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مدار شناسی نوین یا سیاست جنایی ریسکعدالت سنجشی ارتباط تنگاتنگی با جرم هدف: و زمینه 

شناسی جرم تغییر رویه تحول در نگرش و زیربنای نظریات سنتی، در علت دارد. این رهیافت جدید با

گیری آن که در نظریات و سیاست داده است؛ چنانچه به جای تجزیه و تحلیل جرم و علل شکل

گرفت، با نگرشی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را مورد ارزیابی و جنایی سابق، مورد استقبال قرار می

 شود.ها میسپس وارد عرصه مدیریت این ریسکدهد و سنجش قرار می

باشد و روش روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

های عدالت سنجشی، در گذار تحت تأثیر اندیشهظر رسد که قانونشاید در بدو امر، چنین به ن ها:یافته

مبحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با در نظرگرفتن ریسک نوع جرم، برای تعیین مجازات به 

دهد که قانون ای را در پیش گرفته است ولیکن نتایج تحقیق نشان میصورت کلی، رویه سختگیرانه

در آن ایجاد  1397با تغییرات و اصالحاتی که در سال  1394یسم سال مبارزه با تأمین مالی ترور

 گردیده، به صورت مطلق رویکرد مبتنی بر ریسک را بکار نگرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

 1397مالی تروریسم، با شفافیت آن تا حدودی در تحوالت قانون  انگاری تأمینجرم گیری:نتیجه

مدنظر قرار گرفته و همسو با رویکرد عدالت سنجشی و مدیریت کیفری ریسک جرم که همان 

 باشد.راهبردهای کیفرشناسی نوین است، می

 کلیدی: واژگان

 یعدالت سنجش

 یسمترور یمال ینتأمقانون مبارزه با 

 یفریک یساز و کارها

 یسکر

 یسکر یفریک یریتمد

 

 

 ول:ؤمس نویسنده  

 فرمحمدرضا شادمان

اصفهان، ایران،  پستی: آدرس

اسالمی، واحد اصفهان دانشگاه آزاد 

)خـوراسگان(، گروه حقوق جزا و 

 شناسی.جرم

 81551-39998 کد پستی:

 31-35354001: تلفن

 الکترونیک: پست

mrsh23@gmail.com 

 

 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0003-1928-0420
https://orcid.org/0000-0003-3235-552X


 1400نامه نوآوری حقوقی،  ویژه پزشکی، حقوقمجله  انو همکار بانیقر

 

 166 

 

 مقدمه. 1

ود شاهمیت و لزوم مقابله با هر آنچه ریسک تلقی می امروزه

رواج چشمگیری در کیفرشناسی کشورهای مختلف پیدا کرده 

 توان شاهد ظهوراست. در همین راستا در سه دهه اخیر می

های عدالت کیفری بود که در آنها نگرش نوینی در سیستم

 و ینیبینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالبرای پیش

 شود. در این رویکرد که عدالت سنجشی نامآماری تکیه می

شناسی جرم و یافتن علل فردی دارد به جای توجه به علت

د اجتماعی وقوع آن که سابقاً جهت شناسایی عوامل جرم مور

ل ها و عوامگرفت، بزهکار بر اساس شاخصهاستفاده قرار می

م ل وقوع جرگیرد و احتماهای پرخطر قرار میریسک در گروه

صه شود. از سوی دیگر، شاختوسط او در آینده تخمین زده می

دنظر قرار ـجرم، م می که در این رویکرد و برای کنترلمه

گیرد نوع جرم است که با توجه به نوع جرم، حالت یـم

خطرناکی مجرم شناخته خواهد شد. امری که در برخی مواد 

م سالمی و جرایقانون مجازات ا 47قوانین کیفری )از جمله 

این  شود. بدین ترتیب درقانون مزبور( دیده می 71مهم ماده 

گفتمان، هدف از بین بردن جرم نیست بلکه کاهش و کنترل 

ریسک بزهکاری مدنظر است. امری که اساس آن محاسبه 

تخمینی است و با مؤلفه مدیریت کیفری ریسک جرم، این 

 گردد. هدف میسر می

ر میالدی، د 90طور خاص پس از دهه  های اخیر و بهدر سال

 د کهالمللی بازیگران بسیار زیادی ظاهر شدنفضای روابط بین

جه های فراوانی مواالمللی را با چالشروابط و امنیت بین

ی روریستـهای تروهـن بازیگران، گـردند. یک دسته از ایـک

 ها چه از جهت امنیت داخلی و چه از جهتباشند. دولتمی

 جانبه علیههت مبارزة همهـالمللی در جمنیت بینتأمین ا

ن کنند. البته در این زمینه میاهای مزبور حرکت میگروه

های ها اختالفات فراوانی در زمینه تعریف گروهدولت

 ه باالوصف، مبارز... وجود دارد. معتروریستی، مصادیق آن و

ها، های مختلفی دارد که یکی از این جنبهتروریسم جنبه

 باشد.مبارزه با تأمین مالی تروریسم می

دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در راستای مبارزه با تروریسم 

ترین اقدام در اقدام به تصویب مقررات داخلی مهمی نمود. مهم

گذاری ایران، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی روند قانون

تروریسم باشد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می

گذار به مدد ابزارهای ، قانون1397و اصالحات  1394مصوب 

ارزیابی ریسک این جرم نسبت به مقابله کیفری در راستای 

مدیریت و کاهش ریسک در نهادهای مالی گام برداشته شده 

 است. 

ز افاده های اسنادی و با استآوری دادهاین نوشتار با روش جمع

سی شریات الکترونیکی ضمن بررای و نمنابع مکتوب کتابخانه

کارهای کیفری عدالت سنجشی از یک سو و بیان  و ساز

 های پرمخاطرهانگاری رفتارمدیریت کیفری ریسک جرم و جرم

ی تأمین مالی تروریسم به بررسی مبان در قانون مبارزه با

یگر پردازد و از سوی دحقوقی رفتارهای مجرمانه این جرم می

 -ربوطه و روش تحقیق توصیفیهای مبا تبیین مجازات

 های قانون مزبور را بررسی کرده وتحلیلی، خألها و ضعف

 د. دهپیشنهاداتی را در جهت بازنگری در حوزه تقنین ارائه می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 هاش. مواد و رو3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

شناسی نوین یا عدالت سنجشی ارتباط تنگاتنگی با جرم

یافت جدید با تحول د. این رهمدار دارسیاست جنایی ریسک

شناسی جرم تغییر بنای نظریات سنتی، در علتدر نگرش و زیر

رویه داده است؛ چنانچه به جای تجزیه و تحلیل جرم و علل 

گیری آن که در نظریات و سیاست جنایی سابق، مورد شکل

گرفت، با نگرشی مدیریتی، ریسک ارتکاب استقبال قرار می

های اقتصادی، هایی که در حوزهسکجرم را مانند سایر ری
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اجتماعی، بیمه و غیره وجود دارد مورد ارزیابی و سنجش قرار 

شود. ها میدهد و سپس وارد عرصه مدیریت این ریسکمی

امری که با ساز و کارهای مدیریت کیفری و غیرکیفری ریسک 

جرم همراه است. در این رویکرد، احتمال ریسک و جرم 

توجه قرار گرفته که حاکی از اهمیت  دانستن ریسک، مورد

باشد. این بدان معناست که هر ارتباط میان جرم و ریسک می

کجا  در حوزه تقنین، احتمال وقوع رفتارهای زیانبار در آینده 

گذار، وارد عمل شده و در جهت به رسمیت ارزیابی شود قانون

نماید. شناختن احتمال خطر و جرم دانستن آن اقداماتی می

جمله در تقابل با  گیری کنونی حقوق کیفری ایران منتجه

بر دارد که تروریسم، چنین تغییر نگرشی را در تأمین مالی 

فارغ از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله، نوعی پرداختن به 

گذار ریسک در جرم انگاری برخی رفتارها، مورد توجه قانون

رسد که قرار گرفته است. شاید در بدو امر، چنین به نظر 

های عدالت سنجشی، در مبحث گذار تحت تأثیر اندیشهقانون

گرفتن ریسک نوع  مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با در نظر

ای جرم، برای تعیین مجازات به صورت کلی، رویه سختگیرانه

دهد که را در پیش گرفته است ولیکن نتایج تحقیق نشان می

با تغییرات و  94م سال تأمین مالی تروریسقانون مبارزه با 

در آن ایجاد گردیده، به صورت  97اصالحاتی که در سال 

مطلق رویکرد مبتنی بر ریسک را بکار نگرفته است و حتی در 

مواردی نیز آن گونه که سزاوار است میزان احتمال ریسکی که 

ک تعیین مجازات دیدگان بالقوه دارد، مالفرد برای جامعه و بزه

 قرار نگرفته است.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

« المللیمین مالی تروریسم در اسناد بینأمبارزه با ت»مقالة 

به چاپ  1384فرد، که در سال نوشتة امیرحسین طیبی

ه با پدیده های مبارزاز راه یکیرسیده است. از نظر نویسنده، 

مین مالی آن است. به این منظور کشورها أتروریسم، مبارزه با ت

مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به  خود بطور

مین مالی أهای ترراتی جهت مسدود نمودن راهتهیه اسناد و مق

اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف تروریسم نموده

های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه آور آنها، قطعنامهالزام

در وهله  ، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛2001مصوب  1373

المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم دوم، کنوانسیون بین

( تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، 1999)

های مرتبط گانه و نیز برخی از توصیههای ویژه هشتتوصیه

های گروه باشد. اگرچه توصیهگانه گروه اقدام مالی میچهل

منشور  25توانه ماده از پش 1373اقدام مالی برخالف قطعنامه 

ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت 

یک  ای تنظیم شده که هرمفاد این اسناد به گونه بسیارند.

ای که طبق مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه

اجباری  1373منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه  25ماده 

طعنامه از کشورهای عضو ملل است؛ از طرف دیگر، طبق این ق

مین أالمللی مبارزه با تنوانسیون بینمتحد خواسته شده تا به ک

مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز 

مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و 

استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. عالوه بر 

حظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با ها، مالاین

های گروه اقدام های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیهبانک

 .(1) مالی است

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام حقوق »مقالة 

به چاپ  1400اهلل حبیبی که در سال نوشتة حبیب« المللبین

 ییپولشو یدهدامنه واکنش به پدرسیده است. از نظر نویسنده، 

 یدارا یجمع کشتار یحاتتسل یرو تکث یسمترور یمال ینو تأم

متفاوت جامعه  یهاالعملسبه عک توجه است و با یابعاد جهان

وقوع  به یو جهان یامنطقه یهاسازمان یقکه از طر المللیینب

زودتر از آنچه که تصور  یژهگروه و یحقوق هاییاستس یوست،پ

و مراجع  المللیینو ب ی، در حوزه حقوق داخلرفتیم

آنچه که جامعه  یانم ین. در ایافتبازتاب  المللیینب

بود که نبرد  ینکرد، ا یدانظر پ آن وحدتنسبت به  المللیینب

 کشتار یحاتتسل یرو تکث یسمترور یمال ینو تأم ییپولشو یهعل

 المللیینمند در عرصه بنظام یهاو روش یقجز از طر یجمع

 یجها و بساراده دولت یعنوان تجلّ به یژه. گروه ویستمقدور ن

 هاییدهساختن پد کنیشهجهت ر در یجامعه جهان یعموم

راستا  یندر ا یژهگروه و یگاه. نقش و جارودیشمار م مزبور به
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بحث و مناقشه در  همواره مورد المللی،ینسازمان ب یکمثابه به

 یناثبات ا یدر پ یسندگانبوده است. نو المللینحوزه حقوق ب

 یبا قلمرو جهان المللیینسازمان ب یک یژهکه گروه و اندیهفرض

و  المللینآن با حقوق ب هاییهصو تو یگاهاست و نقش، جا

 مطابقت دارد. یعرف المللینحقوق ب

 تأمین ها در قبال تروریسم والمللی دولتمسئولیت بین»مقالة 

ده به چاپ رسی 1399سال  نوشتة باقر شاملو که در« مالی آن

ها دولت الملل،یندر قلمرو حقوق باست. از نظر نویسنده، 

 و یستیمقابله با جرائم ترور و گیرییشبر پ یمبن یتعهدات

 هبکه  یجرائم دارند؛ و دولت یناز ا یبانیو پشت یتحما عدم

شود،  یستیمرتکب جرائم ترور یرمستقیمغ یا یمصورت مستق

از  یمال یتو حما یبانیمسئول خواهد بود. هرگونه پشت

موجب  به یرمستقیمغ یا یماعم از مستق یسمترور

 دولت را به یتلنوع بوده و مسئومم المللیینب هاییونکنوانس

 یفریو ک یمدن یتمسئول یرشهمراه خواهد داشت. پذ

ارتکاب  آن یتبا حما یستیکه جرم ترور یدولت المللیِینب

 ینشد. اجرم با یننسبت به ا یواکنش مناسب تواندیم یافته،

 یسمها در قبال تروردولت المللیینب سئولیتم یمقاله به واکاو

حاضر با روش  ین پرداخته است. مقالهآ یمال ینو تأم

ته اسناد و منابع مکتوب نگاش ییهو بر پا یلیتحل-یفیتوص

 یاخانهکتاب یمطالعه یقاطالعات آن، از طر یشده و گردآور

آن است که با  ینصورت گرفته است. پژوهش حاضر مب

جرائم  یرو سا یدولت یسمجرائم ترور یوسعهگسترش و ت

 یجا فات برخسارات و تل یه به حجم باالو با توج المللیینب

و مصالح  هدف قرار گرفتن منافع ینچنها و هماز آن مانده

اغلب  المللی،ینب یتصلح و امن یدها و تهددولت یاتیح

 یتمسئول ییهنظر یریکارگ و به یقکشورها ضرورت تطب

 ر دستباو یندولت را درک نموده و به ا یالمللنیب یفریک

از  شتریب یاربس یهنظر ینا یقمثبت تطب یجکه، نتا اندیافته

ئم مبارزه با جرا کهینآن است. و ا یاحتمال یمنف یجنتا

بر  دولت عالوه یفریک یتجز با قبول مسئول المللیینب

جرائم، به  گونهینمرتکب ا یقیاشخاص حق یفریک یتمسئول

 .(2) ثمر نخواهد نشست

نوشتة « شناختی تأمین مالی تروریسمبررسی جرم»مقالة 

به چاپ رسیده است. از نظر  1399وحید وزیری که در سال 

 اطالق یجموعه اعمالـبه م یسم،ترور یمال ینمأتنویسنده، 

هر  مبالغ به هر نحو و با یآورجمع یاشود که با ارائه یم

 و فروش مواد یدخر یات،مال یه،از جمله پرداخت جز یهیتوج

که  شودیانجام م یاهس یهاتجارت یرمخدر، قاچاق انسان و سا

ا ب و دو برخالف قانون و به عم یرمستقیمو غ یمبه صورت مستق

 موالهمچون پول نقد، ارائه ا یگوناگون یهاجود قصد به شکلو

 ینا اریدر اخت یکها و ابزار الکترونحواله یرمنقول،منقول و غ

 یررسـژوهش حاضر بـ. هدف از پیردگیرار مـها قروهـگ

 نیدر ا یاست و سوال اصل یسمترور یمال ینمأت یشناخترمـج

 یینو با تب ختیشناجرم یدگاهاست که، از د ینپژوهش ا

ها افراد، سازمان یشگرا ییچرا یبه بررس یشناسجرم یاتنظر

 یستیترور یهااز گروه یمال یتمختلف به حما یهاو گروه

 ی،چون معاشرت افتراق یشناختجرم یاتپرداخته شود؟ نظر

 .(3) کنندیم یانرا جرم ب یسازیخنث

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

قیق مشاهده شد، طور که در قسمت پیشینه تحهمان

های موجود بر یک محور مهم تمرکز دارند و آن ژوهشـپ

الی ممین المللی در ارتباط با مبارزه با تأاسناد و تعهدات بین

د بای باشد. اما در ارتباط با نوآوری پژوهش حاضرتروریسم می

م دقت داشت که تمرکز آن بر بررسی جرم تأمین مالی تروریس

ین اباشد. ا رویکرد عدالت سنجشی میاز منظر قوانین داخلی ب

 های صورت گرفته در زمینهکدام از پژوهشرویکرد در هیچ

 ت.حقوق کیفری ایران مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته اس

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

حوزة تأمین مالی تروریسم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

های تروریستی  گروهاست. در صورت فقدان منابع مالی، عمالً

شوند. در برای ارتکاب جرائم مختلف با موانع زیادی مواجه می

های تروریستی کنترل و نتیجه چنانچه ورودی مالی گروه

متوقف شود، ارتکاب اعمال تروریستی نیز تا حد چشمگیری 

کاهش خواهد یافت. در نتیجه هر دولتی الزم است به صورت 
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قوانین داخلی قدرتمند برای دقیق در جهت طراحی و تصویب 

تر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم حرکت کند. به بیان ساده

بررسی قوانین راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و 

ها، و در نهایت تالش برای رفع خالءهای شناخت خالءهای آن

تواند نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت داخلی و مزبور می

باشد که کند. اهمیت این مسئله تا جایی می المللی ایفابین

قریب به دو دهه پیش، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 

به تصویب رسید. با در نظر گرفتن  1999تروریسم در سال 

ط ـضای روابـختلف در فـرفی و کنوانسیونی مـقررات عـم

جانبه با تروریسم، دارای ها برای مبارزه همهالمللی، دولتبین

باشند. در راستای همین مسئولیت، الزم است که ولیت میمسئ

های حقوق داخلی به دقت مورد بررسی ساختارها و چهارچوب

 و تحلیل قرار گیرند.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ز های پژوهش حاضر ذکر دو نکتة حائدر ارتباط با محدودیت

اً صرف که، مبارزه با تأمین مالی تروریسماهمیت است؛ اول این

قانون در مقررات حقوق داخلی و به طور خاص در چهارچوب 

و اصالحات  1394مصوب  یسمترور یمال ینمبارزه با تأم

که، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ دوم این 1397

ر صرفاً رویکرد عدالت سنجشی در تحلیل مقررات مزبور مدنظ

 نگارندگان قرار دارد.

 

 شناسیمفهوم . 5-5

ت به بررسی و شناخت مفاهیمی که در پژوهش در این قسم

 پردازیم.اند، میحاضر به کار رفته

 

 ا عدالت سنجشیکیفرشناسی نوین ی. 1-5-5

تأثیرات قابل  آمیزپیدایش مفاهیم ریسک و جامعه مخاطره

شناسی وقوع جرایم، مفاهیم جرم، توجهی را در شیوه علت

وق کیفری مجازات، اهداف بازپروری و اصالح افراد در حق

مدرن در پی داشته است، امری که نهایتا منتج به طرح 

مدار گردیده است. توضیح آن که؛ رویکردهای نوین ریسک

های آمیز در تحلیلمنطق مبتنی بر ریسک و جامعه مخاطره

شناختی و رویکردهای حقوق کیفری باعث گردیده که جرم

نده ایمنی کندستانه با رفتارهایی که تهدیددغدغه مقابله پیش

در  .(4)و امنیت در زندگی بشری هستند پررنگ گردد 

مدار، امنیت یک دغدغه جدی گفتمان کیفرشناسی ریسک

است. بدین ترتیب در قیاس گفتمان کیفرشناسی سنتی با 

توان گفت نوعی تغییر بنیادین مدار میکیفرشناسی ریسک

رغم گفتمان صورت گرفته و این امر بدان معناست که علی

توجه کیفرشناسی سنتی به اخالق، این گفتمان به تأکید بر 

به تعبیر فیلی و  .(5)یسک و امنیت تغییر رویه داده است ر

هایی عمدتا سیمون، کیفرشناسی نوین شامل مجموعه رویه

آماری است که تغییر بزهکاران را با بازپروری آنان در اولویت 

ی را دهد بلکه بیشتر مدیریت احتمال ارتکاب و خطرقرار نمی

شناس با این دو جرم گیرد.میکه برای امنیت مردم دارند دربر

گیری ناسی نو خواستند ذهنیت و جهتیفرشکاربرد اصطالح ک

جدید کیفرشناسی یعنی طرد مجرمانه از طریق سلب توان 

مجرمانه را القاء کنند اما بعدها به جای این اصطالح از عنوان 

بنابراین نظریه . (6)عدالت سنجشی یا تخمینی استفاده کردند 

مدیریت ریسک جرم، که حاصل روی گردانی از رسالت اصالح 

شناسی جرم بود در راهبرد سیاست کیفری و علتو درمان 

شناختی با منجر به رویکرد عدالت سنجشی و در راهبرد جرم

تمرکز روی عمل مجرمانه بجای مجرم و تمرکز بر مدیریت 

ریسک جرم منجر به پیشگیری وضعی گردید. در نهایت، این 

رویکرد مدیریتی در راهبرد کیفری عنوان عدالت سنجشی 

ه به استراتژی دوگانه نیز معروف است و با گرفته است ک

اقتباس از نظریه ریسک در بیمه، مجرمان را بر اساس خطر 

بندی مجرمان به دو گروه کند. تقسیمبندی میآنان دسته

ریسک و اعمال سیاست کیفری سختگیرانه، پرریسک و کم

نظارت و کنترل حتی بعد از طی دوره محکومیت برای 

 .(7)آوردهای این گفتمان است همجرمین پرریسک از ر

 

 مفهوم ریسک. 2-5-5

ای از علم مدیریت، به نام از نظر علمی، ریسک نقطه ثقل شاخه

مدیریت ریسک است. فرهنگ مدیریت رهنما ریسک را چنین 

ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا » :کندتعریف می
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آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی 

سک در یف یاد شده ریبدیهی است که تعر .«کندرا تهدید می

 .(8)نظر قرار داده است امور مالی و اقتصادی را مد

 

 ک جرم تبیین مدیریت ریس. 3-5-5

وظیفه مدیریت ریسک، کاهش احتمال وقوع رخدادهای 

طلوب ـایع نامـرات منفی وقـشدت اثطلوب و یا کاهش ـنام

جهت  گیری،یند تصمیمتوان یک فرآاین فرآیند را می باشد.می

 اماتها و اقدترین و مؤثرترین تکنیکانتخاب و اجرای باصرفه

مختلف سیستم جهتِ به حداقل  هایدر رویارویی با ریسک

 جه وبود آنجایی که معموالً واقع، از رساندن آنها دانست. در

امکانات مادی و انسانی سیستم عدالت کیفری محدود است، 

 ست.ادیدگاه مدیریتی به دنبال بکارگیری بهینه این امکانات 

ر و یا به تعبی ایدهف -یریت ریسک یک نگاه هزینه بنابراین مد

ین ترصادی دارد. کارآمدترین و در عین حال باصرفهدیگر اقت

اقع ودر  .(9)ها بایستی شناسایی و به کار گرفته شوند تکنیک

ه کمدار این اندیشه را در دل خود دارد سیاست جنایی ریسک

و  در جامعه انسانی وقوع بزهکاری امری بهنجار و ذاتی است

نترل ل کجامعه عاری از جرم وجود ندارد. بنابراین باید به دنبا

شدت و نرخ  جرم و تقلیل آن به یک حد قابل قبول از نظر

ت دف و محور اصلی حوزه این سیاس، هارتکاب بود. بنابراین

جنایی، مدیریت ریسک مجرمین است بدین معنا که مجرمین 

توان با نظارت و کنترل در جامعه از پرخطری را که نمی

یر سا سازند وارتکاب جرم بازداشت؛ با ابزار کیفری ناتوان می

د مرتکبان نیز در بستر جامعه و از طریق ابزار کیفری مور

شته ازه باز دـگیرند یا از ارتکاب برار میـقکنترل  نظارت و

 رای مهار مجرمان پرخطر باشوند. بنابراین امری که بمی

ی شود، به عنوان ساز و کارهاسازی بکار گرفته میناتوان

 .(10)شود مدیریت کیفری ریسک جرم شناخته می

 

سک  یند مدیریت کیفری ریعدالت سنجشی و فرآ. 6-5

 تأمین مالی تروریسم

سه هر کشوری برای مقابله با  تأمین مالی تروریسم الزم است 

شد: نخست، ترساندن و برحذر هدف اولیه را در نظر داشته با

کنندگان مالی تروریسم از بکارگیری سیستم تأمین داشتن

تأمین مالی  ر برای اهداف غیرقانونی، دوم کشفمالی کشو

افتد و سوم تروریسم در هر زمان و هر جایی که اتفاق می

آنچه  .(11)شوند مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می

گونه مجرمان، مسلم است اینکه ترساندن و برحذر داشتن این

گردد بلکه با ابزار نه تنها به مبحث پیشگیری مربوط می

های سنگین سازی چنین مجرمانی و اعمال مجازاتناتوان

امری که به  توان سایرین را تا حدودی برحذر داشت.یـم

کیفری  عمال مجازاتإ فرضیه بازدارندگی عمومی حاصل از

 .(12)ای مخالف این فرضیه هستند هرچند که عده گردد.میبر

 

 سمتأمین مالی تروری. 1-6-5

 المللی گسترش پیداچنان در سطح بینامروزه تروریسم آن

توان از نقض امنیت یک کشور خاص کرده که دیگر نمی

ده تروریسم به طور مستقیم یا دیصحبت کرد، بلکه بزه

را  المللی است و شرایط جدید تروریسممستقیم جامعه بینغیر

 . وجود این واقعیتبه یک پدیده فرامرزی تبدیل کرده است

ت اقعیوسازد. ای جهانی علیه تروریسم را آشکار میلزوم مبارزه

تروریسم نقطه  ت که گستردگی و درجه باالی تهدیدآن اس

ت. ه استأمین مالی ایجاد کردعطفی در حوزه نیاز به مبارزه با 

های وافر حقوقی و سیاسی نتوانسته پاسخ منسجم و تالش

یسم الملل در جهت مبارزه با ترورینمورد اجماعی در حقوق ب

 حاضر خصوصیت مالی، ازارائه دهد. از آنجایی که در قرن 

 تأثیرگذار در تروریسم است بنابراین تا حدود عوامل مهم

ه بتوان زیادی از رهگذر عدم تأمین منابع مالی تروریسم می

 .(13)مهار این پدیده مجرمانه رسید 

های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی یکی از راه

های لیتآن است. در واقع تأمین مالی تروریسم برای فعا

تروریستی امری ضروری است. این امر ممکن است از طریق 

های شخصی، سود کسب و کار و منشأ قانونی مانند کمک

های خیریه و یا منشأ مجرمانه و غیرقانونی مانند سازمان

کاالها، تقلب، آدم تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و سایر 

انند پولشویان ها همتأمین شده باشد. تروریستربایی و اخاذی 

کنند که بتوانند در هایی استفاده میآوریها و فناز تکنیک
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مقابل ِتوجه مقامات در جهت شناسایی هویت حامیان خود و 

های بودجه و مالی در جهت نادیده انگاشته شدن، صندوق

 تأمین حال، مخفی نگه داشتن منشأ محافظت کنند. به هر

وع مهم است، زیرا اگر مشرمالی تروریسم چه مشروع و چه غیر

های بعدی منشأ مخفی بماند امکان استفاده از آن برای فعالیت

ها هم، مخفی نگه داشتن مهم برای تروریست شود.فراهم می

است زیرا در این صورت فعالیت بعدی آنان بدون پیگیری 

 .(14)یابد ادامه می

 

دالت ـار عـک و سک؛ سازری ریـدیریت کیفـم. 2-6-5

 سنجشی در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 

ی تأمین مالان فراملی در حوزه مبارزه با ازمترین ستخصصی

روه ن گتروریسم، گروه ویژه اقدام مالی است. نتیجه اقدامات ای

ب موج هایی به کشورها شد تا بهمنجر به تدوین و ارائه توصیه

 ازند.پردآن به صورت کارآمد به مقابله با تأمین مالی تروریسم ب

 2012سال مطابق آخرین توصیه این کارگروه که مربوط به 

 رهااست. ارزیابی و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، توسط کشو

ا بهایی را که در ارتباط ضرورت دارد و کشورها باید ریسک

 ی وتأمین مالی تروریسم با آن مواجهند را شناسایی، ارزیاب

های فنی و در حال حاضر در نتیجه فعالیت بررسی کنند.

یسک ن نیز مدیریت رایراحقوقی گروه ویژه اقدام مالی، کشور 

ت تأمین مالی تروریسم در پیش رو گرفته اس را در پاسخ به

تأمین مالی تروریسم، از طرق  در این جهت مبارزه با .(15)

یی مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور شناسا

پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات 

و همچنین گیرند تروریستی مورد نقل و انتقال قرار می

سم مالی تروریتأمین  ت مرتکبیناقدامات واکنشی مانند مجازا

 پذیرد.های آنان صورت میو انسداد دارایی

 

مبانی حقوقی رفتارهای مجرمانه تأمین مالی . 1-2-6-5

 تروریسم

عدالت سنجشی به عنوان رویکردی منبعث از سیاست جنایی 

مدار سعی در تقویت اهداف مدیریتی، نظارت و کنترل ریسک

در قانون مبارزه ها دارد. برای عملیاتی کردن این مهم، تامجاز

نامه اجرایی، مجرمین بر اساس با  تأمین مالی تروریسم و آیین

ریسک های پرریسک و کمهای ارزیابی خطر، به گروهروش

یکردی مبتنی بر ریسک به علت حساس بندی شده و روطبقه

 و خطرناک بودن این جرم اتخاذ گردیده است.

 

 آوری یا مصرفهیه یا جمعت. 1-1-2-6-5

لی تأمین ما قانون مبارزه با 1ه های این جرم طبق مادرفتار

 -: الفعبارتند از 1397با اصالحات  1394تروریسم مصوب 

 ی ازآوری وجوه یا اموال یا مصرف تمام یا بخشتهیه یا جمع»

فراد ه امنابع مالی برای انجام اعمال تروریستی یا جهت ارائه ب

زه اصالحی مبار در قانون« های تروریستیتروریست یا سازمان

« اعامدا و عالم»کلمات  1397با تأمین مالی تروریسم مصوب 

از صدر ماده حذف گردیده و مقنن، دو صورت در این ماده 

 متصور گردیده است:

یا آن  تأمین شود، منابع مالی برای انجام اعمال زیراول آن که 

مین تأ وریستیهای ترها یا سازمانکه جهت ارائه به تروریست

 رج دردر فرض اول، انجام دادن اعمال تروریستی مند د.گرد

ا گیرد یکننده صورت میتأمین ذیل ماده، یا توسط خود فرد

که وفق فرض دوم، حمایت مالی جهت ارائه به دیگر آن

گیرد که در هر دو صورت در حوزه ها انجام میتروریست

د رویکقانون اصالحی، به این موارد با پیروی از ر تقنینی، در

عدالت سنجشی و مخاطرات مربوط به جرم، اهمیت دوچندان 

هرگونه » 1394داده شده است. حال آن که در قانون سال 

ی مال آوری وجوه و اموال یا مصرف تمام یا بخشی از منابعجمع

 یستجهت انجام اعمال تروریستی یا جهت ارائه به افراد ترور

ژه بود و وا« اهای تروریستی به صورت عامدا و عالمیا گروه

 )تهیه( نیز وجود نداشت. 

که اگر فردی وجوهی آن 1394نکته قابل توجه دیگر در قانون 

آمیز و خرابکاری و غیره توسط را برای انجام اعمال خشونت

کرد مشمول این ماده خودش، وارد چرخه مالی و بانکی می

تأمین ت از بنابراین عنصر مادی این جرم عبارت اس شد.نمی

مفهوم « آوریتهیه، ارائه یا جمع»که با استفاده از کلمات  مالی

ای به بسیار وسیعی دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله

مستقیم وجوهی را ارائه یا جمع کند تا صورت مستقیم یا غیر
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بنابر  .صرف عملیات تروریستی شود مرتکب جرم شده است

رتکاب اعمال آوری وجوه جهت اظاهر ماده صِرف ارائه یا جمع

تروریستی برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه 

ستی یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروری

تأمین مالی جرمی مطلق  نیست این بدان معناست که جرم

این امر به دلیل . (16)است و نیاز به حصول نتیجه ندارد 

ان معنا که ماهیت خطرناک بد پرریسک بودن این اعمال است.

فری موجب گردیده که تحت شعاع مدیریت کی این جرم

انگاری آن احتیاجی به وقوع نتیجه خاصی ریسک، برای جرم

تأمین  کنوانسیون مقابله با 2ماده  3ند نباشد. امری که در ب

ده است. در واقع قانون دان اشاره شب 1999مالی تروریسم 

تأمین مالی تروریسم تأسی گرفته از کنوانسیون مزبور  مبارزه با

 است.

ارتکاب یا تهدید »أمین مالی برای ت در ادامه ماده در بند الف،

آمیز از قبیل قتل، سو قصد، به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت

آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن اقدام خشونت

بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و 

میز آگاهانه علیه مردم آگروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت

انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری ره طیا به مخا

مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسالمی بر خط

و یا ارتکاب « المللیهای بینایران، سایر کشورها و یا سازمان

به  خود این اعمال را مشمول مقررات این قانون دانسته است.

ه بیش از نظر نگارنده، در این بند، در جایی که بیان گردیده دی

یک سوم دیه کامل باشد، که مشمول این قانون گردد، چه بسا 

تواند منجر به آسیب آمیزی که میاقدامات و رفتارهای خشونت

جسمانی شدید، اما با میزان یک چهارم دیه کامل شود. مثال 

های قانون مجازات اسالمی شکافتن هر یک از پلک 591ماده 

ل دانسته است. حال اگر پایین را موجب یک چهارم دیه کام

شخصی تأمین مالی برای خود یا گروهی انجام دهد و یا اقدام 

مشی، تصمیمات و به این اعمال به قصد تأثیرگذاری بر خط

اقدامات دولت جمهوری اسالمی ایران، سایر کشورها و یا 

آمیزش المللی نماید چنانچه اقدام خشونتهای بینسازمان

پلک پایین یک فردی گردد، و منجر به آسیب جسمانی به 

موجب ارعاب و وحشت شود مشمول عنوان مجرمانه این قانون 

این سزاوار است که در میزان دیه مندرج در بنابر شود.نمی

ماده و یا حذف آن تغییراتی اعمال شود. چرا که هدف غایی از 

مجازات منطبق بر عدالت سنجشی که همانا پرریسک بودن 

 گردد.ورده نمیرفتار مرتکب است برآ

 

 معاونت به عنوان جرمی مستقل. 2-2-6-5

ز با در نظر داشتن اینکه اعمال تروریستی به عنوان یکی ا

جرایم علیه امنیت در کشورها عملی مجرمانه است، تعقیب 

ام یل این جرایم انجکیفری هرگونه اقدامی که به منظور تسه

ر جرم تأمین مالی آن، تحت عنوان معاونت د شود، از جمله

ود خپذیر بود. اما در حال حاضر تأمین مالی تروریسم امکان

 ردیده است.ـانگاری گرمـرمی مستقل جـتحت عنوان ج

ر ساز ارتکاب جرایم دیگانگاری رفتارهایی که زمینهرمـج

 جرایم»ها هستند امری مرسوم در حقوق کیفری است و به آن

اب برای ارتک شود در واقع اقدامات کیفری کهگفته می« مانع

ن شود گاهی اوقات ناظر به قوانییک جرم در نظر گرفته می

جرمانه ـوانینی که وارد ماهیت عمل مـماهوی است یعنی ق

یا عدم آن و میزان مجازات  شوند و از حیث جرم بودنمی

 أمین مالیت در قانون مبارزه با .(17)کنند نظر میاظهار

توانست انگاری رفتارهایی که میم نیز تکنیک جرمتروریس

 تحت عنوان معاونت در جرم تلقی گردد، اما خود به عنوان

جرم مستقلی در نظر گرفته شده به علت حساسیت و 

سک خطرناک بودن مجرم و رفتارهای او و رویکرد مبتنی بر ری

 در نظر گرفته شده است.

 

رم با ـه جروع بـجازات شـبرابر دانستن م. 3-2-6-5

 ای از عدالت سنجشیمصداق تام، به عنوان جلوه

 1ماده  1امر دیگر شروع به جرم در این قانون است که تبصره 

کنوانسیون نیز  2دان اشاره کرده و در پاراگراف سوم ماده ب

رگاه شخص، مبادرت به تهیه یا ـبدان اشاره شده است، ه

ف یا استفاده یا آوری وجوه یا اموال نماید، و قبل از مصرجمع

های تروریستی به واسطه عامل خارج از ارائه به افراد یا سازمان

اراده وی قصدش معلق بماند، نیز مجازات مرتکب اصلی را 

به طور کلی مقررات مربوط به محاربه، فقط مباشر جرم  دارد.
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 د در حالی که در قانون مبارزه بادانرا قابل مجازات محاربه می

رم توجه ـه تنها به مباشر اصلی جـوریسم نرـتأمین مالی ت

تأمین مالی ارتکاب عمل  که در جهتشود بلکه هر کسی می

ا شروع به اقدام یا تهدید کند تروریستی مشارکت داشته، ی

در واقع در این تبصره،  .(18)ول قلمداد گردیده است مسئ

به طور عادی  شروع را در حکم ارتکاب محسوب نموده است.

داند، بلکه فقط شروع ها را جرم نمیمقنن، همه شروع به جرم

سیاست کیفری  داند.انگاری میبه جرایم مهم را شایسته جرم

گیرانه به دلیل ماهیت خاص این نوع از جرایم و نیز سخت

در این جرایم مقنن  خطر افراد مرتکب این رفتارها است.

فرصت تحقق نتیجه یا حتی رسیدن عمل به حد خاصی را به 

ای که باشد، دهد و عمل ارتکابی را در هر مرحلهمجرم نمی

 .(19)داند بل مجازات میجرم و قا

 

 وضعیت سردستگی. 4-2-6-5

گی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سردست 7در ماده 

سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم 

 اونتاین که عمل آنان مباشرت یا مع وع این قانون اعم ازموض

در جرم باشد علل مشدده محسوب گردیده است در واقع این 

ن ماده مباشرت یا معاونت در این جرم را به سبب انجام ای

یی رفتارهای مجرمانه سبب تشدید مجازات دانسته است. از سو

 ل مشددهیافته از علارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان

مجازات محسوب گردیده ولیکن نقش معاونان در جرایم 

واقع شده یعنی مقنن صرفا یافته مورد غفلت سازمان

مانه را مورد توجه قرار داده است مجر ردستگی در گروهس

نقش معاونان در ارتکاب جرائم به صورت  7در ماده  .(20)

یافته مورد غفلت واقع شده یعنی مقنن صرفا سازمان

ده، دهی و هدایت و معاونت آنها را ذکر کرسردستگی، سازمان

 ماناب جرایم مذکور به صورت سازاما در قسمت دوم ماده ارتک

 ست.یافته اگر به صورت معاونت در جرم باشد، مغفول مانده ا

 

 انگاری سکوتجرم. 5-2-6-5

قانون مزبور، کلیه اشخاص مطلع از جرائم  3مطابق ماده 

موضوع این قانون، موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات 

اعالم کنند، در غیر صالح اداری، انتظامی امنیتی یا قضائی ذی

شوند. این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می

االصول کشف جرم، علی کند.این ماده عموم مردم را بیان می

وظیفه دستگاه قضا و ضابطین است و نه عموم مردم و صِرف 

ا ـجام داده است یـری انـه دیگـی کرمـسکوت در مورد ج

 .(17)ن جرم محسوب کرد تواخواهد انجام دهد را نمییـم

رسانی در مورد جرائمی که ولیکن در این ماده وظیفه اطالع

دیگران قصد انجام آن را دارند، نه فقط برای ضابطین 

دادگستری بلکه برای عامه مردم تکلیف گردیده است، در واقع 

بینی یشالزام جامعه مدنی بر مشارکت در گزارش این جرم و پ

ای از مجازات برای آنها در صورت عدم انجام وظیفه، نشانه

گونه بیان توان اینتقارن خطر و جرم مزبور است. در ظاهر می

رفتار مجرمانه در این  انگاری سکوت در قبالداشت که جرم

تواند به علت رویکرد مبتنی بر ریسک باشد ولیکن قانون، می

ندرج در این ماده آنچه بدیهی است آن که مجازات م

بازدارندگی به همراه نخواهد داشت زیرا فردی که اطالع دارد 

چنین جرمی به وقوع خواهد پیوست و سکوت کند تا جرم 

تأمین مالی تروریست شکل بگیرد و حال آن که این جرم 

توان به صِرف اطالع راهی به سوی جرایم تروریستی است نمی

محکوم کرد. چرا که ندادن به مجازات تعزیری درجه هفت 

ه نظر ـگردد. پس بسکوت فرد منجر به جرایم بسیاری می

رسد باید مجازات این جرم تشدید شود تا با میزان ریسک می

و خطرناکی وی تناسب داشته و بازدارندگی را تا حدودی در بر 

داشته باشد. مالحظه مجازات تعزیری درجه هفت مندرج در 

، که حبس از نود و یک روز تا قانون مجازات اسالمی 19ماده 

شش ماه و یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست 

میلیون ریال یا شالق از یازده تا سی ضربه و یا محرومیت از 

گیرد، و نیز سایر میحقوق اجتماعی تا شش ماه را دربر

تخفیفات و یا مالحظات قانونی مقرر با این جرایم، مؤید این 

گذار نظر بر تقارن رغم آن که قانونواقع، علی مطلب است. در

مدیریت ریسک در قانون مبارزه  و اقتباس از عدالت سنجشی و

توان دید که در تأمین مالی تروریسم داشته است ولکن می با

گونه که شایسته است ریسک رفتار پرخطر بزهکار این باب، آن
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رار و کاهش آن که هدف کیفرشناسی نوین است مورد توجه ق

 نگرفته که البته بازنگری در حوزه تقنین ضرورت دارد.

 

دهـی عـملیات زارشـدم گـعانگاری رمـج. 6-2-6-5

 تأمین مالی تروریسم مشکوک به

ارد: دتأمین مالی تروریسم بیان می قانون مبارزه با 13ه ماد

زه های مشمول قانون مبارتمامی اشخاص و نهادها و دستگاه»

موظفند به منظور پیشگیری  2/11/1386با پولشویی مصوب 

 تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: از

 مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام شناسایی -الف

ت، داخعملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پر

 واعحواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیالت، صدور ان

رز انامه، خرید و فروش فت و پرداخت، صدور ضمانتکارت دریا

د و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعه

ت ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارا

 )شناسایی دقیق مراجعان( اسنادی و خرید و فروش سهام

نگهداری مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی  -ب

مربوط به سوابق شناسایی عم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک ا

 از پایان عملیات سال بعد حداقل به مدت پنج مراجعان،

ماده ؛ و در ادامه، «ساله اطالعات مبادالت بانکی( 5)نگهداری 

قانون مبارزه با قانون مزبور، کلیه اشخاص مشمول  14

أمین مالی ت ا موظف به گزارش عملیات مشکوک بهپولشویی ر

یک از  هر»چنین مقرر گردیده:  ه تروریسم کرده و در تبصر

اشخاص مذکور وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به 

منظور از وظایف مندرج، « شود.مجازات معاون جرم محکوم می

و گزارش عملیات مشکوک است. در  13موارد مصرحه ماده 

« روی آگاهی و عمد از» 14ماده  1در تبصره  94ل قانون سا

مالک معاون جرم « برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم»یا 

انگاری صورت گرفته شد و اگر اهمال و سهلبودن محسوب می

بود مجازات اداری و انظباطی داشت ولیکن در قانون اصالحی 

انجام ندادن وظایف مندرج در این قانون توسط  97سال 

عملیات مشکوک، دهی اشخاص مشمول قانون و عدم گزارش

انگاری گردیده و مجازات معاون جرم را در پی دارد و جرم

انگاری گردد مانند قانون چنانچه فرد مشمول اهمال و سهل

گردد محکوم به مجازات مقرر اداری و انتظامی نمی 1394

کار کیفری،  و بلکه نظر به رهیافت عدالت سنجشی و ساز

گرفته است. در واقع  قرار 7های تعزیری درجه مشمول مجازات

در این ماده عمد و آگاهی فرض قانونی قرار داده شده است و 

این بدان معناست که در حوزه تقنین نظر بر مدیریت ریسک 

ماده  1ت وفق تبصره اینکه مجازا این جرم بوده است. مضافاً

م، راجع به شخص حقیقی، تأمین مالی تروریس قانون منع 14

حقوقی پیدا کرده و ارجاع به  سسات و اشخاصتسری به مؤ

 آن داده شده است. 20قانون مجازات اسالمی و ماده 

 

 عدول از اصل برائت. 7-2-6-5

در برخی از جرایم از اصل برائت، عدول و اماره مجرمیت حاکم 

از جمله مبانی اماره مجرمیت ضرورت تسهیل اثبات  شود.می

 ک است. مثال صرف عضویت درجرایم پیچیده و خطرنا

های تروریستی داللت بر علم و آگاهی شخص از اهداف سازمان

و کارکرد این سازمان دارد و شخص برای تبرئه خود باید 

خالف آن را اثبات کند از جمله مبانی عدول از اصل برائت و 

گرایش به اماره مجرمیت به لزوم حفظ مصلحت و نظم عمومی 

توان می و یا لزوم تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک

این به دلیل جایگزینی اماره مجرمیت به جای اصل  اشاره کرد.

برائت نیست بلکه در اینجا اصل برائت نیز جاری است ولی 

اهمیت جرم، شخص را با کمترین ظن در جایگاه متهم قرار 

ای وجود دارد در حقوق کیفری پند حکیمانه. (16)داده است 

بهتر »دارد: که به فرمول بلک استون مشهور است و بیان می

ردی ـآن که ف جرم تبرئه شود تاـماست که ده نفر از افراد 

و اگر این قاعده در مورد جرایم « ه محکوم شودگنایـب

بهتر است »تروریستی بازگو شود آیا این گزاره صحیح است که 

ده حمله تروریستی به وقوع بپیوندد تا اینکه بخواهیم مانع یک 

خواهد حمله تروریستی انجام نفر شویم که به تصور غلط ما می

کند که در این ساحت حکم میبنابراین عقل سلیم « دهد؟

رویکرد عدالت سنجشی و مدیریت ریسک وارد قوانین کیفری 

چنانچه در پرتو این رویکرد به علت طبع جرم . (17)گردد 

تأمین مالی تروریسم و خطراتی که ممکن است متوجه جامعه 

ی، شود، الزامات حقوق بشری در مراحل تحقیقات مقدمات
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و  دادرسی کیفری و اجرای حکم با استثنائاتی روبرو هستند.

نیز در برخی شرایط اضطراری، که در آن حیات ملت تهدید 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان  4شود به استناد ماده می

البته این بدان  تعلیق برخی از قواعد حقوق بشری وجود دارد.

لکه شود بت نمیگونه مجرمین رعایمعنا نیست که حقوق این

تأمین مالی تروریسم برخورد  کنوانسیون مبارزه با 17ماده 

شوند عادالنه با افرادی که در اثر ارتکاب این جرم بازداشت می

و لزوم رعایت حقوق بشر، در مورد این مجرمین را مورد تأکید 

 .(16)قرار داده است 

 

رم در جرایم ـدم شمول این جـتصریح به ع. 8-2-6-5

 سیاسی

ن، جرایم موضوع این قانو»تصریح بر این دارد که:  10ه ماد

 1ماده  3ه این ماده به تبصر« گردداسی محسوب نمیجرم سی

ا هر های معاضدت قضایی ینامهنیز اشاره دارد که وفق توافق

 یسم،تأمین مالی ترور نامه دیگری در زمینه مبارزه بافقتوا

د. ها حق استرداد مجرمین حامی مالی تروریسم را دارندولت

 ستز کشوری ااسترداد عبارت از باز پس گفتن متهم یا مجرم ا

لتی زمانی که دو. (21)که پس از ارتکاب به آنجا گریخته است 

نسبت به مجرمی که در قلمرو دولت دیگری است صالحیت 

م مجر توان به وسیله آنمی کیفری دارد، تنها ابزار حقوقی که

اد تردفراری را در مقابل دادگاه کیفری آن دولت حاضر کرد، اس

 عمل استرداد فقط در مورد جرایم سیاسی مستثنی شده است.

یل ه دلب اند.همه کشورها پذیرفته است، این اصل را هم تقریباً

ذا دیده از جرم سیاسی، حاکمیت و دولت است و لآن که زیان

به حاکمیتی که مجرم سیاسی دشمن آن به شمار  تسلیم او

ولیکن معاهدات  (21)آید خارج از قاعده انصاف است می

ز اها در خارج ساختن بعضی تروریسم، بیانگر تمایل دولتضد

رایم از شمول جرم سیاسی است که مشمول قواعد استرداد ج

 گردد.مجرمین می

 

 

 

أمین مالی تروریسم، ساز و تمجازات مرتکبین، . 3-6-5

 کار کیفری 

 2جازات مندرج در ماده م .1-3-6-5

 جازاتـأمین مالی تروریسم، مـه با تانون مبارزـق 2ماده 

م ریسن مالی تروتأمی کننده مالی را بیان کرده، چنانچهتأمین

االرض تلقی شود مرتکب به در حکم محاربه یا افساد فی

 282شود. مجازات محاربه وفق ماده مجازات آن محکوم می

قطع  قانون مجازات اسالمی، یکی از چهار مجازات اعدام، صلب،

باشد، و از سوی دیگر مجازات دست راست و پای چپ می

دام ازات اسالمی، اعقانون مج 286االرض، وفق ماده مفسد فی

 أمینت ها، در مورد مرتکبینباشد. بدین ترتیب این مجازاتمی

ر دشود و حکم محاربه هستند اعمال می مالی تروریسم، که در

 غیر این صورت عالوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت

عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به 

ج ادل دو تا پنو جزای نقدی مع مجازات دو تا پنج سال حبس

 شود.تأمین شده محکوم میبرابر منابع مالی 

کننده مالی، در حکم محاربه یا تأمین در وهله اول، مجازات

االرض تلقی گردیده است. و چنانچه در حکم این افساد فی

ادل دو تا جرایم محسوب نگردد، محکومیت به جزای نقدی مع

شده بیان گردیده است. جزای تأمینپنج برابر منابع مالی 

های اصلی به جرایمی ترین پاسخنقدی به عنوان یکی از مهم

برای بسیاری از  .(22)شود که دارای ریسک هستند تلقی می

پذیری، جزای نقدی به جرایم به ویژه جرایم مبتنی بر ریسک

گذاری مجازات مدیریتی عنوان یک ساز و کار مبتنی بر نرخ

آورد. همچنین این مبتنی بر ریسک و البته مؤثری را فراهم می

های ناشی تواند به عنوان ابزاری برای جبران هزینهمجازات می

ایم بکار رود. البته در جایی که این جرایم، ریسکی را از این جر

های علیه قابل قبول است )به ویژه ریسکآورد که غیربه بار می

ها ضروری تمامیت جسمانی اشخاص( توسل به سایر مجازات

تأمین مالی تروریسم، محاربه یا چنانچه . (22)خواهد بود 

آمیز االرض تلقی نگردد، با وصف اینکه جرم مخاطرهافساد فی

توان گفت که ریسک، یا توام با ریسک انجام گرفته و یا می

که این ساز باشد تواند چارهجدی است مجازات حبس می
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سال حبس تقنین  5ا ت 2قانون مذکور، به  2موضوع در ماده 

 گردیده است. 

ج مسأله دیگر در این ماده آن است که آیا جزای نقدی مندر

ه  کدر ماده مزبور اعم از شخص حقیقی و حقوقی است و یا آن 

ت قانون مجازات اسالمی راجع به شخص حقوقی قابلی 21ماده 

د؟ یعنی اگر شخص حقیقی در ارتسری به این بخش را د

تأمین مالی تروریسم نماید  معیت شخص حقوقی مبادرت به

شده ینتأم و به دو تا چهار برابر منبع مالیوفق این ماده هر د

ند تواشوند و یا آن که دادگاه میجهت جزای نقدی محکوم می

نقدی این ماده و شخص حقوقی را  شخص حقیقی را به جزای

ق بر جزای نقدی شخص حقیقی این ماده وفبه دو تا چهار برا

رض قانون مجازات اسالمی محکوم نماید؟ پاسخ این ف 21ماده 

گذار این قانون بیان گردیده که بطور مصرح، قانون 4در ماده 

توسظ شخص حقوقی را ارجاع به قانون مجازات ارتکاب 

 21اسالمی داده است، بنابراین برای شخص حقوقی ماده 

 اسالمی قابل اجراست.قانون مجازات 

    

 مجازات تکمیلی. 2-3-6-5

مجازات تکمیلی برای مرتکب جرم را بیان کرده و  6ماده 

دادگاه را مکلف به محکوم نمودن مرتکب به حداکثر دو مورد 

مجازات تکمیلی مندرج در قانون مجازات اسالمی نموده، آنچه 

انون ق 23عمال مجازات تکمیلی وفق ماده إبدیهی است آن که 

تواند فردی مجازات اسالمی امری اختیاری است؛ و دادگاه می

را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری )اصالحی قانون کاهش 

مجازات حبس تعزیری( محکوم کرده است با رعایت شرایط 

مقرر در قانون به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید. 

تأمین مالی  باقانون مبارزه  6کن وفق نص صریح ماده یل

تروریسم دادگاه مکلف به محکوم نمودن مرتکب به حداکثر به 

های دو مورد گردیده است از آنجا که هدف عمده مجازات

تکمیلی خنثی کردن حالت خطرناک و نیز خنثی کردن 

تکلیف »توان عملیات مجرمانه بعدی است به وضوح می

ی از گیررا برای اعمال این مجازات به جهت بهره« دادگاه

سوالی که ممکن است  رویکرد عدالت سنجشی مشاهده نمود.

به ذهن متبادر گردد آن است که منظور مقنن در حالتی که  

شود االرض یا محارب محکوم میمجرم به مجازات مفسد فی

رض مفسد ـوان بیان داشت که در فتتواند باشد. میچه می

محارب به االرض که مجازات اعدام است ولیکن در مجازات فی

تواند در سایر گانه، مجازات تکمیلی می4دلیل تخییر مجازات 

 سوای از اعدام بر مجرم اعمال گردد. 282های ماده مجازات

 

 اجرای کیفرهای مالی . 3-3-6-5

م، راییکی از راهکارهای قابل توجه در راه پیشگیری از وقوع ج

ر د های جرم و سپس ارائه راهکارهاییکنندهشناسایی تسهیل

ها کنندههاست. اگر تسهیلکنندهجهت حذف این تسهیل

های این نقشی در پیدایش مسئله داشته باشند باید ریشه

. (23) ها را جهت مبارزه با وقوع جرم از بین بردکنندهتسهیل

رین تهای مالی از مهمدر وقوع عملیات تروریستی وجود بودجه

تغییر  شوند. به عبارت دیگر، باکننده محسوب میتسهیل

و رـزهکار احتمالی با آن روبـه بشرایط و ایجاد مشکالتی ک

 توانبردن خطر انجام جرم برای مجرم، می شود، و نیز باالمی

که کالرک و آنچه  از وقوع جرایم دیگر جلوگیری کرد.

ی از اند. امری که با پیشگیرنظر دادههمکارانش نسبت به آن 

ستی از اقدامات تروری توانها میرساندن بودجه به تروریست

 هآنچ های مالی آنها ضربه وارد کرد؛پیشگیری کرد و بر شریان

 وردتأمین مالی تروریسم م که به درستی در قانون مبارزه با

ن، آنامه اجرایی توجه قرار گرفته است. قانون مذکور و آئین

 بحث توقیف و مصادره اموال را در سه مرحله از وقوع جرم

قوع وای که هنوز نخست، در مرحله داده است. مورد اشاره قرار

 17دادن آن وجود دارد. ماده جرم اثبات نشده و ظن به رخ 

ع ن مرجدارد که واحد اطالعات مالی به عنوانامه مقرر میآیین

موظف است در  وصول گزارش معامالت و عملیات مشکوک

تأمین مالی تروریسم به منظور  صورت ظن ارتکاب جرم

بین رفتن آثار جرم تا مخدوش شدن و از  ی ازجلوگیر

 رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری، نسبت به

اعالم مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت 

تأمین مالی  های مرتبط باحساب و توقیف وجوه و دارایی

ماید م نتروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال اقدا

(17). 
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 تأمین مالینامه قانون مبارزه با آئین 16بر اساس ماده 

تروریسم، کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی 

اند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست مکلف گردیده

این ماده توسط کارگروهی  1تحریمی که به موجب تبصره 

 رایی،های امور اقتصادی و دانهخامتشکل از نمایندگان وزارت

اطالعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور 

خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن 

هت جاعالم موضوع به واحد اطالعات مالی مراتب را با فوریت 

صالح قضایی اعالم ه مراجع ذیاخذ دستور مقام قضایی ب

 .(17)نمایند 

ین تأمقانون مبارزه با  5مقدماتی ماده سپس هنگام تحقیقات 

 مالی تروریسم به وظیفه مراجع قضایی و ضابطان دادگستری

باشند که تحت تعلیمات، نظارت یا دستور این مراجع می

جوه استفاده شده برای ردن وخصوص شناسایی و مسدود کدر

 وها تأمین مالی تروریسم یا عواید به دست آمده از آن جرایم

ه همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور اشار

 .(17)کرده است 

در نهایت پس از اثبات وقوع جرم در مرحله اعمال ضمانت 

و اموال به نفع دولت، به اجرای کیفری، موضوع مصادره وجوه 

تأمین مالی تروریسم در ماده  های جرمعنوان یکی از مجازات

های حسابمسدود شدن  ( قانون مطرح گردیده است.2)

ها امری بدیهی است که طبق هر قانونی باید انجام تروریست

چرا که مرحله پس از ارتکاب جرم، اجرای مجازات است  گیرد.

ها پیش از اثبات جرم که بولیکن بحث مسدود شدن حسا

هایی است که مشکوک به انجام ذکر گردید، منظور حساب

ها این حساب های تروریستی هستند.رسانی به گروهبودجه

شوند تا بررسی کامل درباره آنها صورت گیرد. طبق بسته می

های مشکوک به واحدهای مربوطه قوانین، معامالت و حساب

 FIU ا پولشویی در ایران یا واحدمانند شورای عالی مبارزه ب

ها در صورت نداشتن شوند. از آنجا که تروریستگزارش می

توانند با موفقیت عملیات مجرمانه خود را اجرایی بودجه نمی

انگیز های ارعابتوانند جنبهکنند بنابراین کیفرهای مالی می

تمام وجوهی که برای   8بسیار باالیی داشته باشند. طبق ماده 

یابد، باید شناسایی ها تخصیص میمین منابع مالی تروریستتأ

و سپس مصادره و توقیف شوند. لذا در این ماده استفاده از 

کیفرهای مالی نسبت به اشخاص حقیقی و نیز نسبت به 

اشخاص و نهادهای حقوقی امری معمول قلمداد شده است 

(24). 

 

 گیری نتیجه .6

عدالت سنجشی به عنوان رویکردی منبعث از سیاست جنایی 

کنترل  نظارتی و مدار، سعی در تقویت اهداف مدیریتی،ریسک

ها دارد و برای عملیاتی کردن این اهداف، مجرمین را مجازات

های ارزیابی خطر به دو گروه مجرمین پرریسک بر اساس روش

ریسک تفکیک و در مورد گروه اول استراتژی سختگیرانه و کم

گیرد. در همین راستا و با ورود این نگرش در در پیش می

ا  مله در تصویب قانون مبارزه بسیاست کیفری ایران، و از ج

ولیت توسعه پیدا کرد و این تأمین مالی تروریسم، دامنه مسئ

انگاری گردید چرا که عمل به عنوان جرمی مستقل جرم

ع به ماهیت این جرم، به معاونت در جرم شباهت دارد، در واق

کنندگان تروریسم، با تأمین عنوان مرتکب اصلی تلقی کردن

لیات تروریستی نقش مستقیم ندارند و وصف آن که در عم

کننده عملیات تروریستی و معاونت تواند به عنوان تسهیلمی

در آن تلقی شود، به علت نفوذ ساز و کار مدیریت کیفری 

عدالت سنجشی در این جرم است. و نظر به اینکه از دید 

وصف خطرناک هستند گونه مجرمین دارای مقنن، این

رم دارای وصف خطرناک است، لذا )پرریسک( و یا آن که ج

اعمال مجازات سختگیرانه نیاز است. چرا که هدف عدالت 

سازی مجرمین خطرناک است. در همین سنجشی، ناتوان

یسک و تالش جهت مدیریت راستا، اتخاذ رویکرد مبتنی بر ر

توان نشان از تغییر تأمین مالی تروریسم را میریسک جرم 

ست. در واقع الزام کشورها به دیدگاه نسبت به این جرم دان

اقدام تدوین قوانین داخلی در راستای طرح فراملی گروه ویژه 

الی تروریسم و تدوین سند تأمین م مالی در زمینه مبارزه علیه

ریسک این جرم، ریشه در ساز و کارهای کیفری ارزیابی 

قانون مبارزه  6و  2ه در مواد گونه کعدالت سنجشی دارد. آن

کنندگان تأمینو مجازات  الی تروریسم آمده استتأمین م با
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االرض مالی تروریسم را به موارد مجازات محاربه و افساد فی

مندرج در قانون مجازات اسالمی ارجاع داده است. از سوی 

جا که وجود منابع مالی، از ارکان اساسی وقوع دیگر، از آن

کید تأهای مالی هم بسیار تروریسم است، استفاده از مجازات

ها در صورت نداشتن منابع مالی و گردد چرا که تروریستمی

مبادرت به اجرای عملیات توانند با موفقیت بودجه نمی

تواند یـراین کیفرهای مالی مـود نمایند. بنابـمجرمانه خ

انگیزی باالیی داشته و مقصود و هدف های ارعابجنبه

لیکن به مدیریت کیفری عدالت سنجشی را برآورده سازد. و

تأمین مالی تروریسم، در ماده  نون مبارزه بارسد در قانظر می

االرض محکوم نشود و چنانچه مجرم، به محاربه و مفسد فی 2

از طرفی جهت مصادره اموال، عین اموال وجود نداشته باشد به 

شود، به برابر محکوم می 5تا  2معادل ارزش آن و جزای نقدی 

یفری چنین جرم پرریسکی، که رسد برای مدیریت کنظر می

ای در هدف، نشانه رفتن منابع مالی است، چنین جزای نقدی

باشند، کم به پرریسکی این جرم نمیقیاس با جرایم دیگر، که 

تأمین مالی  ز اهمیت دیگر در قانون مبارزه بااست. نکته حائ

تروریسم که مورد توجه قرار نگرفته است تکرار جرم در مورد 

ون مزبور است. چنانچه شخصی با توجه به سکوت قان 3ماده 

شود و اعمال محکوم می 7خود به مجازات تعزیری درجه 

گیرد، و مجددا تروریستی یا  تأمین مالی تروریسم صورت می

شود یعنی مرتکب سکوت نسبت به اعمال مندرج در قانون می

کند، در این قسمت با توجه به این که در مبحث تکرار جرم می

ریت ریسک جرم، تکرار جرم هم از مقوالتی است که عالوه مدی

گردد گیرد، مالحظه میبر خطرناکی عمل، مورد توجه قرار می

گذاری نشده که ساز و کار کیفری دقیقی در این رابطه قانون

است. از سوی دیگر با توجه به مقررات عمومی قوانین جزایی، 

تکرار جرم قانون مجازات اسالمی مقررات  137وفق ماده 

مغایر  شود. امری که کامالًنمی 7مشمول جرایم تعزیری درجه 

با فلسفه رویکرد مبتنی بر ریسک است چرا که عدالت 

طریق راهبردهای سنجشی با تأکید بر ریسک بزهکاران و از 

تأمین امنیت در مقابل ریسک )خطر( مدیریتی به دغدغه 

رم پاسخ ـار جکرـزهکاران بالقوه و نیز احتمال تـاحتمالی ب

تواند حاکی از دهد. حال آن که تکرار چنین جرمی، میمی

تواند موجب خطرناک بودن چنین مجرمی باشد و البته می

تجری مجرمان گردد؛ چرا که در حوزه عدالت سنجشی، تکرار 

گیری جرم، فاکتوری است که از یک جهت برای تصمیم

رود. از یبندی او بکار مخصوص میزان ریسک فرد و طبقهدر

های اخیر تغییر آنجا که الگوی  تأمین مالی تروریسم در سال

های خود به تأمین هزینه های تروریستی برایکرده و گروه

شوند. بنابراین شناسایی ریسک های جدید متوسل میشیوه

باید از پویایی برخوردار باشد. زیرا در طول زمان و بسته به 

ریسک نیز باید تغییر کند.  چگونگی تهدیدها و شرایط، بررسی

برای مثال امروزه ارزهای مجازی نیز تبدیل به ابزاری قدرتمند 

یده است. با عنایت به جهت ارتکاب تأمین مالی تروریسم گرد

کند که موارد جدید نیز های این جرم، ایجاب میتغییر شیوه

در این زمینه پیشنهاد و تصویب شود. بدین ترتیب هر نظام 

تواند کارآمد باشد که از پویایی الزم زمانی میسنجش ریسک 

های جدید نسبت به آن نیز برخوردار باشد و با شناسایی حوزه

تأمین مالی انگاری اندیشی کند. با همه این اوصاف، جرمچاره

 97تروریسم، با شفافیت آن تا حدودی در تحوالت قانون 

مدنظر قرار گرفته و همسو با رویکرد عدالت سنجشی و 

مدیریت کیفری ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناسی 

و قابل تعقیب بودن هرگونه انگاری باشد. جرمنوین است می

های که با هدف  تأمین مالی افراد تروریست یا سازماناقدامی 

تروریستی صورت پذیرد حتی اگر هنوز به کمک آن هیچگونه 

ستن مجازات جرم تروریستی به وقوع نپیوسته باشد، برابر دان

شروع به جرم با مصداق تام آن، توسعه گستره و تعریف این 

در حکم محاربه یا ، «عالما و عامدا»، و حذف کلمات جرم

انگاری االرض محسوب کردن مرتکبین این جرم، جرمافساد فی

 جرم و عدم گزارش عملیات مشکوک بهسکوت نسبت به این 

ین جرم، همه از تأمین مالی تروریسم و سیاسی تلقی نشدن ا

عدالت سنجشی  جمله تحوالت ناشی از ساز و کارهای کیفری

 تأمین مالی تروریسم است.  در قانون مبارزه با

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می
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 سهم نویسندگان. 8

برابر در تهیه و تدوین پژوهش کلیه نویسندگان به صورت 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع .9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Actuarial justice is closely related to modern 

criminology or risk-oriented criminal policy. This new approach has 

changed the etiology of crime by changing the attitude and foundation of 

traditional theories; If instead of analyzing the crime and the causes of its 

formation, which was welcomed in the former criminal theories and 

policies, from a managerial perspective, it evaluates and measures the 

risk of committing a crime and then enters the field of managing these 

risks. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: At first glance, it may seem that the legislature, under the 

influence of critical justice ideas, has taken a strict approach to 

determining punishment in general when it comes to combating the 

financing of terrorism and taking into account the risk of the type of crime. 

However, the results of the research show that the Law on Combating 

the Financing of Terrorism in 1394, with the changes and amendments 

that were made in 1397, has not absolutely applied a risk-based 

approach. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: The criminalization of terrorist financing, with its 

transparency, has been considered to some extent in the developments 

of the 1397 law and is in line with the approach of critical justice and 

criminal risk management, which is the same as the new penal 

strategies. 
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