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Abstract  
Terrorism is a cross-border crime that can 
be prevented by identifying and 
controlling its financing of a large part of 
terrorist acts. In order to deal with this 
phenomenon, it should be a public duty to 
announce and inform about the financing 
of terrorism. Indifference to such a 
phenomenon and refusal to take the 
necessary action to prevent the 
commission of the crime, while facilitating 
its occurrence and not assisting the 
criminal justice system in detecting the 
crime and prosecuting terrorists, will cause 
irreparable damage. Given the importance 
of the issue, legislators at the national level 
have tried to take an important step in 
combating terrorism by refusing to report 
the financing of terrorism as one of the 
examples of criminal apathy. The present 
study uses a descriptive-analytical method 
to explain that the Iranian legislature, 
although in the face of indifference to the 
financing of terrorism, has correctly kept 
pace with developments in criminal law 
around the world, but this with drawbacks 
such as; Failure to determine the exact 
location of the reports, failure to approve 
an article to encourage citizens to report or 
support the reporting persons and their 
families, failure to determine the exact, 
fixed and appropriate punishment for those 
who refuse to report, etc. Be. In this study, 
while explaining the problems and 
comparative study with the laws of other 
countries, including the United Kingdom 
and the United States, attempts have been 
made to make suggestions to solve them. 

Keywords: Criminal Apathy, Terrorism 
Financing, Criminalization, Reporting 
Crime, Criminal Justice.  

  چکیده

که با شناسایی و  است تروریسم یک جرم فرامرزي
بخش عظیمی از اقدامات  توان آن می مالی تأمین کنترل

براي مقابله مطلوب با این . پیشگیري کرد را تروریستی
مالی  تأمینموارد رسانی  باید اعالم و اطالع، پدیده

تفاوتی  بی. ورت تکلیف همگانی در آیدتروریسم به ص
اي و خودداري از اقدام الزم براي  در قبال چنین پدیده

ضمن تسهیل وقوع ، جلوگیري از ارتکاب جرم مذکور
آن و عدم یاري رساندن به دستگاه عدالت کیفري در 

موجب ورود ، ها کشف جرم و تعقیب تروریست
ت یمبا توجه به اه. گردد ناپذیر می جبران خسارات
اند  سعی نموده در سطح کشورها قانونگذاران، موضوع
مالی  تأمیندهی  انگاري خودداري از گزارش با جرم

، تفاوتی کیفري تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی
پژوهش . گام مهمی در راستاي مبارزه با آن بردارند

نماید که  می تحلیلی تبیین- حاضر با روش توصیفی
تفاوتی نسبت به  بی ه در مقابله باقانونگذار ایران اگرچ

مالی تروریسم به درستی همگام با تحوالت حقوق  تأمین
عدم ؛ کیفري دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله

عدم تصویب ، ها تعیین دقیق محل دریافت گزارش
جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا اي  ماده

عدم ها،  آن نوادهحمایت از افراد گزارش دهنده و خا
ثابت و متناسب نسبت به افراد ، تعیین مجازات دقیق

در . باشد می همراه، از گزارش و غیرهکننده  خودداري
مطالعه تطبیقی با  این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و

سعی ، از جمله انگلستان و آمریکا ها قوانین سایر کشور
  .داده شودها  آن شده است پیشنهاداتی در جهت رفع

مالی  ، تأمینتفاوتی کیفري بی: واژگان کلیدي
  . عدالت کیفري، دهی جرم گزارش، انگاري جرم، تروریسم

اله
 مق

ت
یاف
در

 :
1

4
/

0
2

/
1

4
01

 
–

ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

3
0

/
0

4
/

14
0

1
 - 

ش
ذیر

پ
 

اله
مق

 :
0

8
/

0
6

/
14

0
1

  

 



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   40

 

  :ارجاع

تمدن  ،یفريک تفاوتی یاز ب یمصداق یسمورتر یمال تأمینعدم گزارش  انگاري جرم)، 1401(؛ ناصر، یباريجو یرضوان؛ جعفر، موحدي

 . 11شماره ، حقوقی

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits unrestricted 

use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

  مقدمه

المللی شمرده شده و مقابله با تروریسم  خطر براي صلح و امنیت ملی و بینین تر بزرگامروزه تروریسم 

نظامی و حقوقی در ، راهکارهاي مختلف سیاسی، رو ازاین. هاي اصلی جامعۀ جهانی است یکی از دغدغه

المللی جلوۀ زیادي پیدا  د بینیکی از راهکارهاي مورد توجه که در اسنا. شود این زمینه طراحی و اجرا می

 مالی تروریسم تأمینمقابله با ، کرده
به اعتقاد جامعه جهانی . انگاري آن توسط کشورها است از طریق جرم1

توان  به شاهرگ این پدیده بوده که با شناسایی و کنترل آن میرسانی  مالی تروریسم به مثابه خون تأمین

به این منظور  ).109، 1397، چاووشی و کرامتی معز( را گرفتجلوي بخش عظیمی از اقدامات تروریستی 

مبادرت به تهیه و تنظیم مقرراتی در این راستا متحد کشورها خواه به طور مستقیم یا از طریق سازمان ملل 

شویی  المللی این عنوان همراه با پول در بیشتر اسناد بین ).107، 1394، سمیعی اصفهانی و بهرامی( اند نموده

 شباهت زیادي بین این دو عنوان وجود دارد، گیرد چرا که به اعتقاد صاحب نظران د بحث قرار میمور

  ).258، 1394، شمس ناتري و اسالمی(

جرائم سازمان یافتۀ فراملی و باندهاي ، با توجه به جهانی شدن برخی از جرایم از جمله جرائم تروریستی

ت داخلی بلکه امنیتوسل به کمک شهروندان و ، اندازد المللی را نیز به مخاطره می ت بینتبهکاري که نه فقط امنی

الزم و ، استفاده از اطلّاعاتی که فقط برخی از آنان به مناسبت شغل یا موقعیت خاص خود در اختیار دارند

، 1396، مهدي پور مقدم و شاملو( نماید ضروري بوده و به کشف و تعقیب جرم و مجازات مرتکبین کمک می

                                                      
1- Combating the Financing of Terrorism 
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با توجه به تبعات و آثار تروریسم براي جامعۀ جهانی و بشریت الزم است همۀ آحاد جامعه با ، از این رو ).276

دهی اقدامات و اعمال  اقدام به گزارش، تفاوتی احساس مسئولیت در قبال آن رفتار نموده و با خودداري از بی

مالی تروریسم در مراحل  تأمیني را در مبارزه با مالی تروریسم نمایند و دستگاه عدالت کیفر تأمینمرتبط با 

  .کنندگان در جرایم تروریستی یاري رسانند تعقیب و مجازات مداخله، کشف، پیشگیري

آوري وجوه و اموال به هر طریق براي افراد  تهیه و جمع؛ از است مالی تروریسم عبارت تأمینتعریف 

2در مادۀ یک. هاي تروریستی تروریست و سازمان
مالی تروریسم  تأمینقانون اصالح قانون مبارزه با  

احصاء ، آوري وجوه براي تروریسم تلقّی گردند توانند تهیه و جمع اعمال متعددي که می، 1397 مصوب

هر ، حصري نبوده و تنها جنبۀ تمثیلی دارند و بنابراین، الزم به ذکر است اعمال مذکور در آن ماده. شدند

مالی تروریسم محسوب  ، تأمینها شوند ند منجر به رسیدن منابع مالی به تروریستعمل دیگري که بتوا

کلیۀ اشخاص مطّلع از جرایم ، قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه قانون مذکور. گردند می

م مالی تروریسم را مکلّف نموده است تا آن را در اسرع وقت به مقامات ذیصالح اعال تأمینمربوط به 

ي کیفري و مجازات مواجه اجرا ضمانتدهی آن با  تفاوتی و خودداري از گزارش نمایند و در صورت بی

تفاوتی  دهی به عنوان مصداقی از بی انگاري خودداري از گزارش قانونگذار با جرم، به عبارتی. گردند

3کیفري
  .سعی نموده با پدیدۀ مذکور مقابله نماید،  

                                                      
: تهیه یا جمع آوري وجوه یا اموال به هر طریق چه داراي منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یـا بخشـی   1ه ماد - 2

هاي مالی و پولی، اعانـه، انتقـال پـول، خریـد و فـروش اوراق مـالی و        از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک

تأمین اعتبار یا انجام هرگونـه فعالیـت اقتصـادي اشـخاص توسـط خـود یـا         اعتباري، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا

هاي تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جـرم   دیگري براي انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان

منـدرج در بنـدهاي    هاي تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریسـتی بـودن اعمـال    شود. ع�وه بر گروه محسوب می

ذیل بر عهده شوراي عالی امنیت ملی است: الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشـونت آمیـز از قبیـل قتـل،      

سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقـانونی  

هـا بـه قصـد     دام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جـان یـا آزادي آن  و گروگان گیري اشخاص و یا اق

 المللی.   هاي بین تأثیرگذاري بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوري اس�می ایران، سایر کشورها و یا سازمان

توان از خودداري از کمک و نجـات   اند می شده انگاري هاي حقوقی دنیا جرم تفاوتی کیفري که در نظام از موارد دیگر بی - 3

گنـاه نـام بـرد     افراد در معرض خطر، خودداري از وقوع جرایم مهم و خودداري از اداي شـهادت جهـت رهـایی انسـان بـی     

  ). Hofman,1984, 29) و (139، 1393(ادیب، 
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 تفاوتی اجتماعی بی، از منظر علوم اجتماعی
عاطفگی و  بی، دلمردگی، عالقگی به معناي بی4

انسانی و هیجانی حیات اجتماعی ، حالتی است که فرد به طور آگاهانه نسبت به مسائل محیطی، احساسی بی

تفاوتی اجتماعی وضعیتی است که افراد  بی، به عبارتی. گردد اعتنایی می عالقگی و بی دچار بی، خود

مسئولیت اجتماعی و دیگر ، هاي نوع دوستانه اظ نگرشی و رفتاري نسبت به مشارکتآگاهانه از لح

از منظر  ).55، 1394، نوابخش و میرزاپوري ولوکال( شوند اعتنا می عالقه و بی بی، هاي فعال مدنی کنش

عدم خودداري عمدي از اقدام الزم قانونی که در نتیجه ؛ تفاوتی کیفري عبارت است از علوم جنایی بی

به عبارت . هاي اجتماعی نقض شده که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است توجه به برخی ارزش

، اند انگاري شده تفاوتی که در قانون جزا جرم در حقوق کیفري از رفتارهاي عمدي ناشی از بی، دیگر

  ).115- 116، 1399، همکارانجویباري و  رضوانی( شود صحبت می

شویی اغلب در قوانین و مقرّرات از جمله در قانون  مالی تروریسم و پول تأمینکه الزم به ذکر است 

در حالی که از ، به صورت مرتبط آمده است 1397مصوب  یسمترور یمال تأمیناصالح قانون مبارزه با 

گیرد  شویی فرآیندي است که صورت می پول، در واقع. باشند نظر تحلیل حقوقی این دو مفهوم متضاد می

مالی  تأمینهاي مجرمانه با ظاهري قانونی وارد سیستم مالی گردد اما در  تا پول به دست آمده از فعالیت

هاي حاصله اعم از مشروع  بلکه به این امر که پول، شود نمی کننده پول اهمیتی داده تأمینتروریسم به منابع 

 11مالی تروریسم پس از حمالت  تأمینمبارزه با . شود توجه می، شوند یا غیرمشروع صرف چه کاري می

دولت آمریکا را وادار به تصویب الیحۀ قانونی میهن دوستی آمریکا موسوم به قانون  2001سپتامبر سال 

5پاتریوت آمریکا
بسیاري  تأکیدهاي قانونی مشابه در سایر کشورها در سرتاسر جهان نمود که  و نیز الیحه 

مالی تروریسم به  تأمینقانون مبارزه با  1394در سال ، در ایران. ارندمالی تروریسم د تأمینبر مبارزه با 

 تأمینتحت عنوان قانون اصالح قانون مبارزه با ، با اصالح قانون مذکور 1397 تصویب رسید و در سال

  .رسیدشوراي اسالمی مالی تروریسم نیز به تصویب مجلس 

دهی جرم در قانون اصالح قانون  از گزارشآیا خودداري ؛ است تیاین مقاله در پی پاسخ به سواال

آیا عموم ، بر فرض جرم بودن آن ؟انگاري شده یا خیر جرم 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینمبارزه با 

دارند؟ و را بر عهده مسئولیت  این یا تنها افراد خاصی تکلیف دارند و صالحیبه اعالم آن به مقامات ذ مردم

                                                      
4- Social Apathy 
5- The USA Patriot Act 
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یا داراي ایراد و اشکال  و ص به صورت مطلوب و کامل وضع گردیده استآیا قانون مذکور در این خصو

مالی  تأمینتفاوتی کیفري در حوزه  در پاسخ به این سواالت و به منظور نقد و بررسی بی باشد؟ می

اي و استفاده از کتب و مقاالت  با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانهاند  نگارندگان سعی نموده، تروریسم

انگاري بزه مذکور و بیان ارکان و اجزاي تشکیل دهندۀ  ضمن بررسی مبانی جرم، داخلی و خارجیمتعدد 

  .به سواالت فوق پاسخ داده و نواقص و ایرادات احتمالی آن را بیان نمایند، آن

 مالی تروریسم تأمینانگاري عدم گزارش  مبانی جرم - 1

هاي اساسی جامعه  در نظر گرفتن هنجارها و ارزش یندي است که به موجب آن قانونگذار باآفر انگاري جرم

ي کیفري وضع اجرا ضمانتفعل یا ترك فعلی را ممنوع و براي آن ، و با تکیه بر مبانی نظري مورد قبول خود

دار براي  انگاري تصمیم مرجع صالحیت جرم، به عبارت دیگر ).1، 1398، خوئینی و همکاران( کند می

اتخاذ  ).82، 1393، قماشی( ي کیفري استاجرا ضمانتیا عدم انجام رفتار همراه با ممنوعیت یا الزام به انجام 

شناختی هر جامعه  اقتصادي و روان، انگاري رفتاري نیاز به مراجعه به واقعیات اجتماعی تصمیم در مورد جرم

گیرد و  اي از اصول و مبانی صورت می انگاري رفتاري بر اساس پاره جرم، به عبارت دیگر. خاص دارد

  .انگاري نماید دهد رفتار مذکور را جرم تشخیص میها  آن قانونگذار با در نظر گرفتن

در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت برخورد کیفري با جرایم مبتنی بر ترك فعل از جمله 

موافقان و مخالفان هر یک ، باشد تفاوتی می دهی جرم که متضمن نوعی بی خودداري از اعالم و گزارش

توان به مداخله در حقوق و  انگاري می نمایند که از جمله دالیل مخالفان جرم لی استناد میبه دالی

، 1395، کالرکسون( هاي فردي و تجاوز به حریم خصوصی و نیز اشکاالت عملی آن اشاره نمود آزادي

یل یک وظیفه اخالقی به یک وظیفه قانونی تبد، انگاري چنین مواردي با جرم، به عبارت دیگر ).80

، به عالوه. هاي افراد را در قبال یک وظیفه اخالقی محدود کرد توان حقوق و آزادي شود و نمی می

اي که در عمل آیا همه افرادي که از وقوع یک جرم  به گونه. باشد اشکاالت عملی هم مزید بر علت می

؟ با توجه به گسترش باشند مکلف به اعالم و گزارش آن می، اند مالی تروریسم مطلع شده تأمینمهم یا 

هاي اجتماعی و فضاي مجازي که اخبار و اطالعات در یک لحظه به اطالع کاربران و مشترکان آن  رسانه

 رسد و یا به صورت زنده تصویر و فیلم مربوط به اقدام مجرمانه از سوي شبکه اجتماعی در حال پخش می

مکلف به اعالم آن به مقامات ذیصالح ها  آن آیا همه، باشد و هزاران بیننده آن را مشاهده کرده باشند

رسد ایراد مربوط  گیرند؟ هرچند به نظر می باشند و در صورت عدم اعالم تحت تعقیب کیفري قرار می می
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باشد و با توجه به امکانات محدود دستگاه عدالت کیفري  به اشکاالت عملی قضیه تا حدودي وارد می

انگاري در  باشد مع الوصف موافقان جرم نمی پذیر امکانمالً تغییر و مجازات همه افراد ع، جهت کشف

محدود ، کنند که اگر یک وظیفه عام براي اقدام وجود داشته باشد پاسخ به اعتراضات مذکور استدالل می

از افراد انتظار رفتار در حد متعارف و نیز ، به عبارت دیگر. خواهد بود» متعارف و معقول بودن«به ضابطه 

  ).30، 1397، میرمحمدصادقی( رود و چیزي بیش از آن مورد انتظار نیست میها  آن ندر حد توا

تقصیر ، کند همانگونه که انجام کاري در جایی که انسان متعارف بدان عمل نمی، از نظر اخالقی

شود و به لحاظ حقوقی  تقصیر محسوب می، دهد نیز انجام میمعموالً ترك فعلی که انسان متعارف ، است

از گزارش و ها  آن تفاوتی افراد و خودداري بی ).121، 1393، یزدیان جعفري( کند د مسئولیت میایجا

از نظر اخالقی قابل ، مالی تروریسم به مقامات ذیصالح تأمیناعالم جرایم مهم و خطرناك از جمله 

عی مقبول و ترغیب مردم به رفتارهاي اجتما، یکی از اهداف حقوق جزا، به عالوه. سرزنش و مذموم است

همکاري و مشارکت در حفظ . گسترش حس تعاون و احساس مسئولیت در قبال همنوع و جامعه است

 انگاري جرمانجامد و امنیت و نظم اجتماعی داراي آثار مطلوب براي جامعه بوده و به انسجام اجتماعی می

بشري و سالمت جسمانی  این ارزش نمادین را خواهد داشت که بر اهمیتی که باید به ارزش حیاتها  آن

  ).81- 79، 1391، کالرکسون( کند بسیار می ، تأکیدافراد و حفظ نظم عمومی جامعه داده شود

مالی تروریسم بر اصول و  تأمینانگاري عدم گزارش  توان گفت دالیل موافقان جرم به طور کلی می

  .گردد مبانی متعدد استوار است که در این قسمت به طور خالصه بیان می

  دهی انگاري خودداري از گزارش کننده جرم اصول و مبانی توجیه - 1- 1

اصل ، مالی تروریسم بر پایه اصول و مبانی متعددي از جمله اصل ضرورت تأمینانگاري عدم گزارش  جرم

و اصل مصلحت عمومی گرایی  اصل کمال، اصل پدرساالري قانونی، قانونیگرایی  اصل اخالق، ضرر

انگاري پاالیش جاناتان شنشک نیز توجیه  انگاري آن بر مبناي مدل جرم رمهمچنین ج. استوار است

  . گردد گردد که در ادامه بیان می می

  اصل ضرورت - 1- 1- 1

مگر در جایی که ، باشند منظور از اصل مذکور به طور اجمالی آن است که رفتارها فاقد عنوان مجرمانه می

قانون جزا باید به عنوان ، به عبارت دیگر. م تلقی گرددضرورتی ایجاب نماید که یک رفتار به عنوان جر
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 باشد نمی سالح نهایی در مبارزه با جرم و جنایت قرار گیرد و به عنوان سالح اصلی در شکست جرم

با توجه به اهمیت جرایم تروریستی و آثار مخرب آن بر امنیت جامعه و  ).186، 1396، همکارانمعظمی و (

انگاري جرایم مذکور و نیز هرگونه اقدام و  جرم، الملل ر آن براي نظم جهانی و بینافراد و نیز خطرات بسیا

مالی تروریسم و خودداري از جلوگیري از وقوع  تأمیناز جمله ها  آن رفتار مربوط به کمک و مساعدت به

  .الزم و ضروري است، جرایم مذکور

) آسیب( اصل ضرر - 1- 1- 2
6

 

این اصل . باشد رفتارها و توجیه مداخله کیفري دولت اصل ضرر میانگاري  معیار براي جرمین تر مهم

، محمودي جانکی( شمارد براي پیشگیري از ایراد ضرر به دیگران و جامعه مجاز میصرفاً مداخله دولت را 

منظور از اصل ضرر این است که ، به عبارت دیگر ).Duff and Green,2005,193( و) 84، 1393

؛ توانند جلوي آسیب و ورود ضرر به دیگران را بگیرند که با مداخله خود میجامعه و دولت در جایی 

که ضرر رساندن مستقیم به فرد یا  همانطوري. توانند در امور شخصی و زندگی مردم دخالت کنند می

در جایی که افراد توانایی جلوگیري از ضرر ، گردد جامعه مشمول مداخله کیفري و اعمال محدودیت می

تواند مشمول مداخله کیفري  می، نیز در برخی از موارد، آورند دارند ولی اقدامی به عمل نمی و آسیب را

خودداري از جلوگیري از وقوع جرایم مهم از جمله جرایم تروریستی و نیز عدم ، بنابر اصل مذکور. گردد

مردم گردد و از  تواند موجب ضرر جبران ناپذیري به امنیت جامعه و مالی تروریسم می تأمیندهی  گزارش

هاي مذکور جلوي آسیب و ورود  انگاري ترك فعل جامعه و دولت باید مداخله نموده و با جرم، این نظر

  .ضرر به امنیت و نظم عمومی جامعه را بگیرد

7گرایی اصل اخالق - 1- 1- 3
 قانونی 

ی تروریسم مال تأمیندهی  انگاري عدم گزارش شود طبق آن به توجیه جرم مبناي دیگري که موجب می

ایجاد اخالل در آرامش و امنیت ، بر اساس اصل مذکور. قانونی استگرایی  اصل اخالق، پرداخت

، بر این اساس. کند هاي اخالقی تجلی پیدا می در نقض قواعد اخالقی و عدم پایبندي به ارزش، عمومی

ه مبتنی بر این فرض این دیدگا. عملی را باید جرم دانست که مرتکب آن اخالقاً سزاوار سرزنش باشد

                                                      
6- The Harn of Principle 
7- The Principle of Ethicsism 
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ممکن است ، باشد و مرجع تشخیص این قبح است که سرزنش شخص منوط به قبیح دانستن رفتار او می

جایگاه و اهمیت اخالق در زندگی اجتماعی تا بدان جاست که حتی عمل . عقل یا عرف یا دین باشد

بنابراین  ).113، 1396، حیدري( کردن به قوانین و مقررات اجتماعی نیز بدون پشتوانه اخالق ممکن نیست

رفتارهاي مغایر با اخالق عمومی خصوصاً در مواردي که موجب اخالل در نظم عمومی و اجتماعی 

  .الزم است با مداخله کیفري همراه باشد، گردند می

مالی که نظم و امنیت اجتماعی را شدیداً مختل  تأمینکمک و مساعدت به جرایم تروریستی از طریق 

بنابراین الزم است افراد تمام تالش و کوشش خود را در جهت . امري قبیح و غیراخالقی است؛ سازد می

مالی تروریسم به مقامات ذیصالح از نظر  تأمینعدم گزارش ، جلوگیري از آن به کار گیرند و از این نظر

  .انگاري گردد اخالقی امري نکوهیده و قابل سرزنش بوده و الزم است جرم

8ساالري قانونیاصل پدر - 1- 1- 4
 

اصل ، مالی تروریسم تأمیندهی  کننده مداخله کیفري در قبال عدم گزارش از دیگر اصول توجیه

مطابق این اصل دولت چون پدري مشفق باید در راستاي تحقق خیر و سعادت . پدرساالري قانونی است

بر مبناي . آن را الزامی نماید افراد جامعه در برخی از رفتارها دخالت کرده و مانع آن رفتار شده یا انجام

هاي جسمی و روانی و نیز  طور که پدر مواظب فرزند خود است و به خاطر ضعف همان، اصل مذکور

مکلف است از وي نگهداري و مراقبت کند و او را از انتخاب ؛ که فرزندش داردپذیري  وضعیت آسیب

 بوده و وظیفه مراقبت و محافظت از حکومت نیز مسئول حفظ سالمت شهروندان، امر ناصحیح باز دارد

را نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر خودشان نیز مورد حمایت قرار ها  آن لذا باید، عهده دارد را برها  آن

الزام ، حفظ سالمت و بهداشت عمومی، الزام افراد به یادگیري ).162- 161، 1397، مقدسی و یزدانی( دهد

و نیز الزام به انجام اقدامات الزم براي جلوگیري از وقوع جرایم مهم و  به انجام کار و کسب درآمد

مالی تروریسم مطابق اصل مذکور قابل توجیه و تعیین  تأمینخطرناك از جمله گزارش دادن 

  .ي کیفري استاجرا ضمانت

  

  

                                                      
8- The Principle of Legal Patriarchy 
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9گرایی اصل کمال - 1- 1- 5
 

مند هستند و موجودیت دولت ه شهروندان به داشتن یک زندگی ارزشمند عالق، بر اساس اصل مذکور

 لذا همان. مندي از زندگی فضیلت مندانه است شان و بهره براي کمک به اشخاص جهت تعقیب عالیق

مردمانش را یاري ، بهداشت و برقراري عدالت، امنیت، گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم

 ).191، 1395، هانی و محمدي فردبر( باشدها  آن براي تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر؛ کند می

اجبار ، شود شان می بنابراین دولت حق دارد افراد را به انجام اعمالی که موجب خیر و صالح و فضیلت

تواند از طریق  می، هاي ناپسند از جمله اعمال مجرمانه تروریستی در جامعه جلوگیري از وقوع پدیده. کند

باشد که بر مبناي اصل مذکور قابل توجیه است و جامعه ها  آن کنندگان مالی تأمینگزارش دادن حامیان و 

  .رساند را به کمال و فضیلت می

 مالی تروریسم بر مبناي مدل پاالیش تأمینانگاري عدم گزارش  توجیه جرم - 2- 1

مالی تروریسم بر مبناي مدل  تأمینانگاري عدم گزارش  جرم، گفته عالوه بر اصول و مبانی پیش

10»جاناتان شنشک«یش که توسط انگاري پاال جرم
نیز قابل ؛ در قالب گذر آن از سه فیلتر مطرح شده است 

  ).Schonsheck,1994,64-70( توجیه است

انگاري  ضرورت جرم. انگاري باید بر پایه اصول باشد که جرم یعنی این. فیلتر اصول است: نخست

، پدرساالري قانونی، ضرر ،بر مبناي اصول ضرورت، مالی تروریسم تأمینخودداري از گزارش 

فیلتر : دوم. باشد مورد بحث قرار گرفت و از این نظر قابل توجیه میگرایی  گرایی قانونی و کمال اخالق

باید دید آیا استفاده ، به عبارتی. انگاري باید آخرین راه چاره باشد به این معنا که جرم؛ ستا ها پیش فرض

اقدام به ها،  تأثیر آناست یا خیر؟ و تنها در صورت احراز عدم  کننده غیرکیفري مؤثر هاي کنترل از نظام

المللی در  به جهت اهمیت باالیی که حفظ امنیت و جان افراد و نظم اجتماعی و بین. انگاري گردد جرم

را ایجاب ها  آن مبارزه با جرایم تروریستی و جلوگیري فوري و سریع از وقوع، این امر؛ جهان دارد

انگاري در  به این معنا که منافع جرم. فیلتر کارکردها است: سوم. تلزم مداخله کیفري استمسکه  نماید می

  ).154، 1392، جانی پور و معروفی( باید از مضرات آن بیشتر باشد، خصوص یک رفتار

مالی تروریسم که موجب قطع این شریان حیاتی  تأمینانگاري عدم گزارش  پیامدهاي مطلوب جرم

                                                      
9- The Principle of Perfectionism 
10- Jonathan Schonsheck 
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و بالطبع موجب حفظ ها  آن موجب عدم تحقق، گردد جرایم تروریستی می مات وجهت کمک به اقدا

  .رساند الملل گردیده و افراد را در دستیابی به یک زندگی مطلوب و ارزشمند یاري می امنیت کشور و بین

  مالی تروریسم تأمینگزارش ارکان بزه عدم  - 2

در این قسمت به نقد و بررسی ارکان ، ی تروریسممال تأمینعدم گزارش انگاري بزه  با توجه به توجیه جرم

  .شود دهنده بزه مذکور پرداخته می تشکیل

  مالی تروریسم تأمینعدم گزارش  هرکن قانونی بز - 1- 2

تفاوتی یعنی  تنها یکی از مصادیق بی، مالی تروریسم تأمینتفاوتی نسبت به  قانونگذار ایران در جهت مبارزه با بی

، در این راستا. انگاري نموده است ی را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن جرمده خودداري از گزارش

11»3«قانونگذار در مواد 
12»14«و 

، دهی خودداري از گزارش، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  

دهی  ز گزارشهاي تروریستی و یا خودداري ا ها و سازمان آوري وجوه و اموال براي تروریست تهیه و جمع

تفاوت را مستحق تعقیب و مجازات دانسته  مالی تروریسم را جرم دانسته و افراد بی تأمینعملیات مشکوك به 

آنان را مستحق مجازات تعزیري درجه ، براي تعیین مجازات مرتکبین جرمقانون مذکور  3مادۀ البته در . است

13»19«هفت دانسته است که از این نظر الزم است به ماده 
. مراجعه نمود 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

هم چنانچه افراد مشمول قانون  1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  14ضمن این که در مادۀ 

مالی تروریسم به شوراي عالی مبارزه با پولشویی  تأمینمبارزه با پول شویی از گزارش عملیات مشکوك به 

ان را مستحق مجازات معاون جرم تلقی نموده است که جهت تعیین مجازات الزم است به خودداري نمایند آن

  .مواد مربوط به معاونت در جرم و مجازات آن استناد نمود

                                                      
: کلیۀ اشخاص مطلّع از جرائم موضوع این قانون موظّفند مراتب را در اسرع وقـت بـه مقامـات اداري، انتظـامی،     3ماده  - 11

  شوند.   نند، در غیر این صورت، به مجازات تعزیري درجۀ هفت محکوم میامنیتی یا قضایی ذیص�ح اع�م ک

شویی موظّفند گزارش عملیات مشکوك به تأمین مالی تروریسـم را   : کلیۀ اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول14مادۀ  - 12

هـاي   ه موظّـف اسـت گـزارش   قانون مذکور ارسال کنند. شوراي یاد شـد  4شویی موضوع مادۀ  به شوراي عالی مبارزه با پول

  » عملیات مشکوك موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند. 

قانون مجازات اس�می با توجه به تصویب نامه هیـات وزیـران در خصـوص تعـدیل      19مجازات درجۀ هفت در مادۀ  - 13

عبـارت اسـت از:    25/12/1399ن و مقـررات مختلـف مصـوب    میزان بالغ مجازات نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانی

حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزاي نقدي بیش از سی میلیون ریال تا شصت میلیون ریال، شـ�ق از یـازده تـا سـی     

  ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.  
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مالی  تأمیندر قبال وقوع جرائم مربوط به  تفاوت با توجه به عدم تعیین مجازات دقیق براي افراد بی

گردند و همچنین معاون جرم تلقّی نمودن  رجه هفت محکوم میتروریسم و اعالم این که به مجازات د

کننده از گزارش که به منظور تعیین مجازات الزاماً باید به مواد مربوط به معاونت  تفاوت خودداري افراد بی

هاي مذکور مرکّب بوده و قاضی  داللت بر آن دارد که رکن قانونی بزه، در جرم نیز استناد نمود

  .ت تعیین مجازات ناگزیر به استناد به قوانین مختلف و مواد مربوطه در رأي خود استکننده جه رسیدگی

اعم از شهروندان عادي و یا  تفاوتی افراد انگاري بی در حقوق سایر کشورها نیز موارد مشابهی از جرم

لی ما تأمیناز جمله ( دهی و جرائم تروریستی یا اعمال مرتبط با آن در گزارش14افراد با سمت خاص

15قانون 19چه در مادۀ  چنان. شود دیده می) تروریسم
آمده است  2000انگلستان مصوب  یسممبارزه با ترور 

که هر شخص که اعتقاد دارد یا مظنون است که دیگري مرتکب جرم تروریستی یا عمل مرتبطی با آن 

این  ).54، 1396، انسنکار و ج( گردد مجرم بوده و مجازات می، شده است و آن را به پلیس گزارش ندهد

مالی تروریسم به پلیس را مجرم دانسته و مرتکب را به حبس از  تأمیندهی  تفاوت در گزارش افراد بی، ماده

در قانون جزاي فرانسه هم عدم . کند سال یا جریمه نقدي یا هر دو محکوم می پنجماه تا بیش از  شش

 434 ۀدر مادها  آن منابع مالی تأمینجمله  زگزارش جرایم تروریستی و سایر جرایم مرتبط با آن ا

در ). 175-177، 1387، نجفی توانا و فدایی( ه استر گردیدانگاري گردید و براي آن مجازات مقرّ جرم

قانون میهن پرستی آمریکا موسوم به پاتریوت هم مقررات جامع و مفصلی به پشتیبانی مالی از تروریسم و 

  ).83، 1399، نادري( ه استاد مربوطه اختصاص یافتدر موها  آن مجازات عدم گزارش

جمله سهولت در دسترسی به  نویسی از با توجه به قوانین سایر کشورها و مطابق اصول و قواعد قانون

دهی در  رسد اقدام کشورهاي مذکور که مبادرت به تعیین حکم و مجازات عدم گزارش به نظر می، آن

  .ایراد وارد است، بر قانون ایران، ده و از این حیثصائب بو، اند یک مادۀ واحد نموده

 مالی تروریسم تأمینعدم گزارش  هرکن مادي بز - 2- 2

 دهد عنصر مادي جرم را تشکیل می، رفتار خارجی که تجلّی قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی است

                                                      
تفاوتی افراد با سـمت خـاص ناشـی     جامعه و جرم انگاري بی تفاوتی شهروندان ناشی از اصل تعهد آنان در قبال جرم انگاري بی - 14

از تعهد آنان در قبال سازمان متبوع خویش است که همان گونه که در مبانی اشاره گردید بر پایۀ اصل ضـرورت، اصـل ضـرر، اصـل     

 شوند.   اخ�ق گرایی قانونی، اصل پدر سا�ري قانونی، اصل کمال گرایی و اصل مصلحت عمومی توجیه می

15- Anti-Terrorism Act 2000 



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   50

 

ال ذهنی مرتکب تظاهر خارجی فعل و انفع، رکن مادي، به عبارت دیگر ).208، 1ج ، 1395، اردبیلی(

و حقوق کیفري اند  هاي صرف از تعریف بزه خارج افکار و اندیشه، بنابراین ).100، 1378، آزمایش( است

براي بررسی رکن مادي بزه  ).57، 1395، لوترمی و کلب( باید بر رفتار ارتکابی حاکمیت کند نه بر افکار

شرایط و اوضاع و احوال الزم براي ، نهدهنده آن شامل رفتار مجرما الزم است اجزاي تشکیل، مذکور

  .تحقّق جرم و نتیجه آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 رفتار مجرمانه - 2- 2- 1

رکن مادي الزم براي تحقّق جرم ممکن است مظهر خارجی مثبت یا منفی یک اراده باشد که در اکثر 

رم با عمل منفی یا ترك فعل عنصر مادي ج، در موارد نادر. گیرد صورت می موارد به صورت فعل مثبت

دستور انجام آن ، نفع عمومی تأمینانجام ندادن چیزي است که قانون در ؛ گردد و آن عبارتند از محقّق می

خودداري از کمک به اشخاص در معرض خطر یا اعالم نکردن چیزي ؛ ها را داده است که از جمله آن

 یمال تأمینقانون مبارزه با  14و  3مالحظه مواد با  ).310، 1 ج، 1383، همکاراناستفانی و ( باشد می

، دهی و اعالم مراتب تکلیف به گزارش، گردد که در مواد مذکور مشاهده می 1397مصوب  یسمترور

تشکیل ، خودداري از انجام تکلیف مقرّر قانونی یا ترك فعل، بنابراین. مورد امر قانونگذار قرار گرفته است

به این نحو که فرد مشمول قانون با وجود تکلیف قانونی . وضوع این مواد استدهندۀ نوع رفتار مجرمانه م

این جرم با ترك ، به عبارت دیگر. ورزد از انجام آن خودداري می، در اعالم مراتب به مقامات ذیصالح

  .شود محقّق می با ترك فعل اي که قانونگذار بر افراد تحمیل کرده است وظیفه

 احوال تشکیل دهندۀ جرمشرایط و اوضاع و  - 2- 2- 2

 تأمینقانون مبارزه با  14و  3شرایط و اوضاع و احوال الزم براي تحقّق جرم موضوع مواد در خصوص 

دهی و نیز مقامات ذیصالح  زمان اعالم و گزارش، خصوصیت مرتکب جرم، 1397مصوب  یسمترور یمال

  .گیرند قرار میبه طور جداگانه مورد بررسی در این قسمت کنندۀ گزارش  دریافت

  خصوصیت مرتکب جرم - 2- 2- 2- 1

قانونگذار تنها افراد ها  آن دهی و اعالم مراتب جرم که در تکلیف به گزارش، برخالف سایر موارد قانونی

16خاص و محدودي را مخاطب قرار داده است
مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  3در مادۀ ، 

                                                      
، مـادۀ  1375قـانون تعزیـرات مصـوب     606، مادۀ 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  72براي نمونه ر. ك؛ مادۀ  - 16
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اگر کسی از جرائم موضوع این ، بر اساس این ماده. هروندان استمخاطب قانونگذار همۀ ش، 1397

امنیتی یا قضایی ذیصالح اطلّاع ، انتظامی، و آن جرائم را در اسرع وقت به مقامات اداري مطلّع شد17قانون

باید توجه داشت که تکلیف . شود خودش مجرم بوده و به مجازات تعزیري درجۀ هفت محکوم می، ندهد

بلکه این تکلیف متوجۀ تمام کسانی ، ر محدود به کسانی نیست که وقوع جرم را دیده باشندقانونی مذکو

  ).60، 1 ج، 1396، خالقی( است که از وقوع آن اطلّاع یافته باشند

در تاریخ قانونگذاري ، دهی نموده است این ماده از این جهت که عموم مردم را مکلف به گزارش

کشف جرم ، االصول علی، البته به نظر برخی حقوقدانان. رویکردي نوین استسابقه بوده و مبین  ایران بی

وظیفه ضابطین و دستگاه قضایی است و نه مردم و صرف سکوت در مورد جرمی که دیگري انجام داده یا 

البته بر این نظریه ایراد  ).Robinson,1984,104( توان جرم محسوب کرد خواهد انجام دهد را نمی می

اند و قطعاً با  المللی را هدف قرار گرفته نظم عمومی جامعه و حتّی نظم بین، زیرا جرائم مذکور؛ وارد است

افراد نباید نسبت به این ، بنابراین. رساند به کل جامعه و عموم ضرر می، ثباتی اخالل در نظم عمومی و بی

حداقل کاري ، از وقوع جرم بلکه در صورت آگاهی، تفاوت باشند و به سهولت از کنار آن بگذرند امر بی

قانونگذار به ، رو از این. توانند انجام دهند آن است که مقامات ذیصالح را از موضوع مطلّع سازند که می

با ، به عبارت دیگر. مالی تروریسم نموده است تأمیندهی  انگاري خودداري از گزارش درستی اقدام به جرم

هیچ ، المللی و خطرات بسیار آن وریسم به تبع تروریسم بینمالی تر تأمینتوجه به وجهۀ فراملی بزۀ 

ناتري و  شمس( تفاوت باشد تواند و نباید در قبال تهدیدهاي ناشی از این پدیده بی اي از جهان نمی منطقه

18مالی تروریسم تأمینالمللی وضع قانون مبارزه با  لذا با توجه به ریشۀ بین ).259، 1394، اسالمی
قانونگذار ، 

دهی را شامل همۀ  تکلیف اعالم جرم و گزارش، توجه به تحوالت حقوق کیفري دنیا پیرامون بزۀ مذکور با

  .آحاد مردم نموده است

با تغییر رویکرد ، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  14قانونگذار در مادۀ ، با این وجود

                                                                                                                                   
قانون مجازات اخـ�ل گـران در نظـام     2مادۀ  2، تبصرۀ 1390قانون ارتقاي س�مت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  13

 . 1369مصوب  اقتصادي کشور

دهندۀ تأمین مالی تروریسـم اسـت، نـه اعمـال تروریسـتی       ، اعمال مجرمانۀ تشکیل»جرائم موضوع این قانون«منظور از  - 17

 مذکور در آن قانون.  

المللی مبارزه با تـأمین مـالی تروریسـم     و کنوانسیون بین 2001شوراي امنیت سازمان ملل متّحد مصوب  1373قطعنامۀ  - 18

 ). 263، 1384، کلیۀ کشورها را مکلّف به جرم انگاري تأمین مالی تروریسم نموده است (طیبی فرد، 1999مصوب 
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مالی تروریسم به شوراي عالی  تأمینت مشکوك به را مکلّف به گزارش عملیا یخود تنها افراد خاص

در » ... شویی و کلیۀ اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول«؛ شویی نموده است و با ذکر عبارت مبارزه با پول

قانون مبارزه با پول  7الزم به ذکر است که مطابق مادۀ . دامنۀ شمول آن را محدود نموده است، صدر ماده

حسب نوع فعالیت و  بر 6و  5هاي موضوع مواد  نهادها و دستگاه، تنها اشخاص ،1386مصوب  شویی

که اند  هساختار سازمانی خود مکلّف به گزارش معامالت و عملیات مشکوك به مرجع ذیصالح گردید

مؤسسات مالی و ، ها بانک، شامل کلیۀ اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

ها  بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداري، هاي قرض الحسنه صندوق، بیمۀ مرکزي، ها مهبی، اعتباري

کارشناسان رسمی ، حسابداران، حسابرسان، وکالي دادگستري، همچنین دفاتر اسناد رسمی. گردد می

دادگستري و بازرسان قانونی نیز مکلّف گردیدند تا اطلّاعات مورد نیاز را حسب درخواست شوراي عالی 

  .شویی ارائه نمایند مبارزه با پول

 دهی زمان گزارش - 2- 2- 2- 2

 و دهی گزارش زمان بیان مقام در قانونگذار، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  3 مادۀ در

 معلوم که حالی در؛ است برده کار به را »وقت اسرع در« کلی عبارت، ذیصالح مقامات به مراتب اعالم

 یک یا و روز؟ یک هفته؟ یک ماه؟ یک است؟ چقدر زمانی نظر از »وقت اسرع« در حاصطال نیست

 دهی گزارش عدم و اشخاص سکوت توان می، زمانی مدت چه گذشت از پس، دیگر عبارتی به ساعت؟

 دهی گزارشاینکه  تشخیص رسد می نظر به نمود؟ تلقی جرم را ذیصالح مقامات به تروریسم مالی تأمین

 در که دارد قرار اتهام بهکننده  رسیدگی دادگاه عهدۀ بر، خیر یا است گرفته صورت وقت اسرع در جرم

 گرفتن نظر در با، تفاوتی بی به متهم و مرتکب فرد و جرم احوال و اوضاع و شرایط به توجه با مورد هر

 سایر کیفري وانینق در دیگري راهکارهاي البته. نماید می اظهارنظر به مبادرت متعارف انسان و عرف معیار

 و پنسیلوانیا ایاالت خصوصا آمریکا متّحدۀ ایاالت در که اي گونه به. است شده بینی پیش کشورها

 ساعت بیست و چهار مهلت ظرف را آن مدت، دهی گزارش زمان به مربوط مشکل حل براي، ماساچوست

 در شده اتّخاذ راهکار ).Hoffman,1984,843( اند نموده مقرّر جرم وقوع از آگاهی و اطلّاع زمان از

 خاصی زمانی محدوده صراحتاً قانونگذار و گیرد قرار ایران قانونگذار توجۀ و لحاظ مورد تواند می، آمریکا

 هیچ، مذکور قانون 14 مادۀ در ایران قانونگذار است ذکر به الزم. نماید تعیین جرم دهی گزارش جهت را

 با بود الزم که حالی در، است ننموده تعیین مشکوك معامالت دهی گزارش براي را قیدي یا مهلت گونه



  53  يفریک یتفاوت یب از یمصداق سمیترور یمال تأمین گزارش عدم يانگار جرم  

 

 نیز و المللی بین جامعۀ و کشور براي آن از ناشی خطرات و تروریسم مالی تأمین بزۀ اهمیت به توجه

 مهلت ظرف حداکثر دهی گزارش به فوري اقدام، قضات اي سلیقه و متفاوت تفسیرهاي از جلوگیري

  .نمود می مقرّر را آگاهی ختاری از ساعت بیست و چهار

 مقامات ذیصالح دریافت کنندۀ گزارش - 2- 2- 2- 3

تی یا ، انتظامی، قانونگذار مقامات اداري، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  3در مادۀ  امنی

قانون ، به نظر برخی از نویسندگان. قضایی را به عنوان افراد ذیصالح جهت دریافت گزارش نام برده است

امنیتی و قضایی ، انتظامی، باشد و معلوم نیست که مقامات ذیصالح اداري مذکور در این خصوص مبهم می

نیز کفایت ها  آن به یکی ازرسانی  اطلّاع داده شود یا اطلّاعها  آن چه کسانی هستند؟ و آیا باید به همۀ

توان انتظار  داد؟ آیا از عموم مردم میکند؟ چگونه باید مقام ذیصالح را از مقام غیرذیصالح تشخیص  می

رسانی را نیز بدانند؟ اگر شخص آگاهی یابد که  داشت که مقامات ذیصالح را بشناسند و ترتیبات اطلّاع

آیا باید مدارك و اسنادي هم ارائه کند ، مالی تروریسم را دارد و این امر را اطلّاع بدهد تأمینکسی قصد 

دهنده  آیا از اطلّاع، اسناد و مدارك نادرست و غیرقابل اتکاء بوده استیا خیر؟ اگر مشخّص شد که این 

  ).4، 1395، قنبري( حمایت قانونی خواهد شد یا خیر؟ پاسخ به این موارد مشخّص نشده است

اعم از مأمورین ؛ منظور از مقامات انتظامی و قضایی» مقامات ذیصالح«رسد در خصوص  به نظر می

ا که براي عموم مردم شناخته شده است و به طور معمول نیز افراد عادي در صورت کالنتري و مقامات دادسر

مقامات اداري نیز . باشد می، نمایند مراجعه و اقدام به اعالم جرم و یا طرح شکایت میها  آن شدن به دیده بزه

وزارت اطلّاعات و ، یتپلیس امن؛ افراد مسئول در ادارۀ محلّ وقوع جرم بوده و مقامات امنیتی نیز شامل؛ شامل

به نظر . است، باشند مکان و تشکیالت مشخص بدین منظور می، گردد که داراي جا مأمورین مربوطه می

سازمان یا نهاد یا ، اي اداره دهی الزم بود تا قانونگذار با وضع ماده رسد به منظور سهولت در گزارش می

مالی تروریسم ایجاد  تأمینع جرائم مهم از جمله دهی وقو تشکیالت خاصی را براي اعالم جرم و گزارش

به منزلۀ انجام تکلیف مقرّر قانونی ها،  آن رسد صرف اعالم به هر یک از به نظر می، از سوي دیگر. نمود می

قانون  14البته قانونگذار در مادۀ . گردد و الزم نیست فرد مطلّع به تمامی مقامات مذکور مراجعه نماید تلقّی می

شویی را مسئول  صراحتاً مقام ذیصالح دریافت کنندۀ گزارش را تعیین و شوراي عالی مبارزه با پول، مذکور

وقوع جرم را گزارش ، رسد همین قدر که گزارش دهنده به نظر می، که نکته دیگر این. آن اعالم نموده است

نگذار تکلیف به اعالم وقوع زیرا قانو؛ کند و الزم نیست مرتکب جرم را نیز معرّفی نماید کفایت می، دهد
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  ).594، 1390، شکري و سیروس( جرم نموده است و نه معرفی مرتکب جرم

عدم اعالم هویت متهم به مقامات قضایی و اداري ذیصالح ، اگرچه در قوانین کیفري اغلب کشورها

به عدم  ولی با توجه ).24، 1389، کوشا( دانند را هم ردیف کمک به متهم جهت فرار از مجازات می

مصوب  یسمترور یمال تأمینانگاري چنین تکلیفی براي شهروندان در قانون اصالح قانون مبارزه با  جرم

توان خودداري از اعالم هویت متهم یا متهمان به مقامات مذکور را جرم قابل تعقیب و مجازات  نمی، 1397

د و الزم است قانونگذار ضمن رسد در این خصوص خالء قانونی وجود دار هرچند به نظر می. دانست

  .بینی نماید دهنده را نیز در قانون پیش راهکارهاي حمایتی از فرد گزارش، انگاري چنین امري جرم

 نتیجۀ جرم - 2- 2- 3

، براي امنیت کشورها  آن قانونگذار در حوزۀ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی با توجه به خطرناکی

انگاري  جرم، نده و عمدۀ جرائم را در این حوزه به صورت جرائم مطلقمنتظر حصول نتیجه مجرمانه نما

 تأمیندهی نسبت به  تفاوتی در اعالم جرم و گزارش بزۀ بی، بنابراین ).17، 1395، پوربافرانی( نموده است

جزء جرائم مطلق بوده که به صرف علم و آگاهی فرد از وقوع جرائم مذکور و عدم اطلّاع ، مالی تروریسم

  .ي نداردتأثیرنتیجۀ جرم در تحقّق بزۀ مذکور ، گردد و از این حیث واقع می، به مقامات ذیصالحآن 

 تروریسم مالی تأمین گزارش عدم بزه روانی رکن - 3- 2

آن قانون  14با مادۀ  1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  3اجزاي رکن روانی جرم در مادۀ 

از صرف وجوه و اموال علم و آگاهی فرد ، فوق قانون 3اي که در مادۀ  ونهبه گ. اندکی متفاوت است

 جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وي به این که وجوه یاد شده صرف چنین اهدافی خواهد شد

با عمد و و  آگاهی یافته مالی تروریسم تأمینوقوع جرائم مربوط به و فرد نسبت به ) 286، 1384، فرد طیبی(

توان از اجزاي  را میخودداري کند چنین فعل و انفعال ذهنی زاد از اعالم آن به مقامات ذیصالح اراده آ

رکن ، آن قانون 14ولی در مادۀ ، گیرد قرار میجرایم عمدي در زمره رکن روانی جرم مذکور نام برد که 

  .تواند عمدي یا غیرعمدي باشد روانی جرم می

19یکچه مطابق تبصرۀ  چنان
توانند از روي  شویی می اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول، 14مادۀ  

                                                      
: چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روي آگاهی و عمد یا براي کمـک و تسـهیل ارتکـاب جـرم، وظـایف      1تبصره  - 19

ن اعمال به دلیل اهمال و سهل انگـاري باشـد،   شود و در صورتی که انجام ای مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می

 شود.   هاي مقرر اداري و انضباطی محکوم می مرتکب حسب مورد به مجازات
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دهی خودداري ورزند و یا به دلیل  عمد و آگاهی یا براي کمک و تسهیل ارتکاب جرم از وظیفۀ گزارش

دهی شوند که حسب مورد موجب تفاوت در رکن روانی  سهل انگاري و اهمال شان موجب عدم گزارش

شویی از روي آگاهی و عمد از انجام تکلیف  قانون مبارزه با پول اگر اشخاص مشمول. گردد جرم می

جزء جرایم عمدي بوده و ؛ مالی تروریسم خودداري ورزند تأمیندهی عملیات مشکوك به  گزارش

مالی تروریسم و خواست ارادي در عدم  تأمیننیازمند علم و آگاهی مرتکب از عملیات مالی مربوط به 

  .باشد الح به عنوان قصد مجرمانه میاعالم آن به مقامات ذیص

مالی  تأمینمرتکب جرم تعمداً براي کمک و تسهیل [خودداري از گزارش دهی]  چه این رفتار چنان

شود که در این صورت  محسوب می اصلی به عنوان معاون مجرم مذکور شخص، صورت گیرد ترورریسم

لی نقش دارد و لذا از موضوع بحث کنندگان در وقوع جرم اص خود شخص به عنوان یکی از مداخله

اگرچه در این خصوص نیاز به . مالی تروریسم خارج است تأمیندر قبال وقوع بزه  کیفري تفاوتی بی

مالی  تأمینعلم و آگاهی از انجام عملیات مالی مربوط به ؛ اجزاي رکن روانی جرم عمدي از جمله

وجود الزم براي تحقق معاونت تطابق قصد قصد مجرمانه براي کمک و تسهیل وقوع جرم و ، تروریسم

مالی تروریسم به دلیل اهمال و  تأمیندهی عملیات مشکوك به  چه عدم گزارش چنان، از طرف دیگر. دارد

انگاري به  اهمال و سهل، مباالتی در این صورت جزء جرائم غیرعمدي بوده که بی، انگاري باشد سهل

قانون مجازات  145مادۀ ( گردد رکن روانی آن محسوب میدهندۀ  خطاي جزایی تشکیلتقصیر و عنوان 

دهی جرم به عنوان مصداقی از  که البته این امر خارج از مبحث عدم گزارش) 1392اسالمی مصوب 

  .گیرد که جزء جرایم عمدي است تفاوتی مجرمانه قرار می بی

 تروریسم مالی تأمین گزارش عدم مجازات - 3

تفاوت نسبت به  مجازات افراد بی، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینمبارزه با قانون  3قانونگذار در مادۀ 

مقام قضایی ، بنابراین. مقرّر داشته است هفتاعالم جرائم مربوط به تروریسم را مجازات تعزیري درجه 

ه در حالی ک. ناگزیر به مراجعه به قانون دیگر گردید، تفاوت کننده براي مجازات نمودن فرد بی رسیدگی

از سوي . منطق آن است که مجازات هر جرم در همان قانون معین شود و به قوانین دیگر احاله داده نشود

تواند  نمی مناسب نبوده و، تفاوت به علّت کم بودن میزان رسد مجازات مقرّر براي افراد بی به نظر می، دیگر

رسد قانونگذار باید با شدت  به نظر می، واز این ر. دهی نماید افراد جامعه را وادار به انجام وظیفه گزارش

بنتام و ، ها از نظر صاحب نظرانی چون بکاریا زیرا شدت و قطعیت مجازات؛ عمل بیشتري برخورد کند
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مورد توجه قرار گرفته و در قبال چنین ، منتسکیو به عنوان یکی از راهکارهاي مناسب در برخورد با جرائم

البته به کار گرفتن چنین سیاستی توسط قانونگذار به معناي  ).Pogarsky,2002,435( جرائمی مؤثّر است

بلکه در جهت اصالح و درمان بزهکار و در پرتو ، پذیرش تشدید مجازات بدون هیچ حد و مرزي نیست

چه  چنان. اصل تناسب جرم و مجازات همواره باید لحاظ گردد، بنابراین. هاي فایده گرایانه است اندیشه

، میزان آن و نیز کیفیات تشدیدکنندۀ مجازات مورد توجۀ قانونگذار قرار گیرد، نوع کیفرتشدید در 

گرفته  تواند به عنوان یک عامل بازدارندۀ فردي و اجتماعی در مقابله با جرائم به کار می

  .) (Mendes,2004,V. 32,41شود

یان مجازات افرادي که به طور آگاهانه قانون مذکور در مقام ب 14مادۀ  یکقانونگذار در تبصرۀ ، در ادامه

مالی تروریسم اقدام ننمایند یا این وظیفه را براي  تأمینو عمدي به ارسال گزارش عملیات مشکوك به 

به نظر . شوند محکوم می» معاون جرم«مقرّر داشته که به مجازات ، کمک و تسهیل ارتکاب جرم انجام ندهند

20»2«مالی تروریسم در مادۀ  تأمینهاي مختلف براي  رسد با توجه به تعیین مجازات می
مجازات ، آن قانون 

مالی تروریسم به محاربه و افساد  تأمینچه مرتکب  چنان. معاونت در جرم نیز حسب مورد متفاوت خواهد بود

دهی  تفاوت در گزارش مجازات معاونت در آن و به تبع آن مجازات شخص بی، فی االرض محکوم شود

) الف( مطابق بند
21

گردد که حبس تعزیري درجه  تعیین می 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  127مادۀ  

، االرض محکوم نشود مالی تروریسم به محاربه یا افساد فی تأمینچه مرتکب  باشد و چنان می درجه سهیا  دو

و مصادره اموال سال حبس تعزیري به انضمام جزاي نقدي  پنجتا  دو سال براي مرتکب اصلیمجازات مقرّر 

یک یا دو درجه ، قانون مجازات اسالمی 127مادۀ ) ت( باشد و مجازات معاونت در جرم هم به استناد بند می

 127معاون جرم مطابق تبصرۀ یک مادۀ ، البته به جاي مصادرۀ اموال. باشد تر از مجازات جرم اصلی می پایین

  .گردد حکوم میم چهاربه جزاي نقدي درجۀ ، قانون مجازات اسالمی

تفاوتی که از روي اراده و  در مادۀ مذکور نیز اگرچه از نظر میزان مجازات مقرّر براي اشخاص بی

ولی ایرادات ، باشد ورزند به نظر متناسب می دهی خودداري می آگاهی از وظیفه قانونی خود براي گزارش
                                                      

: تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی ا�رض تلقی شـود، مرتکـب بـه مجـازات آن     2ماده  - 20

) این قانون به نفع دولت، به مجـازات  1وجوه و اموال موضوع ماده (شود و در غیر این صورت ع�وه بر مصادره  محکوم می

 شود.   دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می

: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد، مجازات وي به شـرح زیـر   127ماده  - 21

 ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیري درجه دو یا سه.   در جرائمی که مجازات قانونی آن - : الفاست
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دهی جرم به جهت فقدان شرط تقدم یا  کننده از گزارش دیگر از جمله معاون جرم تلقّی نمودن خودداري

وابستگی شدت و ضعف ، فقدان وحدت قصد، اقتران زمانی میان عمل معاون با عمل مرتکب اصلی جرم

و نیز ضرورت استناد و ارجاع به قوانین و  تفاوت به مجازات مقرّر براي مرتکب اصلی بی مجازات فرد

ماند و این امر نیازمند اصالح  به قوت خود باقی می، مقرّرات مربوط به معاونت در جرم و مجازات آن

صریح و روشن بودن حکم و مجازات و سهولت ؛ نویسی از جمله زیرا مطابق اصول و قواعد قانون؛ است

نماید که مجازات هر جرمی به طور مشخّص و دقیق در همان قانون بیان  دسترسی افراد به قانون ایجاب می

ه داده نشود و چنین امري آن هم در امور جزایی که باید از حداکثر صراحت و گردد و به قوانین دیگر احال

  ).5، 1395، قنبري( پسندیده نیست، روشنی برخوردار باشد

دهی  الزم به ذکر است قانونگذار با توجه به اهمیت این جرم حتّی رفتار غیرعمدي عدم گزارش

دانسته و  جرمسهل انگاري و اهمال است را نیز مالی تروریسم که ناشی از  تأمینعملیات مشکوك به 

؛ چنان چه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، به عالوه. داند میدرجۀ هفت  مرتکب آن را مستحق مجازات

22»20«مجازات وي مطابق مادۀ 
  .گردد می تعیین 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 

 نتیجه

، رود که نه تنها امنیت داخلی ید جامعه به شمار میتروریسم یکی از عوامل اصلی تهد، در روزگار نوین

از این رو مبارزه با تروریسم و از بین بردن . اندازد المللی را نیز به مخاطره می بلکه امنیت جهانی و بین

المللی راهکارهاي  از سوي کشورها و نهادهاي بین، در این راستا. هاي تقویت آن ضروري است ریشه

شود که  و حقوقی جهت مقابله با تروریسم و جلوگیري از آن طراحی و اجرا می نظامی، مختلف سیاسی

مالی  تأمینبه اعتقاد جهانی . باشد انگاري آن می مالی تروریسم از طریق جرم تأمینمقابله با ها  آن یکی از

آن منتهی  آن را به عهده دارد که قطعرسانی  تروریسم بوده که وظیفۀ خون تروریسم به مثابۀ شریان حیاتی

                                                      
) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه بـه شـدت جـرم    143: در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (20ماده  - 22

شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیسـت:   میارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم   - مصادره کل اموال. پ - انح�ل شخص حقوقی. ب - الف

ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه به طور دائم یـا حـداکثر بـراي مـدت      - یا حداکثر براي مدت پنج سال. ت

انتشـار حکـم    - جزاي نقـدي. چ  - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال. ج - سال. ثپنج 

 محکومیت به وسیله رسانه ها.  
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 تأمینبا توجه به خصوصیت مخفی بودن . گردد به پیشگیري و جلوگیري از وقوع پدیده شوم ترورسیم می

توسل به کمک آحاد شهروندان و استفاده ، مالی تروریسم در جهت مبارزۀ مطلوب و مؤثّر با آن

تحوالت حقوق کیفري جهان و قانونگذار ایران همگام با ، از این رو. باشد ضروري میها  آن اطلّاعات از

مالی تروریسم همۀ آحاد جامعه  تأمینهمانند نهادهاي قانونگذاري سایر کشورها با تصویب قانون مبارزه با 

  .محاکمه و مجازات دانسته است، تفاوت را مستحق تعقیب دهی آن نمود و افراد بی را مکلّف به گزارش

باشد و  اجتماعی بوده که در حال شیوع روزافزون میهاي  تفاوتی یکی از آسیب بیالزم به ذکر است 

مالی تروریسم سعی در مقابله با آن نموده  تأمینتفاوتی اجتماعی در قبال بزۀ  قانونگذار با جرم دانستن بی

به معناي خودداري عمدي از اقدام الزم قانونی که در نتیجۀ عدم توجه به برخی  کیفريتفاوتی  بی. است

در قانون براي آن مجازات تعیین شده است و یکی از مصادیق که  باشد نقض شده می هاي اجتماعی ارزش

 و 3قانونگذار ایران در مواد . دهی یا اعالم جرم به مقامات ذیصالح قانونی است عدم گزارش، عمدۀ آن

صورت انگاري  جرم. انگاري نموده است آن را جرم، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  14

گرایی و مصلحت عمومی  کمال، پدرساالري، گرایی قانونی اخالق، ضرر، گرفته بر مبناي اصول ضرورت

موسوم به » جاناتان شنشک«انگاري  انگاري صورت گرفته با مدل جرم از سوي دیگر جرم. توجیه گردید

ت حقوق کیفري در از این نظر قانونگذار به درستی همگام با تحوال. مدل پاالیش هم سازگار بوده است

البته این امر همراه ایرادات و . مالی تروریسم نموده است تأمیندهی  انگاري عدم گزارش اقدام به جرم، دنیا

هاي ویژه و اختصاصی جهت دریافت  عدم تعیین قسمت؛ توان به میها  آن هایی است که از جملۀ کاستی

اي براي حمایت قانون از افراد نوع دوست  ادهعدم تصویب م، مالی تروریسم تأمینهاي مربوط به  گزارش

عدم تصویب قانونی ، و خانواده شانها  آن و مسئولیت پذیر اجتماعی گزارش دهندۀ جرم و حفاظت از

عدم تعیین مجازات ثابت و دقیق در ، دهی جرائم مهم و خطرناك جهت تشویق شهروندان به گزارش در

تفاوت و وابسته  معاون در جرم اصلی تلقی نمودن افراد بی، دیگرقانون مذکور و احاله مجازات به قانون 

نمودن مجازات او به مجازات مرتکب اصلی بزۀ تروریسم که موجب کاهش یا افزایش شدید مجازات فرد 

متناسب نبودن ، اشکاالت مربوط به عدم رعایت احکام و قواعد معاونت در جرم، گردد تفاوت می بی

قانون مذکور که فاقد بازدارندگی و اهداف اصالحی  3تفاوت در مادۀ  د بیمجازات مقرّر براي افرا

  .نام برد، باشد مجازات می

قانونگذاري صورت گرفته با توجه ایرادات مذکور به نظر مطلوب و مطابق اصول قانون نویسی نبوده 
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تناسب و دقیق براي گردد قانونگذار ایران ضمن اصالح مجازات و تعیین مجازات م لذا پیشنهاد می؛ است

؛ با وضع مواد قانونی، 1397مصوب  یسمترور یمال تأمینقانون مبارزه با  14و  3تفاوت در مواد  افراد بی

آموزش  اعالم جرم پیش بینی نماید تا مأمورین زبده و اي جهت دریافت گزارش و نهاد یا ادارۀ ویژه، اوالً

تا آحاد جامعه از  نمایندها  آن ه و بررسی صحت و سقمهاي رسید دیده اقدام به دریافت و بررسی گزارش

مغرضانه هاي  گزارش، این حیث دچار سردرگمی در گزارش دهی به مرجع قانونی نشوند و از سوي دیگر

دهنده  مصونیت جانی و مالی گزارش، اي با وضع ماده، ثانیاً. صحیح تمیز گردندهاي  و ناصحیح از گزارش

گردد تا فرد گزارش دهنده بدون دغدغه اقدام به انجام این تکلیف  تأمیني دولت از سوو خانوادۀ ایشان 

دهی عملیات مالی  هایی در جهت ترغیب آحاد مردم به مشارکت در امر گزارش مشوق، ثالثاً. نماید قانونی

هاي  آموزش همگانی از طریق شبکه، رابعاً. گرفته شودمالی ترورسیم در نظر  تأمینمشکوك و مربوط به 

دهی جرائم مهم از جمله  براي آحاد جامعه جهت اطلّاع یافتن از وظیفۀ گزارش... صداوسیما و، اجتماعی

  .مالی تروریسم و نیز خطرات آن براي کشور و جهان را مدنظر قرار دهد تأمین

ات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاع: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

 فارسی

ترجمه بخش جرایم علیه اشخاص از قانون جزاي «جرایم علیه اشخاص ، 1393، مجید، ادیبـ 
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دعلی، اردبیلیـ  انتشارات ، تهران، چاپ چهل و هفتم، جلد یکم، حقوق جزاي عمومی، 1395، محم

  .یزانم
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 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   60

 

و  یفريفصلنامه مطالعات حقوق ک، یفريگرایی ک کمال، 1395، يبشر، فرد محمدي محسن و، یبرهانـ 
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، تروریسم مالی تأمینهاي و موانع مقابله با  چالش، 1397، هادي، کرامتی معز محمدصادق و، چاوشیـ 
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  .یزانانتشارات م

  .انتشارات شهر دانش، تهران، چاپ سی و چهارم، جلد یکم، ین دادرسی کیفريئآ، 1396، علی، خالقیـ 

انگاري در  مبانی قانونی و اخالقی جرم، 1398، ابوالحسن، مجتهدسلیمانی؛ صابر، افراسیابی؛ غفور، خوئینیـ 

  .4شماره ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، حقوق کیفري ایران
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، مالی تروریسم تأمینتحلیل محتواي قانون مبارزه با ، 1395، حمید، قنبريـ 
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