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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تـقدیم هب

پدر و ماردم  

گاهشان صالبت هک از ن   

از رفتارشان محبت    

و از صبرشان ایستادگی را آموختم    



تقدیر و تشکر

از محضر اساتید ارجمند جنابان آقایان دکتر مهدی صبوری پور و دکتر امیرحسن نیاز پور 
که این کتاب، ثمره نظرات ارشادی و اصالحی ایشان است،  تقدیر و سپاس گزاری می کنم.



مقدمه����������������������������������������������������������9

17��������������������������������������� فصل�اول:�پدیدارشناسی
مبحث اول: مفهوم شناسی تروریسم .................................................................................... 19
گفتار اول: تعریف و گونه شناسی تروریسم .......................................................................... 20
گفتار دوم: سابقه تاریخی تروریسم........................................................................................ 22
الف. تروریسم پیشامدرن.......................................................................................................... 23
ب. تروریسم مدرن ................................................................................................................... 25
پ.  تروریسم پسامدرن ........................................................................................................... 26
گفتار اول: مفهوم و تعاریف تأمین مالی تروریسم............................................................... 30
گفتار دوم: پیشینه تأمین مالی تروریسم.............................................................................. 32
گفتار سوم: ماهیت ساختاری تأمین مالی تروریسم........................................................... 34
الف. عنصر مادی جرم تأمین مالی تروریسم........................................................................ 35
ب. عنصر روانی جرم تأمین مالی تروریسم.......................................................................... 36
37 ....................................................... )FATF( مبحث سوم: جایگاه گروه ویژه اقدام مالی 
38 .............................................................................. گفتار اول: ساختار گروه ویژه اقدام مالی
گفتار دوم: ارکان گروه ویژه اقدام مالی................................................................................. 41
گفتار سوم: اقدامات گروه ویژه اقدام مالی............................................................................ 42
مبحث چهارم: پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ وجوه تشابه و افتراق.......................... 44

فصل�دوم:�نقش�گروه�ویژه�در�پیشگیری�از�جرم�تأمین�مالی�تروریسم����49
51 ...................................... مبحث اول: نهاد های پیشگیرنده از جرم تأمین مالی تروریسم
53 .......................................................................... گفتار اول: شورای عالی مبارزه با پولشویی
گفتار دوم: مرکز اطالعات ماtلی............................................................................................. 59
66 .............................................................. گفتار سوم: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه منبعث از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی.................... 70
74 .................................................................... )KYC( گفتار اول: شناسایی کافی مشتریان
80 ..................................................................................................... گفتار دوم: نگهداری سوابق
گفتار سوم: گزارش دهی معامالت مشکوک.......................................................................... 84

فهرست



گفتار چهارم: تعدیل قاعده رازداری موسسات مالی .......................................................... 89
90 .............................................................. )FIU( گفتار پنجم: تشکیل واحد اطالعات مالی
90 ............................................................. الف - دریافت کننده مرکزی اطالعات گزارش شده
91 ................................................................................................ ب-  تجزیه و تحلیل اطالعات
پ-   انتشار اطالعات در سطح داخلی.................................................................................. 91
ت-   انتشار اطالعات در سطح بین المللی.......................................................................... 91

و  خیریه  موسسات  سواستفاده  از  جلوگیری  راستای  در  تدابیر  اتخاذ  ششم:  گفتار 
92 .......................................................................................................... سازمان های غیر انتفاعی

فصل�سوم:�نقش�گروه�ویژه�در�قانون�گذاری�تأمین�مالی�تروریسم�����95
مبحث اول: نقش گروه ویژه در جرم انگاری تأمین مالی تروریسم................................. 97
98 .... گفتار اول: ضرورت جرم انگاری تأمین مالی تروریسم و رویکرد های مختلف در آن
99 ................................................................................................................ الف . دیدگاه عدم نیاز
101 ........................................................................................................................ ب. دیدگاه نیاز
104 ...................................................... گفتار دوم: اهمیت جرم انگاری تأمین مالی تروریسم
الف. اصل قانونی بودن جرم و مجازات............................................................................... 105
ب . هزینه فایده جرم انگاری تأمین مالی تروریسم.......................................................... 106
پ. استقالل جرم انگاری تأمین مالی تروریسم.................................................................. 110
ت. جلوگیری از تضعیف اقتصادی دولت........................................................................... 111
114 ....... گفتار سوم: کیفیت جرم انگاری تأمین مالی تروریسم براساس توصیه های گروه ویژه
116 ...................................................................................................... الف. تهیه و تدارک وجوه
120 .................................................................................................................. ب. تخلف از قانون
پ. عمل تروریستی................................................................................................................ 121
گفتار چهارم: کیفیت جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران..... 128
مبحث دوم: نقش گروه ویژه در کیفرگذاری تأمین مالی تروریسم.............................. 140
141 .................................................... گفتار اول: اصول حاکم بر کیفر تأمین مالی تروریسم
الف . اصل موثر بودن کیفر................................................................................................... 142
143 ............................................................................................... ب. اصل متناسب بودن کیفر
145 ..................................................................................................... پ. اصل بازدارندگی کیفر



گفتار دوم: تحلیل کیفرشناختی تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران...... 147
جمع بندی................................................................................................................................ 153

157������������������������������������������������������������ ضمائم
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسالمی............. 159
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396 هیئت وزیران.......... 164
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصالحات و الحاقات 1397........................ 175
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  مصوب 1388 با اصالحات و الحاقات بعدی......... 187

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
207 ................................................................................................................................... تروریسم

فهرست�منابع�������������������������������������������������������213
213 ................................................................................................................... الف. منابع فارسی
1- کتاب ها............................................................................................................................... 213
215 ............................................................................................................................... 2- مقاله ها
3- پایان نامه ها......................................................................................................................... 218
4- تقریرات.............................................................................................................................. 219
5- اسناد................................................................................................................................... 219
ب. منابع انگلیسی.................................................................................................................. 220



مقدمه

بینالمللی و ملی امنیت و صلح برای بزرگترینخطرها از یکی تروریسم
به جدید، تکنولوژیهای با آن پیوند سبب به پدیده این که میشود شمرده
با اما کوچک، گروههایی است توانسته و شده تبدیل راهبردی گرفتاری یک
کند. تبدیل بینالمللی درصحنه برجسته بازیگران به را پیچیده ساختارهای
درمبارزهباتروریسمراهکارهایکیفریواعمالمجازاتبرتروریستهاامری
نکتهی لکن داراست. را خود به مخصوص ضعف و قوت نقاط که است رایج
زمینه این در بینالمللی منسجم رویکرد یک نبود که است آن اهمیت حائز
موجبداخلیشدناعمالمجازاتهاوسلیقهایشدناینامرمیگردد.رویکرد
قابلبحثدیگرنیزاستفادهازسازوکارهاینظامیدرجهتتخریبتشکیالت
تروریستیاست،لکنمهمترینانتقادواردبهرویکردنظامی،نقضموازینحقوق

بشریهمانندآنچیزیاستکهدرتروریسمنیزاتفاقمیافتد.
یکیازمعدودمواردیکهجامعهبینالمللیبرسرآنازهمانروزهاینخست
پسازحوادث۱۱سپتامبروحدتنظرداشتاینبودکهنبردعلیهتروریسمجز
باردیابیسرچشمههایتأمینمالیوکورکردنمنابعمالیزیرزمینیپولرسانی
بهعملیاتتروریستیپیروزنخواهدشد.بنابرایناتخاذتمهیداتیبرایمبارزه
قاچاق از حاصل عواید درخصوص پولشویی و تروریسم مالی منابع تأمین با
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موادمخدرودیگراقداماتمجرمانه،همچنیناتخاذهرگونهاقدامیبهمنظور
خشکاندنمنابعمالیتروریسمضروریبهنظرمیرسد.

گروهویژهاقداممالییا)FATF(یکسازمانبیندولتیاستکهدرسال
با مبارزه برای توسعه بهسیاستهای بانگرش ابتکارگروه»جی۷« با ۱۹8۹
پولشوییبنیادشدهاست.اینسازماندرسال۲00۱بهکارزارمبارزهباتأمین
مالیتروریسمپیوستومهمتریناقداموابتکارگروهویژهرابایددرتدوینوارائه
توصیههاییدرزمینهمبارزهباپولشوییوتأمینمالیتروریسمخالصهکردکه
تاکنوندرچندمرحلهمنتشر،اصالحویاتکمیلشدهاست.آخریناصالحات
در توصیهها مجموع که برمیگردد میالدی ۲0۱۲ سال به توصیهنامهها این

ارتباطباپولشوییوتأمینمالیتروریسمبه۴0توصیهنامهرسیدهاست.
توصیههایگروهویژه،چهارچوبیجامعومنسجممتشکلازمجموعهایاز
تدابیریرابهوجودآوردهاستکهکشورهابایدبرایمبارزهباپولشوییوتأمین
مالیتروریسمبهاجراگذارند.کشورهادارایچهارچوبهایحقوقی،اجراییو
عملیاتیمختلفونظامهایمالیمتفاوتیهستندوازاینرو،نمیتوانندبرای
بنابراین، کنند. اتخاذ را مشابهی کامال تدابیر نظر، مورد تهدیدهای با مقابله
مشخص را بینالمللی استانداردهای از مجموعهای ویژه، گروه توصیههای
میکنندکهکشورهابایدازطریقاتخاذتدابیریمنطبقباشرایطخاصخود،
آنهارابهاجراگذارند.توصیههایگروهویژهتدابیریرامقررمیکنندکهبه

موجبآنها،کشورهابایدحسبمورد،اقداماتزیرراانجامدهند:
شناساییریسکها،تدوینخطمشیهاوانجامهماهنگیهایالزمدرسطح

ملی؛
جرمانگاریورسیدگیقضاییبهجرایمپولشوییوتأمینمالیتروریسم؛

اتخاذتدابیرپیشگیرانهبرایبخشمالیوسایربخشهایمعین؛
اعطایاختیاراتومسئولیتهابهمراجعذیصالح»مانندنهادهاینظارتی،
اقدامات سایر و جرایم« درباره تحقیقات انجام مراکز و قانون اعمال مراجع

سازمانیافته؛
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تسهیلهمکاریهایبینالمللی.
اعمالتروریستیدرسراسرجهانباعثبرهمخوردنصلحوامنیتبینیالمللی
میشود.ایناعمالکهامروزهروبهگسترشاستباعثایجادنگرانیهاییدر
میانکشورهاوسازمانهایبینالمللیشدهاست.ازجملهدرقطعنامههاییبه
شمارههای50/6مورخ۲۴اکتبر۱۹۹5و۴۹/60مورخ۹دسامبر۱۹۹۴مجمع
رفع جهت در اقدامات دادن قرار تاکید مورد با متحد، ملل سازمان عمومی
تروریسمبینالمللی،کلیهاعمال،روشهاوفعالیتهایتروریستیرابهعنوان
اقداماتجزائیوغیرقابلتوجیهدرهرکجاوتوسطهرکسصریحاًمحکوم
نمودند.حالباتوجهبهاینموضوع،شماروشدتاعمالتروریسمبینالمللی
بستگیبهمیزانکمکهایمالیداردکهتروریستهاکسبمینمایند.بهعبارت
تداوم جهان، در تروریستی جریانهای تقویت دالیل مهمترین از یکی دیگر
تروریستها واقع در است. ازطرقمختلف آنها نیاز مورد مالی منابع تأمین
لذا تأمینمنابعمالیهستند. نیازمند بهاهدافتروریستیخود برایرسیدن
اهمیتمبارزهباتأمینمالینیزبههمینعلتاست.تأمینمالیتروریسمجنبه
جهانیدارد.درواقعغیرممکناستکشورهاهمانندجزیرهبدونهماهنگیو
تعاملدراینزمینهفعالیتنمایندوبهنتیجهمناسبیعنیبازدارندگیازجرم
تأمینمالیتروریسموعلیالنهایتریشهکنکردنتروریسمورسیدنبهصلحو
امنیتدرسطحجهانیبرسند.جنبهجهانیاینجرمبهاینعلتاستکهاین
جرایم،جرایمیسازمانیافتهوتشکیالتیهستندکهفراترازمرزهایمشخص
به باالترومخربترینسبت کشوریخاصفعالیتمینمایندواهدافبسیار
دیگرجرایمسنتیدارند.بههمینمنظورکشوریخاصحتیدرصورتضرورت
نخواهند را جرایم گونه این با مقابله توانایی اعمالی، چنین این جرمانگاری
داشت.بههمینمنظورسازمانهایبینالمللیازاواخرقرنبیستمدرتالشاند
باایجاددستورالعملهایینسبتاًواحد،بهمبارزهبااینپدیدهبرآیند.درهمین
خصوصبرایمبارزهبااینمعضلدرسطحبینالمللیگروهویژهاقداممالیکه
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سازمانیبیندولتیاستدرسال۱۹8۹میالدی)۱۳68هجریشمسی(توسط
گروهیموسومبهجی۷)متشکلازوزرایهفتکشورپیشرفتهوصنعتیدنیا
شامل:آلمان،فرانسه،ایتالیا،ژاپن،بریتانیا،ایالتمتحدهآمریکاوکانادا(باهدف
اولیهمبارزهباپولشوییایجادشدهاست.اینسازمانپسازوقایع۱۱سپتامبر
سال۲00۱میالدیکهسلسلهحمالتتروریستیتوسطگروهالقاعدهدرخاک
ایالتمتحدهآمریکابودباگسترشزمینههایفعالیتاشبهمبارزهباتأمینمالی
مالی تأمین اقداماتگروهویژهدرزمینه از البتهپیش نیزپرداخت. تروریسم
تروریسم،سازمانمللمتحدکنوانسیونیبهسال۱۹۹۹میالدیمشتملبر۲8
مادهویکضمیمهبهمنظورمقابلهباتأمینمالیتروریسمتصویبکردهبود.

سال در نخست بار برای ایران اسالمی جمهوری دولت در ملی سطح در
به ولی رفت وقت اسالمی شورای مجلس به الیحهای هجریشمسی ۱۳8۲
با اینالیحهبهتصویبمجلسششمشورایاسالمینرسید.سرانجام دالیلی
با مبارزه قانون اسفندسال۱۳۹۴ تاریخ۲۲ در موضوع، این ماندن مسکوت
تأمینمالیتروریسمتصویبگردیدوپسازآندرمجلسکنونی)مجلسدهم
شورایاسالمی(درتاریخ۱0مرداد۱۳۹۷اصالحقانونفوقمشتملبرپنجماده

بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسید.
نقطهاتکایاینکتاببراینموضوعاستکهسیاستجناییایراندرزمینه
مقابلهباتأمینمالیتروریسمتاچهمیزانبااستانداردهایگروهویژهمنطبق
ازتأمینمالیتروریسمو است.گروهویژههموارهتاکیدفراوانیبرپیشگیری
همچنین و تروریسم مالی تأمین از پیشگیری بحث در دارد. آن جرمانگاری
مالی تأمین با مبارزه قانون در ایرانچه بهجراتمیتوانگفت قانونگذاری
تروریسموچهدرآییننامهاجراییآنمیزانانطباقباالییباگروهویژهاقدام
برمواردیچنددر مالی،گروهویژه تأمین باپیشگیری ارتباط مالیدارد.در
توصیهنامههاویادداشتهایتفسیریکهشاملتدابیربانکیوغیربانکیاستاز
جملهشناساییکافیمشتریان،نگهداریسوابق،گزارشدهیمعامالتمشکوک
و...تاکیدداردکهسیاستجناییمااینمواردرادرقانونوآییننامهمزبور



1313مقدمه

منعکسنمودهاست.
برایدرکاهمیتموضوعبایدبهایننکتهاشارهکردکهبیشکبرایمبارزه
در گسترده بسیار پدیدهای ساله چند این طی در که بینالمللی تروریسم با
سراسرجهانشدهاست،درابتدابایدبهمبارزهباتأمینمالیآنپرداختزیراتا
زمانیکهاشخاصیباارائهوجمعآوریوجوهواموالچهبهطورمستقیموچه
غیرمستقیم،ایناموالراصرفعملیاتتروریستیمینمایند،مبارزهباتروریسم
عمالنشدنیخواهدشدودولتهابرایاینمنظوربایدراهرساندنایناموال
راباجرمانگاریصحیحوسپساجرایآنقوانینوضعشده،درجهتمقابلهبا

تروریسمببندند.
مالی تأمین و تروریسم مفهوم پیچیدگی و گستردگی به توجه با امروزه
تروریسم،دولتهابایددرزیرسایهنهادهایبینالمللیبهمبارزهبااینجرایم
این در داخلی درسطح قوانین و بینالمللی درسطح کنوانسیونها بپردازند.
زمینهخالیازاشکالنیستند.اینتحقیقبهمطالعهایناشکاالتونواقصدر
زمینهتأمینمالیتروریسممیپردازدتابهاهدافعملیآندرسطحبینالمللی

نزدیکترشود.
جرمانگاریوکیفرگذاریصحیحتأمینمالیتروریسمبههمراهپیشگیری
که تروریستی اعمال بر مستقیم صورت به پدیده، این از اجتماعی و وضعی
از تبعیتتمامیکشورها اتفاقمیافتدجلوگیریخواهدکرد. درسراسردنیا
توصیههایگروهویژهباعثایجادشیوهوروشیواحدبرایمبارزهباتروریسم
ویژه توصیههایگروه از ازکشورها تبعیتهریک درسطحجهاناست.عدم
فضایامنیبرایتروریستهاوتأمینکنندگانآنانایجادمینمایدتاآزادانه
بهفعالیتهایخوددرراستایمنافعشانبپردازند.لذاکشورهابایداوالبااعمال
پیشگیرندهوثانیاًباجرمانگاریوکیفرگذاریتأمینمالیراهرابرتأمینکننده

مالیمسدودنمایندوهمینامرباعثکاهشاقداماتتروریستیخواهدشد.
سازمانهایبینالمللیازجملهگروهویژهاقداممالیوسازمانمللمتحد
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درجهتجلوگیریازتأمینمالیتروریسمودرنتیجهخودتروریسمکهناقض
امنیتوحقوقبشراست،اقداماتیرادرسطحبینالمللیانجامدادهاند.برخی
ازاینهابرایکشورهاجنبهالزامآوروبرخیازآنهاجنبهالزامآورنیزندارد.
راستای قوانینیدر ازجامعهجهانی بهعنوانعضوی ایران جمهوریاسالمی
کنوانسیونوتوصیههایگروهویژهبهتصویبرساندهاست.هدفاصلیازاین
پژوهشبررسیمیزانانطباقمصوباتایراندرزمینهتأمینمالیتروریسمبا

استانداردهایگروهویژهاقداممالیاست.
پیشترپژوهشگرانیتروریسمراازابعادمختلفحقوقکیفریوجرمشناختی
ونیزحقوقبشریموردبررسیقراردادهاندوبهبررسیراههایمقابلهباآننیز
اندیشیدهاند.براینمونهمیتوانازپایاننامههاییتحتعناوین»مطالعهتطبیقی
بشری حقوق »ضوابط بینالمللی«۱، اسناد و ایران در تروریسم از پیشگیری
مبارزهباتروریسمبینالمللی«۲،»جایگاهونقشسازمانمللمتحددرمبارزه
باتروریسمبینالمللی۳«،»بررسیمفهومتروریسمدولتیدرحقوقبینالملل«۴
و فرصتها تروریسم: با درمبارزه متحد ملل سازمان حقوقی »راهکارهای و

چالشها«5صحبتکرد.
همچنیندرارتباطباتأمینمالیتروریسممقاالتونوشتههایینگاشتهشده

استکهبهاینشرحاست:
بینالمللی، اسناد تروریسمدر مالی تأمین با امیرحسین،مبارزه طیبیفرد،

۱-اقبالی،سعید،مطالعهتطبیقیپیشگیریازتروریسمدرایرانواسنادبینالمللی،پایاننامهکارشناسیارشد
دانشگاهبینالمللیامامخمینیقزوین،۱۳۹0.

۲-خانبانی،پریسا،ضوابطحقوقبشریمبارزهباتروریسمبینالمللی،پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهشهید
بهشتی،۱۳8۳

۳-کاظمیان،علیاصغر،جایگاهونقشسازمانمللمتحددرمبارزهباتروریسمبینالمللی،پایاننامهکارشناسی
ارشددانشگاهشهیدبهشتی،۱۳8۳

دانشگاه کارشناسیارشد پایاننامه بینالملل، حقوق در دولتی تروریسم مفهوم بررسی بهروز، کریمی، -۴
شهیدبهشتی،۱۳80.

باتروریسم:فرصتهاوچالشها، ،راهکارهایحقوقیسازمانمللمتحددرمبارزه 5-مرتضیزاده،سمانه
پایاننامهکارشناسیارشدپردیسبینالمللدانشگاهگیالن،۱۳۹۱.
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ایران، اسالمی بینالمللیجمهوری نشریهدفترخدماتحقوقی مجلهحقوقی
شمارهسیودوم،بهار۱۳8۴.

علیپور،شیما،پیشگیریازتروریسمازطریقمبارزهباتأمینمالی،پایاننامه
کارشناسیارشد،دانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی،سال۱۳۹6.

متعددی پژوهشهای تروریسم مالی تأمین و تروریسم با ارتباط در گرچه
اقداممالیدر تأثیرگروهویژه ازآنهابه صورتپذیرفتهاستولیهیچیک

زمینهجرمتأمینمالیتروریسمنپرداختهاست.
همچنینکتابحاضردرصددپاسخبهدوسوالاساسیاست:

ایراندرزمینه اقداممالیبرسیاستجنایی تأثیرگروهویژه ۱.جلوههای
مبارزهباتأمینمالیتروریسمچیست؟

میزان چه مالی اقدام ویژه گروه با ایران جنایی سیاست انطباق میزان .۲
است؟

را ایران جنایی سیاست بر مالی اقدام ویژه گروه اقدامات تأثیرگذاری .۱
میتواندرتصویبقانونمبارزهباتأمینمالیتروریسممصوبسال۱۳۹۴و
اصالحیهآنمصوبسال۱۳۹۷وهمچنینالحاقدولتجمهوریاسالمیایران
البتهبهعلتعدم باتأمینمالیتروریسمکه بهکنوانسیونبینالمللیمقابله

تاییدشورایمحترمنگهبانهنوزتبدیلبهقانوننشدهاست،مالحظهکرد.
۲.باتوجهبهتصویبقانونتأمینمالیتروریسمواصالحآنپسازگذشت
سهسال،میتوانبیانداشتکهانطباقسیاستجناییماتنهادربعدحقوقیبا
گروهویژهتاحدزیادیمطلوباستودرمواردیچندقوانینمانیازبهاصالح

دارندولیکلیتآنمطلوبارزیابیمیشود.
جنایی سیاست بر مالی اقدام ویژه گروه »تأثیر عنوان تحت حاضر کتاب
علت است. گردآوریشده درسهفصل تروریسم« مالی تأمین درجرم ایران
تنظیمپالنسهفصلیبرایبیانمطالبآناستکهقصدمادراینکتاببر
یکمبارزهصحیحباتروریسموتأمینمالیآنوتأثیریاستکهگروهویژه
اقداممالیبرآندرسیاستجناییمانواردمیآورد.برایناساس،دریکفصل
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