با قطعنامه مسدود کردف دارایی -

ضاامن ارا ااه نمااوداری از سااازگاری بااا صااادر شااده و  افطالباا منااابع مااالی انسااداد وجااوه و سااایر

المللی، به سهم خود باه انساجان و کارآمادی سیاسات جناایی ایاراف در های اسناد بینگیریجهت

المللی در این خ وا منجر شده و نقاش مهمای تعامل و هم نوایی با دیگر کشورها و نهادهای بین

 خواهد نمود.  المللی نیز ایفاءدر تحقق امنیت داخلی و بین

 با گسترده همکاریکه منجر به   (:CFT)الحاق ایراف به کنوانسیوف مقابله با تأمین مالی تروریسم   -

بدیهی اسات است.  کنوانسیوف به مربوط موضوعات در قاایی معاضدت ارا ه و عاو کشورهای سایر

 قالا  در ترکمشا جناایی سیاسات رویکارد مقابله با تروریسم و تأمین ماالی آف، مقتاای اتخااذ

 کاه میزانی هماف به بلکه ناپذیر،است اجتناب امری تنها نه که سط  جهانی است در یا و ایمنطقه

 باه نیااز نیاز عرصة فراملای در طلبد،می را جامعة  مدنی و نهادهای رسمی مشارکت سط  ملی در

  .دارد انسجان و هماهنگی

و همچناین برناماه  هایرش و انجاان توصایهدر مسیر پاذتعامل سیاست جنایی ایراف  از سوی دیگر،  

با تعارضات مبناایی و اساسای  تروریسم، مالی با تأمین مقابلهاِف، خاصه در حوزة  -تی-اِی-اقدان اِف

 مواجه می باشد.

 با مقابله برای ، )تالش1394قانوف مبارزه با تأمین مالی تروریسم م وب   حذف استثناء مندرج در  -

اساسای مطارح  قانوف 154 اصل با عنواف ی  تعار  مهمبهنژادپرستی(:  و اشیال خارجی، استعمار

ترین نقطه تعار  مهم که است آف قانوف گویای گذار در اینقانوف گفتماف تحلیل باشد.می

 زمینه، وجود این دراِف  -اِی تی-اِف همچوف المللیسیاست جنایی ایراف و اسناد و نهادهای بین

 است.  بخشی آزادو    مقاومت گروه های و و عقیدتی سیاسیاید ولوژی ،  هایانگیزه

وضعیت حقوقی اعالمیه تفسیری و شروط ت ویبی مجلس شاورای اساالمی و همچناین مباحاث  -

کنوانسایوف مقابلاه باا الحاق ایاراف باه  المللی، درمربوط به ماهیت تروریسم و ضمانت اجراهای بین

از تعارضاات جادی   ایاد ولوژی ،  -هاای سیاساینظرگاهباه واساطه    (،CFT)تأمین مالی تروریسم  

 سیاست جنایی ایراف است.
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باودف قطعناماه،  الازان آورامنیات: کاه بر شورای 1373قطعنامه  اجرای برای قانونی مبنای ایجاد -

اطالعات باا یکادیگر و  مبادله به عاو، الزان آنها به دولت های چگونگی برخورد با تروریسم واگذاری

ماوجبی  نگار ایاراف نگرش قیان در این رابطه نیز تعریف تروریسم و ت ری  دارد.تروریست  استرداد

فتاه و منجار باه یاقواعد ایاد ولوژی  پیوناد  هایی ازالملل در نگاه ایراف با جلوهسیاست بیناست تا  

 اِف در این حوزه گردد.  -تی-اِی-برنامه اِفتعار  سیاست جنایی ایراف و 

 الملال،بین در حقاوق  جدیاد مفهاومی گیاری شاکلکاه منجار باه تحریم های مالی هدفمند:   -

بشار باوده و در  حقاوق  باا ذاتای عنواف »تحریم اشخاا حقیقای  اسات کاه دارای تعاار تحت

 شده است. این موضوع مورد تأکید کار گرفته به جمهوری اسالمی ایراف علیه خود شکل ترینوسیع

تای اِف -اِی-اِفتعار  سیاست جناایی ایاراف و  ه اوجمی تواف از آف به نقط  اِف بوده و  -تی-اِی-اِف

   یاد نمود.

ها: های تروریستدارایی و ردیابی و انسداد اموال قبیل از اقداماتی انجان در مراجع ساختن توانمند -

المللای از که چنانچه بیاف شد، با توجه به اختالف در تعریف و تلقای برخای اساناد و نهادهاای بین

تعار  این مفهون با تعریف و تلقی مفهون تروریسم در سیاست جناایی ایاراف در   مفهون تروریسم و

   تعار  و منجر به خود تحریمی گردد.برخی موارد، در موارد اختالفی موج  

 نظاان یا  را تاواف آف مای اخت ار به که محدودیتی: هیچ اطالعات مسثر و بدوف تبادل تامین -

های شاورای امنیات و بارای ایاراف کاه بار اسااس قطعناماهاین موضوع گذاری نمود.  نان اطالعات

هاای شادید ماالی و ها نظیار آمریکاا و اتحادیاه اروپاا، باا تحریمهای ی  جانبه دیگر قدرتتحریم

 ایجاد به منجر  گردد، چرا که تبادل اطالعات مذکور،اقت ادی مواجه است، تعارضی اساسی تلقی می

سط  جهاانی و در  در آمریکا ثانویه تحریم تحت اشخاا و تحریم برخورد نظان گسترش و شفافیت

   نتیجه خود تحریمی خواهد شد. 

چنانچاه بیااف شاد، دارای   اِف،-تای-اِی-اِفبدین وجه سیاست جنایی ایراف در مواجهه با نهااد  

باه  صاورت کلایتعامالت مثبت بوده است که در صورت تاداون، عاالوه بار تاأثیرات بیااف شاده، به

افازایش یی، سیاسات جناا المللیانسجان بین  ایراف با سایر دولت ها،ی  یاست جناهماهنگ شدف سی

 ضامانت، رهاایی از کارآمدی اشکال مختلف کنتارل بزهکااریو  امنیتی    -پلیسی  -  همکاری قاایی

پایبندی عملی به تکاالیف   ،هاشده توسط دولتالمللی پذیرفتهاجرای حقوقی عدن انجان تکالیف بین

... و اساتفاده از پیامادهای اقت اادی آف منجار حقوق کیفری تروریسام و حوزة    درالمللی خود  بین

نمایاد و لیکن از سوی دیگر با تعارضات مبنایی و اساسی نیز مواجه است که ایجااب می  خواهد شد.

فایده مجموع تعامالت و تعارضات فاراروی سیاسات جناایی ایاراف،   -گذاراف، با لحاظ هزینهسیاست

 گذاری در این حوزه نمایند.اذ ت میم و سیاستمبادرت به اتخ
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 مناب  

 الف. فارسی

خألهاای تقنینای تعهادات باین »(، 1398رضوی فرد، بهزاد و طهماسبی، جاواد )  ،ان اری، علیرضا

فوق   ةشمارالمللی، های سیاسی و بینفصلنامه پژوهشالمللی ایراف در مبارزه با تروریسم ،  

 . 97  -83 . العاده، ص

فصععلنامه  (، »پاسخ به تروریسم و خشاونت در سیاسات کیفاری اساالن ، 1386ی، حسین )آقابابای

 .  19 -1   .، ص85شماره پیاپی  ها، مقاالت و بررسی

: الملالبین سیاست و جهانی اقت اد ( درFATF)مالی اقدان ویژه گروه » (،1399) رحیم بایزیدی،

، 12 شاماره، المللیبین هایازمانسمجله     ،ایراف قبال در ویژه گروه رفتاری الگوی تحلیل

 .396  -364  .ص

(، »واکاوی و نقد سیاست جناایی تقنینای 1399تاجمیر ریاحی، حسین و آل محمد، سیده فاطمه )

، شاماره نامععه مالیععاتپژوهش ،  1394های مستقیم اصالحی  جرایم مالیاتی در قانوف مالیات

 .49  -25  .، ص46

شاورای امنیات ساازماف  2001سپتامبر    28بررسی قطعنامه  (، »1386تقی زاده ان اری، م طفی )

 .  180  -163  .، ص43شماره  فصلنامه راهبرد، ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم ، 

هاا و مواناع مقابلاه باا تاأمین ماالی (، »چالش1397چاووشی، محمد صادق و کرامتی معز، هادی )

 .123 -105   .، ص42، شماره  فصلنامه تخصصی علوم سیاسیتروریسم ، 

سیاست جنایی ایراف در قبال جارن تاأمین »(، 1397علی و خاتمی، سعید، )حاجی ده آبادی، محمد

فصلنامه پژوهش حقوق تطبیقی اسالم و غرب،   ،  المللیمالی تروریسم در پرتو الزامات بین

 .64  -37  .، ص3شماره 

انگااری تروریسام در حقاوق جرن  (، »ضارورت1386ها، سعید )حکیمی  و  حبی  زاده، محمد جعفر

 .72-47  .، ص51شماره   مدرس علوم انسانی، کیفری ایراف ، 

( در FATF(، »نقش و جایگاه گروه ویژه اقادان ماالی )1400حبیبی، حبی  اهلل و زرنشاف، شهران )

 . 322  -301  .، ص45 ةشمارهای حقوقی، مجله پژوهشالملل ، نظان حقوق بین

های مردن سااالر و اقتادارگرای فراگیار سیاسات »راهبرد ترکیبی در مدل(،  1401دارابی، شهرداد )

 .74  -53  .، ص25، شماره اول، پیاپی  13سال    پژوهشنامه حقوق کیفری، جنایی ،  

، ترجمه: علی حساین نجفای «های بزرگ سیاست جنایینظام»(، 1393می ری ) دلماس مارتی،

 ابرندآبادی، چاپ دون، تهراف: میزاف. 
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(، »بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازماف ملل 1396محمد جواد و پورجواد، الهه )  رنجکش،

، 2  ةشامار  فصععلنامه سیاسععت،  ،  2001ساپتامبر    11متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از  

   .391  -369  .ص

 مجله حقععوقی، ها برای مقابله با تروریسم ، شورای امنیت و تعهد دولت(، »1386زرنشاف، شهران )

 .  94 -57   .، ص36شماره 

 اقادان کاارگروه باه ایاراف الحاق  حقوقی بررسی» (،1399) لیرضاع  زاده،داداشو  محمد سهرابی،

مجلععه   ، المللایبین تروریسام ماالی حمایات باا مقابلاه باه نگااهی شاویی؛ پول علیه مالی

   .95-75   .، ص55 شماره،  ملل پژوهش المللیبین

(، »تحاریم اشاخاا حقیقای از منظار حقاوق 1393، علیرضا )ضیایی، سید یاسر و محمدی مطلق

،   88، شاماره  مجلععه حقععوقی دادگسععتریالملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی ،  بین

  .178  -145  .ص

( در FATF) ماالی اقدان ویژه گروه نقش واکاوی» (،1400) محسن جودکی،و  یحیی سید علوی،

، تامنیعع  آفاق علمی  نشریه  ( ،ایراف :موردمطالعهریکا )های ی  جانبه آمکارآمدسازی تحریم

 .125  -95  .، ص50 شماره

مجلععه حقععوقی   المللای ،بین معاهادات در شرط از حق »استفاده (،1366عمادزاده، محمدکاظم )

 .221  -207  .، ص8  شماره  المللی، بین

 متقابل رویکرد(، »1399) م طفی نوراللهی،و  احد باقرزاده، ؛هیلدا رضایی، ؛محمودرضا فارسیانی،

 سیاست ایرانی نامهپژوهشمجله  ،  المللیبین اسناد منظر از مالی اقدانه  ویژ گروه و ایراف

 . 218  -193  .، ص17 شماره ،المللبین

، ( پیامادهای عااویت ایاراف FATF)ماالی اقادان ویاژه گروه بررسی(، »1397) مسعود فوالدی،

 .93 -87   .، ص3  شماره ،انسانی ومعل مطالعات در نوین دستاوردهایمجله 

فصععلنامه  هاای اقت اادی ساازماف ملال متحاد ،  (، »مباانی حقاوقی تحریم1396فیای، فاضل )

 .  77  -57  .، ص36شماره   المللی، های سیاسی و بینپژوهش

(، »کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و 1399قماشی، سعید، زراعت، عباس و مهدوی نژاد، مهدی )

  .، صا21سال اول، شماره اول، پیاپی    پژوهشنامه حقوق کیفری، ی نوین مقابله ،  ارا ه الگو

229-252. 

 پژوهش حقوق کیفععری، (، »امنیت گرایی سیاست جنایی ،  1396قناد، فاطمه و اکبری، مسعود )

   .67  -39  .، ص18شماره 
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دآبادی، ، ترجمه: علی حسین نجفای ابرنا«درآمدی برسیاست جنایی»(،  1400الزرژ، کریستین )

  چاپ نهم، تهراف: میزاف.

 اقادان ویاژه گروه در اطالعات نظان نقد(، »1400) مهدی محمد علمی، نجفیو  مهدی محمدی،

، 50 ةشامار ،امنیت آفاق علمی  نشریهو ارا ه ی  مدل جایگزین اساالمی ،  (FATF) مالی

 .94  -61  .ص

شاماره ویژه اقدام مععالی«، »بررسی همکاری میان ایران و گروه (،  1396مرکز رصد کنکااش )

 www.kankashcenter.com. 1043گزارش 

شورای امنیات؛ تیییار ماهیات  1373(، »تأملی در قطعنامه 1391نمامیاف، پیماف و عباسی، صمد )

 المللععی پلععی ، فصععلنامه مطالعععات بیندر تعهدات و الزامات حقوقی مبارزه با تروریسم ،  

 .  166  -149  .، ص9شماره 
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