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Abstract 
Financial transactions within the economic life of various societies have never been 

confined to formal methods approved by states. To the contrary, based on the 

economic needs of individuals in every society, parallel to the formal mechanisms, 

other methods are employed for transferring funds and credit. Nonetheless, these 

alternative remittance systems, in addition to meeting legitimate needs, have 

sometimes been used by criminals for committing crimes such as money laundering 

and financing of terrorism to the effect that tracing and prosecuting the crimes 

becomes more difficult.International instruments such as the United Nations 

Convention against Corruption International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, recommendations by the Financial Action Task Force, as 

well as Security Council Resolution 1373, have sought to encourage states to 

implement measures to combat such abuses. In recent years, the Islamic Republic of 

Iran has likewise made a considerable effort to ensure that its national legal 

system meets the standards laid down in international instruments, even as these 

endeavors require increased revision and update. 
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 چکیده
 ه ا دول    دی  تأکی رسمی مورد هاروشبه  گاهچیهمبادالت مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، 

یی ب ه ابتک ار   ه ا روشس ، بلکه همواره حسب نیازه ای اقتص ادی اا راد ه ر جام  ه      منحصر نبوده ا
گرات ه د ده    ک ار ب ه یی وجوهات و اعتبارات جاجابه منظوربه، به موازات سازوکارهای رسمی هادول 

بر مرتفع کردن نیازه ای مر روج جوام ع م ،کور، گ اه      ی پرداخ  جایگزین، اازونهاروشاس . این 
گرات ه   کاربهمالی تروریسم نیز  نیتأمدویی و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول توسط مجرمان و

ددوارتر س ازند. در هم ین زمین ه اس ناد      هادول را برای  جرائمتا روند اکتراف و ت قیب این  انددده
ی ه ا ام ه نهیتوص  م الی تروریس م و    نیت أم ی مبارزه با اساد و مقابله با هاونیکنوانسی مانند المللنیب

ضمنی، س  ی در تریی ب    طوربهدورای امنی   3131مفصل و قط نامة  طوربهگروه ویژة اقدام مالی 
ی ن  یچننی  ای ه ا سوءاس تفاده مقابل ه ب ا    منظ ور ب ه برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکاره ایی   هادول 

در جمه وری   از روش تحلیل ی و ب ا تطبی ظ نظ م حق وقی موج ود       اس تفاده . در این مقاله با انددهکر
اسالمی ایران مرخص دد ک ه اگرچ ه کر ورمان س  ی ک رده اس   ت ا خ ود را ب ا اس تانداردهای           

دویی منطبظ سازد، هنوز در این ب اره  ی پرداخ  جایگزین در جرم پولهانظامی در ارتباط با المللنیب
ص ورتی  ی ز ب ه  م الی تروریس م ن   نیتأمدر قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان م،کور در جرم 

 .اس های تقنینی مرخصی در این زمینه بارزتر موجود اس  که نیازمند اقدام
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 مقدمه
اری تا مبادالت مالی خ ود را از مج    دکنیاعتباری حاکمی ، ااراد را ترییب م ةاگرچه پرتوان

مالی که به ابتکار خود ادخاص و  یهاها انجام دهند، استفاده از نظامدول  دییرسمی مورد تأ
 یه ا امر مهجوری نبوده اس . این نظ ام  گاهچی، هپردازندیها به ا الی  مبدون دخال  دول 

ص ورت  دکل خود که حمل ایزیکی وجوه ات اس  ، چ ه ب ه     نیترییچه در ابتدا یررسمیی
از  یری  گخ ود در قال ب به ره    ینتی اعتباری مانند حواله و چ ه در تط ور ام روز   س یهانظام

انی مدرن و پیچیده مانند رمزارزها، همواره و در ط ول س الیان س هم خ ود را در      یهاوهید
پرداخ     یه ا اند. ک ارکرد مر روج ای ن نظ ام    دهکرحفظ  یالمللنیمبادالت مالی داخلی و ب

در ص ورت   توان د یآزادی مبادالت اقتص ادی دارد، م   دربارة ااراد ییررسمی که ریره در حظ 
 نید ویی و ت أم  تسهیل ارایند جرائم اراملی مانند پ ول  منظوربهنظارت مؤثر، به ابزاری  نبود

ن ج رائم م ،کور ب دون ب اقی گ ،اردن اث ری از       اد ک ه در آن مجرم   د و مالی تروریسم بدل 
 ،از ط رف دیگ ر   وج خ ویش ادام ه دهن د.   خویش و با اراغ بال به عملکرد نامر ر  یها یا ال

ب ه اخ الل    تواندینام قول در این باره نیز م یها یها و ایجاد محدوددول  یرقانونیدخال  ی
 .در حیات اقتصادی جام ه منجر دود

پرداخ  ، اس ناد    یه ا ت ریفی اجمالی از ای ن نظ ام   ةتا پس از ارائیم در این نودتار بر آن
مالی  نیتأمدویی و جرم با محوری  جرم پولمحور جرائم اراملی  مربوطه را حول یالمللنیب

 در ده و آنگاه استانداردهای مستخرج از آنان را ب ا نظ م حق وقی موج ود    کربررسی تروریسم 
تا ب ه ای ن پرس ش پاس خ ده یم ک ه نظ ام         مکنیاین باره ارزیابی  درجمهوری اسالمی ایران 

ی ریگبهرهی در زمینة المللنیبموجود در اسناد  حقوقی ما تا چه حد منطبظ با استانداردهای
. در پایان نیز خواهیم کودید ت ا  م،کور اس  جرائمی پرداخ  جایگزین در ارتکاب هانظاماز 

ب ا  م رتبط   ها را با م یارهای حقوق برریدول  توسطها مندسازی این نظامحد تزاحم قاعده
و ی، تبی ین کن یم   الملل  نیب  س ناد  ی مبادالت اقتصادی و ح ریم خصوص ی موج ود در ا   آزاد
پرداخ     یه ا نظ ام  خص وص قانونگ،ار ایرانی را در راستای وضع قواعد آت ی در   لهیوسنیبد

 م،کور یاری رسانیم.
 

 پرداخت جایگزین یهاشناسی نظامتعریف و گونه

ی پرداخ  جایگزین اد اره د ده   هانظاماز آنجا که در ادبیات حقوقی کرور ما کمتر به موضوج 
و در  ه ا نظ ام دناس ی ای ن   تا این عبارت را تبیین کنیم و سپس به گونه میکودیمس ، ابتدا ا

 .میپردازیمی پرداخ  جایگزین در ادبیات حقوقی هانظامنهای  به پیدایش مفهوم 
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 پرداخت جایگزین یهاشناسی نظاممفهوم. 1

و در ادبی ات حق وقی    ن دارد  های پرداخ ِ جایگزین، توااظ ع امی وج ود  نظام یِدناسبر سر واژه
س ازوکار پرداخ     »ه ا را  این موجودی    برخیکرور ما کمتر به این موضوج اداره دده اس . 

را ت رجی    1«ق ومی بانک داری  »ی ا   2«بانک داری زیرزمین ی  »ی اع ده و  اند،خوانده 3«یررسمیی
از آن استفاده خ واهیم   تری که در این نودتار برای اداره به این مفهومعام اما اصطالح 4د.انداده

 خواهد بود.   0(ARS)« نظام پرداخ  جایگزین»کرد، 
 

 پرداخت جایگزین یهاانواع نظام. 2

 ،نیااته د ایع اس    قوام یدر بین اقرار ض یف با اقتصادهای پرداخ  جایگزین ایلب سازوکارها
برای ا الی   یچیده،انی پ یهارساخ یزیرا امکان ارسال و دریاا  منابع مالی را بدون نیاز به ز

نظ ام پرداخ   ج ایگزین ک ه      نیترییابتدا .(Vaccani, 2009: 2)کند اقتصادی آنان تسهیل می
 اس  .  1«حم ل ایزیک ی وجوه ات   »ده، ک ر خود را حفظ  ییکارا چرمگیریهنوز هم به دکل 

گسترش آن در مواردی ک ه   سببکم ارزهای م تبر، دس  ةخصوص دربارمقبولی  این دیوه به
 .(FATF Report, 2015: 8)ده اس    دآارین بادد، ش م امالت چندان باال نیس  تا مرق ارز

م الی تروریس م و    نیمانن د ت أم   یو در جرائم   س اخته  منرأ پ ول را دد وار   ، ردیابیاین روش
 رو بوده اس .هدویی نیز همواره با استقبال روبپول

پرداخ  جایگزین  یهاری از نظامدیگ ةنیز دست یررسمیصورت یاعتبار به ةمبادل یهاروش
تنی دگی خاص ی ب ا    . انواج مختلفی از این سازوکارها وج ود دارن د ک ه دره م    دوندیمحسوب م

. برای مثال در پاکس تان از د بکة   (Shah, 2007: 197) توس ه دارند حال ارهنگ کرورهای در
ارسال پول اس     برای نردهثب که در حقیق  یک کانال ییررسمی و  دودیمهوندی استفاده 

., 2008: 128)et al(Bester  .انهیو خاورم هند در نیهمچن  ،)پ اداال(،   نیپ  یلیاو  3نیچ)حواله(
 کی   از در اس ا   ک ه  دارد وج ود  اعتب ار ة مبادل یبرا یمرابه یهاکانال 3لندیو تا 1کنگهنگ
 .(Maimbo & Passas, 2004: 54) کنندیاستفاده م یاتیعمل زمیمکان

___________________________________________________________________ 
1. InformalRemittance System 
2. Underground Banking 
3. Ethnic Banking 

 Maimbo & Passas, 2004: 53-.61 :  ر.کاسامی این نظام  در خصوصبرای توضیحات بیرتر . 4
5. Alternative Remittance System 
6. Physical Transportation of Cash 
7. Feichien 
8. Hui kuan 
10. Phei kuan 
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پرداخ  ج ایگزین   یهاجدیدترین مصداق از مفهوم نظام 2«ارزهای مجازی»ا ی 3«رمزارزها»
ة نمایانگر یک ارزش اعتباری اس  که مالی   داد ته و ب دون پر توان    » نینو ةدیهستند. این پد
 «صورت الکترونیک ی داراس    مالی و نقل و انتقال را به ةقابلی  تبدیل به سپرد دولتی و بانکی،

(Milt, 2018: 12) .پرداخ  مورد اداره  یهااز نظام تردهیچیاین پدیده اگرچه از نظر انی بسیار پ
ی هانظام، ماهی  استانداردهای حقوقی حاکم بر آن تفاوت چرمگیری با در سطور پیرین اس 
از این به ب د و در این نودتار، مفروض اولیه آن اس  که هر ج ا  رو ازاین، 1پرداخ  سنتی ندارد

 .ر مدنظر بوده اس م،کوداخ  جایگزین به میان آمده، تمامی مصادیظ سخن از نظام پر
 

 پرداخت جایگزین در ادبیات حقوقی یهانظاممفهوم پیدایش . 3

ه ر  »ت ریف کرد:  گونهنیرا ا« نظام پرداخ  جایگزین» 2000در سال  4«گروه ویژة اقدام مالی»
ای خ ارج از چ ارچوب ب انکی    ر بر پایهانتقال وجه از مکانی به مکان دیگ منظورسازوکاری که به

ه ای چن دملیتی عظ یم ت ا     وسی ی از سازوکارها، از د رک   گسترةاین ت ریف،  .«کندعمل می
 .ردیگیدر برم ،کنندالهویه عمل میکه در بازار مجهولرا کوچک  یهایکمپان

اس ور  وردر دکترین نیز ت اریف متفاوتی برای ت یین ماهی  این مقول ه ارائ ه د ده اس  . پ    
داری ای االت متح ده ارائ ه    به خزانه 2001باره در سال  نیدر گزاردی که در ا 0نیکو  پاسا 

منظ ور انتق ال   نظام پرداخ  جایگزین را عبارت از هر دبکه یا سازوکاری دانس   ک ه ب ه   ، کرد
م امله  بدون آنکه تمامی ،ردیگیبرداری قرار مسرمایه و اعتبار از مکانی به مکان دیگر مورد بهره

 ,Shah)انتقال از طریظ مؤسسات ق انونی ص ورت پ ،یرد     نکهییا ا دودیندی رسمی ثب  ادر ار

ها، مبین این نکت ه اس     عدم لزوم گ،دتن تمامی ارایند م امله از م بر این نظام .(194 :2007
 قانونی و رسمی نیز در این سازوکارها دخیل بادند. ةکه ممکن اس  بخری از دبک

 

 مالی تروریسم نیتأمشویی و پول پرداخت جایگزین در یهاز نظاماستفاده ا

ی پرداخ    ه ا نظ ام م الی تروریس م از آن رو در قال ب بررس ی      نیت أم پرداختن به جرم پولرویی و 
. بر همین دهدیمبستر ارتکاب این دو جرم را مبادالت مالی دکل  اساساًکه  دینمایمجایگزین موجه 

 در جرائم م،کور دادته بادیم.  هانظامات مختصری در مورد نقش این مبنا دایسته اس  تا ادار
___________________________________________________________________ 

1. Crypto 
2. Virtual Currency 

ه ای درگی ر در مب ادالت توس ط     ودی مطابظ اصالحات دستورال مل پنجم مقابله با پولرویی اتحادیة اروپا، موج .1
 برای مطال ة بیرتر ر.ک:. (obliged entities)اند مند ددهرمرارزها توسط قانون نظام

Haffke, L., Fromberger, M., & Zimmermann, P. (2019). Virtual Currencies and Anti-Money Laundering–The 
Shortcomings of the 5th AML Directive (EU) and how to Address them. Available at SSRN 3328064. 

4. FATF 
5. Nikos Passas 
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 مالی تروریسم نیپرداخت جایگزین در تأم یهااستفاده از نظام .1

تروریستی مص ادیظ   اتیعملمالی  نیتأمی پرداخ  جایگزین در هانظامی ریکارگبهدر خصوص 
 . برای(Acharya, 2009: II; Passas & Maimbo, 2008: 177)عنوان کرد  توانیمدماری را بی

ه ای م رتبط ب ا    ب رای پرداخ     3حوال ه تروریستی در هند از س ازوکار   اتینمونه در برخی عمل
و پیرتر  2رِد اورت در 2000از جملة آنها حملة سال  عملیات تروریستی استفاده دده اس  که

توس ط هم ان    (?:Ranjan, 2005)در بمبئ ی   3331ی س ریالی  گ ،ار بم ب م الی   نیت أم از آن 
عملیات پای دار ب رای   در جریان  1نایروبیدر سفارت آمریکا در  3331سال  اری،گبمبگروهک، 

؛ و نمونة برجستة دیگر، منظور خارج کردن طال از ااغانستان به مقصد پاکستانبهالقاعده  4آزادی
  س  آمریکا ةدهروند ق انونی واد نگتن ای االت متح د    ، 0اهلل انجمسیف 2001ة سال قضیدیگر، 

(Kiser, 2005: 45). م الی   نیت أم که محبوبی   اس تفاده از ای ن س ازوکارها در      رسدیم نظربه
م  الی  اتی  عملاز  ت  رس  خ مرات  ب ب  ه آنه  اک  ه ردی  ابی  ردی  گیم  تروریس  م از آنج  ا نر  أت 

 ی رسمی اس .سازوکارهادده از طریظ کارگراتهبه
 

 وییشپرداخت جایگزین در جرم پول یهااستفاده از نظام .2
مانند ج رائم   یمنظور تطهیر عواید حاصل از جرائماستفاده از سازوکارهای پرداخ  جایگزین به

اخیر رو ب ه اقب ال    یهااقتصادی، قاچاق انسان، خرید و اروش مواد مخدر و ارار مالیاتی در سال
ت ا ردی ابی منر أ وجوه ات      د وند یم   موجب ها. این نظام(Wheatley, 2005: 357)بوده اس  

منابع مالی ب ا مر کل ج دی     نیکرد اهزینهرو ازاین ،نظر برسندبنابراین مرروج به وند،دوار دد
اقدام مالی به اعضا هردار داده دده اس  که  ةگروه ویژ 2030. در گزارش سال دودیمواجه نم

ن از دس   داده و  اروز ج ،ابی  خ ود را ب رای مجرم     ظ سیستم ب انکی روزب ه  یدویی از طرپول
 :FATF Report, 2010)پرداخ  جایگزین در این جرم رو به اقبال اس     یهاوهیاز د استفاده

ه ا، مقابل ه ب ا    ای ن نظ ام   رحقوقی ب رای نظ ارت ب     یهامد در نظامااستانداردهای کار نبود. (29
تس هیل ارتک اب ب ه آن ان      س بب و  س ازد می ددوار ،ندگیریکه از این طریظ انجام مرا  یجرائم

خواس تار جل ب توج ه    به این دلیل گروه وی ژة اق دام م الی     .(Schott, 2006: II-1)  ددخواهد 
زمین ه د ده   اراملی در این  یهایمنظور همکارها به لزوم ت یین استانداردهای یکسان بهدول 
 .دودمی. در ادامه اسناد مرتبط به این موضوج بررسی اس 

 

___________________________________________________________________ 
1. Hawala 
2. Red Fort 
3. Nairobi 
4. Operation Enduring Freedom 
5. Saifuullah Anjum Ranjah 
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 ایگزینپرداخت ج یهاحاکم بر نظام یالمللنیستانداردهای با
ی پرداخ    ه ا نظ ام س ازی  مندقاع ده  منظ ور ب ه ی الملل  نیب  گراته در اسناد ی صورتهاتالش

یی اعتب ار در مب ادالت م الی و    ج ا به دو دسته ت یین م یار در مورد جاب ه  توانیمجایگزین را 
یی ایزیکی وجوهات نقدی تفکیک کرد. بر همین مبنا قواعد مرتبط در اس ناد م ،کور را   جاجابه
 ب این تفکیک بررسی خواهیم کرد. حس

 

 یررسمیحاکم بر مبادالت اعتباری غ یالمللنیاستانداردهای ب .1
خصوص در کر ورهایی ک ه   پرداخ  جایگزین به یهااز آنجا که ممنوعی  کلی استفاده از نظام

 ةربروز تب ات جدی در نظم روزم سببها گره خورده اس ، طور سنتی با این نظاماقتصاد آنها به
مب  ادالت بیر  تر ب  ا ه  دف  گون  هنی  د، ت ی  ین قواع  د ب  ر اد  اقتص  ادی ای  ن جوام  ع خواه  د 

 .  3پرداخ  جایگزین دنبال دده اس  تا ح،ف آنها یهامندسازی استفاده از نظامقاعده
د مارة د ش خ ود از کر ورها      ةوی ژ ة نام  هیاقدام مالی در توص ةگروه ویژ زمینه در همین

ادخاص حقیقی یا حقوقی که تسهیالتی در ارتب اط ب ا    ةی را دربارخواسته اس  تا تدابیر مقتض
تا ادخاص م،کور مکلف کند اتخاذ  ،کنندهای ییررسمی اراهم میتبادالت مالی از طریظ دبکه

 ,FATF SR/VI)ند د و عملی ات خ ویش    ةبه اخ، مجوزهای مربوطه جه  ثب  و حفظ س ابق 

های گروه وی ژه اق دام   نامهموضوج تمامی توصیهخود را  دتر آنکه ادخاص م،کور بایمهم .(2018
ت ا ب ر عملی ات م الی      دد و یم   س بب ای ن ت دبیر   .  (FATF SR/VI, 2018)مالی ق رار دهن د   

من درج در   یپرداخ  جایگزین توسط این ادخاص، اس تانداردها  یهاه در قالب نظامگراتانجام
مالی تروریس م   نیراملی مانند تأمجرائم ا خصوصگروه ویژه اقدام مالی در  یهانامههیدیگر توص

 د. دودویی نیز حاکم و پول
پرداخ   ج ایگزین در    یه ا ردپای توجه به کارکرد نظام توانیدورای امنی  نیز م ةدر روی

دورای امنی  که به  31312 ةد. در بخری از قط نامکرتسهیل ارتکاب جرائم اراملی را مراهده 

___________________________________________________________________ 
مالی در صورت کلیدی بیانگر مطلب اساسی دسترسی به خدمات در این خصوص به Financial Inclusion. مفهوم 3

 کرورهای در حال توس ه اس . برای مطال ة بیرتر ر.ک: 

Bester, Hennie; Chamberlain, Doubell; de Koker, Louis; Hougaard, Christine; Short, Ryan; Smith, Anja 
and Walker, Richard (2008) Implementing FATF standards in developing countries and financial 

inclusion: Findings and guidelines.Johannesburg, South Africa: Genesis Analytic. 

 های پرداخ  جایگزین ییررسمی به نفع نظام بانکداری ر.ک:برای مطال ة بیرتر در خصوص انصراف از نظام
Cook, David M. (2011) Finance, fear, and family: issues of trust and the common ground with terrorist 

funding. Australian Counter Terrorism Conference.  
Abenoja, Zeno Ronald R. (2004) Promoting Greater Use of Formal Remittance Systems by Overseas 

Filipinos. 9th National Convention on Statistics (NCS).  
2. Resolution 1373 (2001), Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001 
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اتباج  دها بایدول  تمامید، آمده اس  که د منجر وریسمکمیتة مبارزه با تأمین مالی ترترکیل 
ای، ت أمین اعتب ار،   گونه تسهیالت سرمایه ن قلمرو حاکمیتی خود را از اراهم آوردن هراو ساکن

م الی تروریس م، ممن وج     نیمالی مرتبط در ارتباط با ت أم  یمنابع مالی یا دیگر سازوکارها ةتهی
« س ایر س ازوکارهای م الی م رتبط    »س تفاده از عب ارت   برخ ی نویس ندگان ا   ةبه عقید 3سازند.

 :Shah, December 2007)های پرداخ   ج ایگزین اس      ت میم به نظامصورت واضحی قابلبه

زی را س ایر    ،قب ول دانس     ت وان آن را قاب ل  ، تفسیری که با توجه به نوج نگارش متن می(201
ده و برای ت میم آنها نیازی ب ه  درار دقوق پرداخ  و تأمین اعتبار رسمی در عبارات پیرین تک

و عام نبوده اس . از منظر بحث لزوم یا عدم لزوم پیروی از ت دابیر ای ن    یاستفاده از ت بیری کل
 ت وان یپرداخ  جایگزین توسط جمهوری اسالمی ای ران نی ز م     یهانظامخصوص  قط نامه در

کاررات ه  و ادبیات به 2ه اس دددد که این قط نامه تح  لوای اصل هفتم منرور صادر  ادآوری
آور ب ودن ای ن قط نام ه و ل زوم     دورا به نف ع ال زام   ةجای اندک تردید برای تفسیر اراد 1در آن

 .  گ،اردیمنرور ملل متحد، باقی نم 20ها از مفاد آن حسب مادة تب ی  دول 

س م  م الی تروری  نیت أم  ةدر حوز یررسمیمبادالت اعتباری ی ةسند مهم دیگری که به مقول
 2اس . در بند  4«کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد»پرداخته اس ، 

منظ ور جل وگیری از ا راهم آم دن     کنوانسیون، کرورها ملزم به اتخاذ ت دابیر الزم ب ه   31مادة 
ای ن   ةک ه از جمل   د ان  دهدمالی تروریسم  نیتسهیالت مالی از طرق ییررسمی در ارتباط با تأم

به هر ح ال اگرچ ه    0مؤسسات انتقال وجه از طریظ صدور مجوز اس . تمامی، نظارت بر هاداماق
از  یالملل  نیب یاالجرامالی تروریسم در حال حاضر ت هد الزم نیحسب کنوانسیون مقابله با تأم

بس یاری از ت ه دات   ده اس  ،  ر  طریظ نظام حقوق م اهدات بر جمهوری اس المی ای ران ب ار ن   
ی عضو منرور ملل متحد و از طریظ قط نام ة  هادول از رهگ،ر ت هدات سازمانی  مندرج در آن

در م ورد کنوانس یون مب ارزه ب ا      نیهمچناالتباج اس . الزم هادول دورای امنی ، برای  3131
وض ی  متفاوتی حکمفرماس . کنوانسیون م،کور که مراحل تص ویب   1اساد سازمان ملل متحد

استفاده  ة، توجه خود را بر مقول3االجراس حاضر برای کرور ما الزم ده و در حالکرخود را طی 
 ده اس . کردویی متمرکز پرداخ  جایگزین در ارتکاب جرم پول یهااز نظام

ان د ت ا   ، کرورهای عضو مکل ف د ده  کنوانسیون م،کور 34 مادة 3حسب بخش دوم از بند 
___________________________________________________________________ 

1. Resolution 1373 (2001), Article1(D),Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 

September 2001 
2. Resolution 1373, Ibid "… Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations..." 
3. Ibid:"… Decides that all States shall…" 
4.International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) (1999) 
5. Ibid, Article 18, (2) A 
6. United Nations Convention against Corruption (2003) 

هورى اسالمى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با اساد، مص وب مجم ع   قانون الحاق دول  جم .3
 .3113ترخیص مصلح  نظام، 
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ه ای م الی   ها و س ازمان خلی برای بانکتدابیری اتخاذ کنند که نظام جامع نظارتی و کنترلی دا
جمله ادخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا ییررسمی جه  انتقال پ ول   ییربانکی از

اح راز   ب رای د. این نظام بر د رایطی ک ه مر تری    دودهند، طراحی ارزدمند ارائه می ییا ادیا
ف ظ س وابظ و گ زارش    هوی  خود باید دارا بادد و در صورت اقتضا دناس ایی مال ک من ااع، ح   

، دی  نمایاین ماده دایان توجه م ةکه دربار یانکته 3نمودن م امالت مرکوک تأکید خواهد کرد.
 یه ا س ازوکار نظ ارتی ک ه بایس   ب ر نظ ام       یهاآن اس  که با دق  بیرتری به تبیین مؤلفه

 اس .  دده د، پرداختهدوفرما مپرداخ  جایگزین حک
 

 ونقل فیزیکی وجوهات حاکم بر حمل یالمللنیاستانداردهای ب. 2
 ةطور مج زا مقول   صورت تفکیکی و به، بهددکه در مبحث پیرین اداره  یالمللنیر اسناد ببیرت
 اند.  ونقل ایزیکی وجوهات نقدی را مطم  نظر قرار دادهحمل

 نن د ماای نیل به اهداف مجرمان ه  منظوربهجالب توجه آنکه از لحاظ استفاده از این دیوه  ةنکت
توس  ه ک ه س اختار    دویی و تأمین مالی تروریسم، تفاوت م ناداری بین کر ورهای در ح ال   پول

ک ه ب ه نس ب  از     اات ه یوجوه ات ق رار دارد، ب ا کر ورهای توس  ه      ةاقتصادی آنان بیرتر ب ر پای   
 . (FATF Report, 2015: 6)وجود ندارد  ،کنندتری استفاده میسازوکارهای پولی و بانکی پیچیده

های اعض ا را  و سیاستگ،اری هاگروه ویژه اقدام مالی محور اصلی اقدام 12دمارة  ةنامهیتوص
و حس ب آن   ده د یدر ارتباط با مبارزه با جرائم برخاسته از حمل نق دی وجوه ات تر کیل م     

تب دیل   اند تدابیری را در ارتباط با ردگیری و کرف وجوهات و اسناد حامل قاب ل کرورها مکلف
های اعالن و اارای دارایی هستند روش یریکارگاین تدابیر به ةاتخاذ کنند. از جمل 2قدبه وجه ن

 .(FATF, 2018: R32) ن د کنیکه روند ثب  و ردیابی وجوهات م ،کور را تس ریع و تس هیل م     
ه ای الزم ب ر   اختیارات قانونی مکفی در زمینة توقیف یا اعمال محدودی  دهمچنین کرورها بای

ب ه   ،د ویی و ت أمین م الی تروریس م هس تند     که مرکوک به پ ول را حملی  قابلوجوه و اسناد 
نامه بر کرورهای . الزام دیگری که در این توصیه(FATF, 2018: R32)مقامات صال  اعطا کنند 

مخاطب آن بار دده اس ، ت یین مجازات برای آن دسته از اارادی اس   ک ه اطالع اتِ خ الفِ     
ی که قصد حمل آن را دارند، به ساختارهای اعالن و اارای اطالع ات  واقع را در ارتباط با وجوه

بازدارن دگی ک اای برخ وردار باد ند      ةمتناسب بوده و از جنب  د ها بایدارند. این مجازاتارائه می
(FATF, 2018: R32)درصد از وجوه نقدی ک ه   23های گروه ویژه، . جالب آنکه براسا  بررسی

ند. یکی از دالیلی ک ه در  دودوند، توسط عامالن اعالم نمیجا میها و پس  جابهتوسط محموله
د ده  ها برای این موضوج عنوان دده این اس  که برخی کرورها اصوالً وجه نقد س پرده بررسی

___________________________________________________________________ 
1. United Nations Convention against Corruption (2003), Art14(a)2 
2. Bear negotiable instrument 
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دانن د  بنابراین الزام قانونی به اعالم آن را ااقد توجیه می ،کنندبه پس  را نوعی از کاال تلقی می
16)(FATF Report, 2015: 3در  12د مارة   ةنام  هیمن درج در توص    یه ا اس یس امری که با ؛

 .ت ارض آدکار اس 
 21د مارة   ةنام  های گرانبها سروکار دارند، طبظ توصیهرانی که با الزات و سنگگم امله

گ زارش   ،گی رد مرکوکی را که با وجه نقد صورت م ی  ةاند هر م املکارگروه ویژه مکلف دده
اس  که اصوالً  یاگونههای قیمتی به. در واقع ذات الزات و سنگ(FATF, 2018: R32)کنند 

س از  توانن د زمین ه  گی رد و ب ه هم ین دلی ل م ی     صورت ایزیکی صورت م ی م امله با آنها به
آور ب ودن ی ا نب ودن ای ن     الزام خصوص گفته قرار گیرند. از آنجا که درهای پیشسوءاستفاده

از تکرار این بحث و در نتیجه اطناب  ،خش پیرین سخن را برای کرور ما در ب هانامههیتوص
 . میپردازیآن م خصوصدر 

باید توجه داد  که منظور از وجوه ات نق دی در مباح ث مطروح ه ص رف پ ول و ال زات        
م الی تروریس م، ک ه مقول ة      نیکنوانسیون مقابله با ت أم  312مادة  2بند رو ازاینگرانبها نیس ، 

ده اس  کرمکلف را ها ایزیکی وجوهات را نیز مدنظر قرار داده، دول های مرزی بر حمل کنترل
 منظوربههای مرزی الزم را نیز کنترل نامیبر وجوهات نقدی، در مورد اسناد نقددونده باازونتا 

 انجام دهند. ایزیکیمرزیِ جاییِ برونکرف و نظارت بر جابه
مند س ازی  ر راستای تالش برای قاعدهکنوانسیون مبارزه با اساد سازمان ملل متحد نیز د

ده وننقدد   نامیخود، قواعد مربوطه را بر اسناد ب 34مادة  2ونقل وجوهات نقدی در بند حمل
 یاج را د نیز جاری و ساری دانسته اس  . کر ورهای عض و براس ا  مق ررات ای ن بن د بای         

اس ناد قاب ل انتق ال در     دناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و منظوربهمقدور را  هایاقدام
دامل ال زام اا راد    توانندیدر صورت لزوم م هاطول مرزهای خود مدنظر قرار دهند. این اقدام

دهی الزام ادخاص به گزارش 1به گزارش انتقال مقادیر مُ تَنابِهِ وجه و اسناد قابل انتقال دوند.
نب ودن وجوه ات در اختی ار    منظور کنترل ق انونی ب ودن ی ا    تواند اطالعات کاربردی را بهمی

اجرایی و قضایی قرار دهند و در صورت امتناج از آن، نفس عمل تخطی از ا صالح رمراجع ذی
مقام ت قیب آزادی عملکرد بیرتری ب رای نظ ارت ب ر    رو ازاینقانون بوده و قابل پیگرد اس . 

  داد تن  نقدی وجوهات خواهد داد ، بدون آنکه ب دون در دس    ییجاعملکرد عامالن جابه
 ةکارکرد بهیندر نتیجه ده و کربر دوش وی سنگینی  ادواهد و مدارک مربوطه، بار اثبات دعو

 د.کناو را مختل 
 

___________________________________________________________________ 
1. FATF report, 2015, Ibid:16 

2. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Article 18, (2) A, 1999 
3. Ibid, Art 14(2) 
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هرای پرداخرت   بررسی میزان تطابق قوانین و مقررات داخلی مررتب  برا نظرام   . 3
 المللی جمهوری اسالمی ایرانجایگزین با تعهدات بین

جمهوری اس المی   یالمللنیدریاا ، منابع ت هدات ب توانیه از خالل مبحث پیرین نیز مکچنان
م الی   نیدویی متفاوت از من ابع م رتبط ب ا ج رم ت أم     مندسازی جرم پولقاعده ةایران در مقول

ت دوین  خصوص برای کرور در  یالمللنیکه به ایجاد ت هدی ب یالمللنیتروریسم هستند. سند ب
، دودمی دویی منجرداخ  جایگزین در مورد جرم پولپر یهامقررات مربوط به استفاده از نظام

مالی تروریسم هنوز  نیاما کنوانسیون مقابله با تأم ،کنوانسیون مبارزه با اساد سازمان ملل اس 
کنوانس یون در   31ت ه دات من درج در م ادة     رو، ازای ن ده اس کرمراحل تصویب خود را طی ن

م الی   نیپرداخ   ج ایگزین در ج رم ت أم     یه ا ماتخاذ تدابیر مرتبط با استفاده از نظا خصوص
 نب ود ی اب ه م ن    مس ئله . اگرچ ه ای ن   ان د ااتهیتروریسم برای کرور از جانب این سند ا لی  ن

 ةکه گفته دد، قط نام  گونهزیرا همان ،در این مورد برای کرور نیس  یالمللنیت هد ب گونهچیه
 عضو ملل متحد دادته اس . یهال دورای امنی  اداراتی در این باره خطاب به دو 3131

مر ترکا ب ر ه ر دو ج رم م ،کور حاکمی   دارد،        یالملل  نیب   ةسند دیگری ک ه در عرص   
های اجرای ی  اقدام مالی اس . از آنجا که وااق بر سر الزامات و ضمان  ةگروه ویژ یهانامههیتوص

ود، برخ ی از ل زوم   د  سهول  حاصل نم ی عل  ت ارض منااع محتمل، بهبه یالمللنیب ةدر عرص
در ای ن   2ه ای حکمران ی  و از ت بیر دبکه سخن گفته 3های حکمرانی پسامدرنتمسک به دیوه

. طبظ این رویکرد مرکالت جهانی نیازمند راهکاره ای  (Kumar, 2009: 2)اند باره استفاده کرده
م الی از   اق دام  ةیکی از ای ن راهکاره ا هس تند. گ روه وی ژ      1های اراملیجهانی هستند و دبکه

ه ای خ ود را   نام ه آور ندارد و توصیههاس  که ادعای اخ، تصمیمات الزامترین این دبکهم روف
اگرچه ممکن اس  از لح اظ سیاس ی ع دم تب ی   از آنه ا عواق ب        .داندواجد الزام حقوقی نمی

 ةنام  های پرداخ   ج ایگزین در توص یه   دیوه خصوصاقتصادی سنگینی دادته بادد. آنچه در 
اف.ای.تی.اف آمده اس  نیز از این قاعده مس تثنا نیس  .    12دمارة  ةنامو توصیه 1دمارة  ةویژ

کند، به طری ظ اول ی   این قواعد که از لحاظ حقوقی برای کرورهای عضو الزام ایجاد نمی روازاین
 . ندآور نیستبرای جمهوری اسالمی ایران که عضوی از این ساختار نیس  نیز الزام

ه ا  ه ای ارادولت ی ای ن د بکه    تص میمات د بکه   4آور نب ودن ال زام  ةل  خصیص  عاصوالً به
آور ک  ارایی خ  ود را بهب  ود بخر  ند کود  ند ت  ا در پیون  د ب  ا س  اختارهای حق  وقی ال  زام م  ی

(Blazejewski, 2018: 3) . 

___________________________________________________________________ 
1. Post Modern Governance 
2. Governance Network 
3.Trans-governmental Network 
4. Non-binding 
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خواه د ت ا   از اعضا می 3خود 4و  1دمارة  یهانامههیی.اف در توصت ی.ا اف. زمینهدر همین 
 ةیاات  های مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانس یون مقابل ه ب ا ج رائم س ازمان     سیوناز کنوان

تب ی  کرده و سازوکارهای اجرای آنان را در حقوق داخلی خود ت بیه  2اراملی مرهور به پالرمو
ی پ ول ه ر س اله ب ه ارزی ابی می زان تب ی   ت  دادی از         الملل  نیببر این، صندوق . اازونندکن

ی عادی و ویژه گروه وی ژه  هانامههیتوصی مستخرج از المللنیبضو، از استانداردهای کرورهای ع
ی پول، بانک جهانی، و چن د  المللنیب. این ارزیابی با ابتکار مرترک صندوق پردازدیماقدام مالی 

نتایج حاصل از این ارزیابی اس  ک ه برنام ة کم ک     براسا . ردیپ،یمصورت 1نهاد مرتبط دیگر
ی نهاده ای  الملل  نیب  ی ها یحمااز  تواندیموسیله و بدین 0اص آن کرور طراحی ددهخ 4انی

 .دود مندم،کور بهره

 

 یالمللنیبی استانداردهاتطبیق قوانین و مقررات داخلی با 

قواعد مرب وط ب ه    ،خود را بر آن استوار کردیم نودتار نیاپیش از  در ادامه براسا  تفکیکی که
ط ور  م الی تروریس م، ب ه    نیدویی و تأمیگزین را در ارتباط با دو جرم پولپرداخ  جا یهانظام

 د. کرمجزا بررسی خواهیم 
 

های پرداخرت جرایگزین   میزان تطابق قوانین و مقررات داخلی مرتب  با نظام .1
 یالمللنیشویی با استانداردهای بدر جرم پول

دمول مقررات من درج در م تن    ةیطخود ح 0در مادة ، 3111دویی مصوب قانون مبارزه با پول
ق انون م ،کور نی ز گروه ی از      1در م ادة   1دانسته ب ود.  یخویش را صرااً متوجه ادخاص حقوق

صاحبان مرایل مانند وکال و کاردناسان رسمی مکلف دده بودند تا حسب درخواس   مراج ع   
ع گس یل  د ویی را ب ه ای ن مراج     مالی مرکوک ب ه پ ول   اتیصالح، اطالعات مربوط به عملذی

پرداخ     یه ا دهن دگان نظ ام  قابل ت م یم ب ه ارائ ه    وجهچیهنگارش قانون به ةاین نحو 3دارند.
اج رای ت ه دات برآم ده از     روازای ن  یس ،، نانددهرعنوان دخص حقوقی ثب  نجایگزین که به

 .  گ،اردیکنوانسیون مبارزه با اساد سازمان ملل متحد را عقیم م 34مادة 

___________________________________________________________________ 
1. The FATF Recommendation 2013, R 3&4 
2. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000). 

3. FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) 

4. technical assistance program 
5. https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml2.htm 

 .0 ةماد ،3111دویی مصوب ارزه با پولقانون مب. 1

 .1 ة، ماد3111دویی مصوب قانون مبارزه با پول. 3

https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml2.htm
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ب ه تص ویب    3133دویی ک ه در س ال   طی قانون اصالح قانون مبارزه با پولمواد م،کور اما 
ق انون اص الحی    0مجمع ترخیص مصلح  نظام رس ید، اص الحاتی را د اهد بودن د. در م ادة      

و همچن ین س ایر اد خاص    »ااراد تح  دمول این ق انون، از عب ارت    یم،کور، در زمان احصا
نح وی  با قدری ایم اض ب ه   تواندیاجرا م ةمرحل ده اس  که درداستفاده  3«حقیقی و حقوقی...

د ویی تح     پول پرداخ  جایگزین را در مورد ارتکاب به جرم یهاکه ا الی  نظام دودتفسیر 
 2دمول قرار دهد. هرچند در ادامه این ماده در ذکر مصادیظ تمثیل ی خ ود از اد خاص م ،کور    

دهندگان خ دمات م الی   متوجه ارائه منظور او را توانیسختی منحوی عمل کرده اس  که بهبه
 پرداخ  جایگزین نیز دانس . یهادر قالب نظام

پرداخ     یه ا جا بود که قانونگ،ار با ص راح  بیر تری در م تن ق انون از مفه وم نظ ام      به
کنوانسیون مبارزه با اس اد س ازمان    34تا هم به ت هدات برآمده از دل مادة  بردیجایگزین نام م
اجرای ی، نظ ارتی    یهال پودانده بادد و هم آزادی عمل بیرتری به دستگاهعم ةملل متحد جام

نظام بانکی کر ور حس ب ض رورت و ب ه      ده بادد.کردویی اعطا و قضایی در مبارزه با جرم پول
های مربوط های اجرایی تا حدی چالشها و بخرنامهنامهصورت موردی کودیده اس  تا با آیین

ت وان ب ه   ها میاین تالش ةد. از جملکنجامع در این حوزه برطرف به عدم وجود سیاس  قوانین 
مبارزه با  ةدویی ادارهای صادره از مدیری  کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولیکی از بخرنامه

اجرای ی   ةنام  آی ین  21مادة  ةکه بر پای 1د. حسب این بخرنامهکردویی بانک مرکزی اداره پول
ده اس ، خرید و اروش ارز به هر صورت از جمل ه پرداخ     دی تدوین دویقانون مبارزه با پول

ه ای  عکس، تنها در سیس تم ب انکی و ص راای   رریال در داخل و دریاا  ارز در خارج ک رور و ب
 رمج از یمجاز با رعای  قوانین و مقررات مجاز اس  و در ییر این ص ورت، خری د و ا روش ارز ی   

مستندسازی جری ان وج وه در کر ور وج ود      ةنامنییآمرابهی نیز در  ةدود. مقررمحسوب می
 ه ای دارای مج وز مج از   دارد که خرید و اروش ارز را تنها در قالب مؤسسات ق انونی و ص راای  

___________________________________________________________________ 
 .0ة ، ماد3133دویی مصوب . قانون اصالح قانون مبارزه با پول3

... همچنین ادخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی »دارد: قانون م،کور در این باره اد ار می 0 ة. ماد2

الحسنه، های قرضمرکزی، صندوق ةها، بیمها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهایران، بانکجمهوری اسالمی 

های های بازنرستگی، نهادهای عمومی ییردولتی، ت اونیها، صندوقبنیادها و مؤسسات خیریه، دهرداری

ها و ارگزاری، صندوقهای کها، درک های اوراق بهادار( و سایر بور ها، بازار سرمایه )بور اعتباری، صراای

از قبیل  باددیگ،اری و همچنین مؤسساتی که دمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام مهای سرمایهدرک 

 «درک  ملی نف  ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و ییر آنها...
مب ارزه ب ا    ةادار د ویی ، مدیری  کل مقررات، مجوزها و مب ارزه ب ا پ ول   3113مرداد 3/32100 ةدمار ةبخرنام. 1

 .بانک مرکزی دوییپول
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ی دارای مجوز م تبر از هایصراا، هایصراابر این، مقررات ناظر بر عملیات ارزی اازون 3.داندمی
  2.دماردیبرمبه م امالت ارزی  بانک مرکزی را تنها عوامل مجاز به ادتغال

 ب ه حوال ه   1بخش سوم مجموعه مقررات ارزی در خصوص خدمات ارزی و سایر مبادالت ارزی
د ویی و مق ررات   ارزی را تا سقف مبلغ ده هزار دالر، مرروط به رعای  قانون مبارزه با پول حساب

ات ارزی ب رای واردکنن دگان   . دایان ذکر اس  که بخش اول مجموعه مقررداندیممربوط، بالمانع 
همچنین در دستورال مل اجرایی ضوابط ناظر ب ر ارزِ   4کاال سقف مبلغ حواله پانصد هزار دالر اس .

ونقل ایزیکی وجوه ات  همراهِ مساار تالش دده اس  تا حدودی خألهای قانونی در ارتباط با حمل
صورت ار از خارج از کرور بهبرطرف دود. حسب این دستورال مل ورود ارز ایزیکی توسط هر مسا

و ب رای ورود   رداسکنا  تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا م ادل آن به سایر ارزها نی از ب ه اظه ار ن دا    
بایس   در مب ادی ورودی ب ه درگ اه گم رک ج.ا.ا      دده، مس اار م ی  اسکنا  بیش از سقف ت یین

،کور مورد بررسی مرک ز اطالع ات   ورود ارز بیش از مبلغ م 0کند. مراج ه و ارز همراه خود را اظهار
عل  های م،کور بهنامهها و آیینمتأسفانه بخرنامه 3قرار خواهد گرا . 1دوییمالی و مبارزه با پول

ب انکی  -تلق ی نظ ام حق وقی    ةموردی بودن و تغییرات پیاپی قادر نیستند تصویر ج ام ی در زمین   
خ وبی نمای انگر نی از    ما در عین ح ال ب ه  پرداخ  جایگزین ارائه دهند، ا یهاکرور از ماهی  نظام

 تری در این موارد هستند.مفرط اقتصادی به ت یین تکلیف قط ی
 

های پرداخرت جرایگزین   نظام   بامیزان تطابق قوانین و مقررات داخلی مرتب .2
 یالمللنیمالی تروریسم با استانداردهای ب نیدر جرم تأم

مالی تروریسم مراحل تص ویب داخل ی خ ود را در     نیأممقابله با ت یالمللنیکنوانسیون ب تاکنون
کنوانس یون   31م ادة   ،الح اق  ةده اس . به هر روی در الیح  کرجمهوری اسالمی ایران تکمیل ن

در ص ورت تکمی ل مراح ل ق انونی و      روازای ن  1موضوج اعمال ح ظ د رط ق رار نگرات ه اس  .     
کلف اس  ت دابیر م ورد تقاض ا در    االجرا ددن کنوانسیون م،کور، جمهوری اسالمی ایران مالزم
 یررسمیدهندگان خدمات یکنوانسیون از جمله نظارت از طریظ صدور مجوز برای ارائه 31مادة 

___________________________________________________________________ 
 .0 ة، ماد3111 ،ه 13130/ت233130ة مستندسازی وجوه، دمار ةنامآیین .3
 .2 ة(، ماد3331ها )مقررات ناظر بر عملیات ارزی صراای .2

 .3003/10(، 1/4/3133)یالمللنیمجموعه مقررات ارزی، بخش سوم: خدمات ارزی و سایر مبادالت ارزی ب .1

 .2-، بخش د33234/31(، 23/1/3131مجموعه مقررات ارزی، بخش اول: واردات کاال وخدمات ). 4

 .3 ة(، ماد3131نام همراه مساار)، اسناد بانکی و اوراق بهادار بیاصالحیه دستورال مل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز .0
6. Financial Information Unit(FIU) 

 .4 ةهمان، ماد. 3
 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/1059967 ه:بنگاه کنید  .1

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/1059967
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ونق ل ایزیک ی وجوه ات را در ق وانین و مق ررات خ ود       پرداخ  و همچنین نظ ارت ب ر حم ل   
 خص وص ا در دورای امنی  ملل متحد نیز، الزامی کل ی ر  3131 ةد. وجود قط نامکنبینی پیش

مالی تروریسم در پ ی خ ود خواه د     نیپرداخ  جایگزین در ارتکاب جرم تأم یهاتوجه به نظام
که تدابیر موجود در قوانین داخلی تا چه حد منطبظ ب ا   دودیداد . حال این پرسش مطرح م

 م،کورند. یالمللنیده از اسناد بماستانداردهای برآ
ی مرتبط از قانون اصالح قانون مب ارزه  هابخشبر وهعال ،، قانون حاکمنظم حقوقی کنونی در
 مجمع ترخیص مصلح  که در بخش پیرین به آن پرداخت ه د د،   3133دویی مصوب با پول

 3، ت ریف موس  ی در م ادة   2اس  که در قانون اصالح آن 3مالی تروریسم نیقانون مبارزه با تأم
د قوق گون اگون    ین وع ی خ ود، ب ه  عمل آمده اس  ک ه ب ا عب ارات کل     تأمین مالی تروریسم به

منظ ور  همچن ین تمهی داتی ک ه در ای ن ق انون ب ه       1.ردی  گیهای جایگزین را در برم  پرداخ 
تم ام خ دمات و    ةدناسایی مراج ان هنگ ام ارائ    خصوصمالی تروریسم در  نیپیرگیری از تأم

و  0ت م الی ، نگهداری مدارک مرب وط ب ه س وابظ م  امالت و عملی ا     4انجام عملیات پولی و مالی
دهی عملیات مرکوک به تأمین مالی تروریسم به دورای عالی مب ارزه ب ا   همچنین لزوم گزارش

م الی   نیدلیلی بر حسن نی  کرور بر مب ارزه ب ا ت أم    تواندیده اس ، مد ینیبشی، پ1پولرویی
پرداخ   ج ایگزین، براس ا  اس تانداردهای من درج در اس ناد        یه ا تروریسم از طری ظ نظ ام  

اد خاص   ةال ،کر را تنه ا درب ار   دلیل آنکه قانون م،کور قواعد اوقد. البته بهدوتلقی  یمللالنیب
، ایرادات ی ک ه در بخ ش پیر ین در     3التباج دانسته اس دویی الزممرمول قانون مبارزه با پول

دویی بر ادخاص موضوج آن دمرده دد، متوجه ای ن  دمول قانون مبارزه با پول ةحیط خصوص
 .دینماین این ایراد بجا مکرمرتفع  زمینةس  که توجه قانونگ،ار در قانون نیز ا

 خص وص ید، با آنکه ق وانین موج ود در کر ور در    دبا توجه به آنچه تا این مرحله از نودتار بیان 
___________________________________________________________________ 

 .(3134) مالی تروریسم نیقانون مبارزه با تأم .3
 .(3133مالی تروریسم ) نیقانون اصالح قانون مبارزه با تأم .2
ا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریظ چه دارای منرأ قانونی بادد یا تهیه ی»قانون م،کور:  3 ةحسب ماد .1

نبادد و یا مصرف تمام یا بخری از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، 

ر یا انتقال پول، خرید و اروش اوراق مالی و اعتباری، ااتتاح مستقیم یا ییرمستقیم حساب یا تأمین اعتبا

انجام هرگونه ا الی  اقتصادی ادخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جه  ارائه به ااراد 

 «.دودیتروریس  یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم اس  و جرم محسوب م

 .، بند الف31 ة(، ماد3134مالی تروریسم، ) نیقانون مبارزه با تأم .4

 .، بند ب31 ة(، ماد3134مالی تروریسم، ) نیبا تأم قانون مبارزه .0

 .34 ة(، ماد3134مالی تروریسم، ) نیقانون مبارزه با تأم .1
های مر مول ق انون مب ارزه ب ا     تمامی ادخاص و نهادها و دستگاه»دارد: قانون م،کور در صدر خویش اد ار می 31 ةماد .3

 «یری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند...منظور پیرگند بهاموظف 3/33/3111پولرویی مصوب 
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م الی تروریس م، توجه ات     نیدویی و ت أم پرداخ  جایگزین در ارتکاب جرم پول یهااستفاده از نظام
پاس خگوی ت ه دات بالف  ل و     توانن د یاند، نم  ور به این موضوج م طوف دادتهکه در کر یاپراکنده

دادگ اه اروپ ایی حق وق    اس .  یسازکپارچهیبادد و نیازمند تقوی  و  یالمللنیبالقوه برآمده از اسناد ب
که ورود در حریم مبادالت م الی اا راد    ددویمی خود، این نکته را مت،کر هایدگیرسبرر در یکی از 

 EctHR, 2015: para)د تنها حسب قانون صورت پ،یرد تا از مداخالت دلبخواهانه جلوگیری د ود  بای

 دود. مندنظامم،کور باید تنها حسب قانون  یهامندسازی نظامقاعده رونیازا، (227
 

های حقوق بشری مرتب  برا سیاسرتگراری تقنینری در ارتبرا  برا      چالش
 های پرداخت جایگزیننظام

ی پرداخ  جایگزین نقری مح وری را در نظ ام مب ادالت    هانظاممرروج و ضروری کارکردهای 
رو ایجاد اخالل ب دون ض ابطه در   . ازاین (Cheran & Aiken, 2005: 4)کنندیممالی جهانی ایفا 

ی اس   ک ه از دی د    امسئلهمنجر دود و این  آنهابه اختالل در کارکردهای  تواندیم هانظاماین 
 ی مربوطه نیز مخفی نمانده اس . المللنیباسناد 

 

 ی مرتب  با عدم ایجاد اختالل در نظم مبادالتی مالی هاچالش. 1
های پرداخ  جایگزین به اختالل های نظارتی در ارتباط با نظاماین دیدیه که اعمال محدودی 

د، ب رای سیاس تگ،اران نظ ام م الی در س ط  داخل ی و       ر و در کارکردهای ضروری آن منج ر ن 
 المللی همواره وجود دادته اس .بین

یاات ه و در  خصوص در کرورهای کمتر توس  ه بهتر، بسیاری از اقتصادهای با سازوکار سنتی
 های پرداخ   ییررس می دارن د   دان وابستگی زیادی به نظامحال توس ه، حسب جام ة زیستی

(Maimbo, 2005: 40) توان د  ه ا م ی  نام قول ب ر ای ن نظ ام    ةنردهای حساب. اعمال محدودی
 به روند نقل و انتقاالت مالی در این جوامع وارد آورد. را یناپ،یرهای جبرانآسیب

 34م ادة   2بن د  ، ان د دادهتوج ه نر ان    دیدی ه  نیای مربوطه به المللنیبی که اسناد از جمله موارد
ناس ایی و  مرب وط ب ه د   ه ای اق دام  آن، حس ب  اس  ک ه کنوانسیون مبارزه با اساد سازمان ملل متحد 

د ک ه م انع   د و نح وی اتخ اذ   به دنام حامل در ورای مرزها باینظارت بر نقل و انتقال وجوهات و اسناد بی
کنوانسیون مبارزه با ت أمین م الی تروریس م نی ز پ س از       31مادة  2در بند  3قانونی نرود. ةسرمای ةمبادل

های عض و خواس ته د ده اس   ک ه      های پرداخ  جایگزین، از دول پرداختن به مباحث مربوط با نظام
م رزی  های ب رون جاییمنظور کرف و نظارت بر جابههای مرزی بهعملی را که از طریظ کنترل هایاقدام

___________________________________________________________________ 
1. United Nations Convention against Corruption (2003), Para 14(2) 
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ک ه م انع ج دی ب ر س ر راه جری ان آزاد انتق ال         تنظیم کنندنحوی دهند، بهوجوهات و اسناد انجام می
ج ای  ی پرداخ  از طریظ اعطای مجوز، ب ه هانظام تالش برای ساماندهی این اساساً 3.سرمایه ایجاد نکند

ای ن  ی مرروج آنان دانس  .  کارکردهادر راستای تالش برای عدم ایجاد اخالل در  توانیمح،ف آنان را 
ه م در   ،ی اقدام م الی گروه ویژه 1 دمارة ةویژ ةنامهم در توصیه سیاس  چنانکه پیش از این اداره دد،

کنوانسیون مبارزه ب ا اس اد س ازمان     34مادة هم در و با تأمین مالی تروریسم کنوانسیون مقابله  31 مادة
د ویی و  پ ول  مانن د جرائم ی  و مقابله ب ا  در نهای  هم ردیابی  ینیچننیتدابیری ادنبال دده اس . ملل 

ح ظ آزادی   ب ه  یاکنند و هم در راه اجرایی ک ردن ای ن رون د لطم ه    تأمین مالی تروریسم را ممکن می
ی دادگستری نیز در قضیة س کوهای نفت ی، تض مین آزادی    المللنیبدیوان  ند.کنت مالی وارد نمیمبادال

در عمل اما نهاده ای م الی    2.دکنیممبادالت مالی را جزء الینفکی از آزادی تجارت بین کرورها قلمداد 
از ریس ک   ک ه ب ه موج ب آن مب ادالت پ ولی ک ه       انددهیازدس  ی 1زداییی موسوم به ریسکادهیپدبه 
رویک رد م ،کور س بب     متأس فانه . ندد و یمدویی باالتری برخوردارند، از خدمات این نهادها محروم پول

ی مالی وجود دارد ب ه خ دمات   ها یا الکه مبادالت مالی پرخطر از نظامی که در آن نظارت بر  دودیم
ا اهداف متصور جه   مب ارزه   که این خود در تضاد ب (Silva, 2019: 66)ییردفاف ییررسمی انتقال یابد 

مالی تروریسم اس . از همین رو باید نهادهای ناظر بر ا الی  نهاده ای م الی مانن د     نیتأمبا پولرویی و 
ی در ای ن ب اب، عملک رد نظ ارتی     ریپ ،  یمسئولبانک مرکزی، به جای پاک نمودن صورت مسئله، و با 

 .ی مالی با ریسک باال اازایش دهندها یا الخود را بر 
سند موسوم به اقدامات علی ه   2033در راستای ارتقای دفاای ، گروه ویژة اقدام مالی در سال 

م ،کور توس ط نه اد     دستورال ملرا منترر کرد.  4مالی تروریسم و دمول مالی نیتأمدویی و پول
ا و ارتب اط آنه   « برای دمول مالی مبتکران ه  20اصول گروه »بردمرده دده اس .  آورالزامنادر ییر

به امور گروه ویژة اقدام مالی در ضمیمة س وم ای ن دس تورال مل گنجان ده د ده اس  . ج ،ابی         
ی نادی از وظ ایف  هانهیهزخدمات پرداخ  جایگزین یا زیرزمینی برای م امالت مرروج که پیامد 

اس ، به م نای وجود مجرایی ب رای م  امالت    کنندگانمصرفبرای  0مربوط به اقدامات پیرگیرانه
ب ر ای ن،   . اا زون  FATF, 2011: 16)-(117رروج اس  که توسط دول  قاب ل رهگی ری نیس تند   نام

 ..(Dalton et al., 2019: 33)ااصله گراتن از دفاای  مانع اساسی برای ردد اقتصادی اس 

___________________________________________________________________ 
1. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Para 18(2) 
2. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) Preliminary Objection, Judgment, 

1. C. J. Reports 1996, p. 803, 818 
3. De-risking  
4. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion 
5. Preventive measures 

 نیتأمو دویی ها در جه  مبارزه با پولهای اقدام، اما مربوط به هزینهکنندیمأثر البته برخی عوامل نیز دمول مالی را مت .1
 مالی تروریسم نیستند. برای مطال ة بیرتر ر.ک: 

Bester, Hennie; Chamberlain, Doubell; de Koker, Louis; Hougaard, Christine; Short, Ryan; Smith, Anja 
and Walker, Richard (2008) Implementing FATF standards in developing countries and financial 
inclusion: Findings and guidelines.Johannesburg, South Africa: Genesis Analytics. 
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 ی حقوق بشری مرتب  با نقض حریم خصوصیهاچالش. 2

وی ژه حق وق بر ری    سیاسی و ب ه حریم خصوصی با وجود کاربرد اراوانش در مباحث اجتماعی، 
ی و د ناخت رواندک این مفه وم ریر ه در مباح ث    . بیاس ااقد ت ریفی خاص، رودن و واحد 

کرام  انسانی دارد، تا جایی که نقض آن توهین به دراا  انسانی و ورود به آن برابر ب ا ن ابودی   
جای حریم خصوصی، ح ظ  . گاه به (Bloustein, 1964: 1003)حیثی  ااراد برر تلقی دده اس 

ی اس  که اا راد در آن  اددهحفاظ راته اس  و آن دامل پناهگاه امن یا محدودة  کاربهخلوت 
 (.33: 3113آزاد بادند )نیسن بام،  تواندیمة امور دخصی خود درباراز بازرسی مودکااانه 

 دی  گویم  خ ود  ( در نظر تفس یری  3311کمیتة حقوق برر میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
اگرچه مقامات دولتی حظ دسترسی به اطالعاتی از زندگی خصوصی ااراد را در حدی ک ه ب رای   

ی خود درایط دقیق ی را ک ه   هاگزارشدر  س یبایممنااع جام ه ضروری بادد دارا هستند، اما 
 ی در مورد اعم ال ریگمیتصمممکن اس  چنین مداخالتی را در آن مجاز برمارند، م ین کنند. 

تنها از طریظ مقاماتی انجام خواهد گرا  که طب ظ ق انون مج از د ناخته      اوالًچنین مداخالتی 
 3و موردی صورت گیرد. ددهکیتفکصورت این مداخالت باید به اًیثاندده بادند و 

 2دستورال مل گروه ویژة اقدام مالی در خص وص تب ادل اطالع ات توس ط بخ ش خصوص ی      
ی ای ن نه اد در خص وص    هااس یسمبین  1دهای تبادل اطالعاتهمراه سند متمرکز استانداربه

ان د.  مالی تروریسم نیتأمضرورت تبادل مؤثر و جامع اطالعات در چارچوب مقابله با پولرویی و 
از محوره ای بنی ادین اس ناد     4و ص یان  از ح ریم خصوص ی اا راد     ه ا دادهضرورت حفاظ  از 

تقابل با منااع بنیادین جوامع ق رار نگی رد، هم واره    م،کورند. صیان  از این حریم تا آنجا که در 
ی حق وق  الملل  نیب  میث اق   33با آنکه مادة  رونیازاتقنینی بوده اس .  استگ،ارانیس تأملمورد 

خود حظ حریم خصوصی را از حقوق بر ر   4مدنی و سیاسی به این حظ پرداخته اس ، در مادة 
 0(.412: 3134اس  )مهرپور،  دمردهیبرم ال ادهاوققابل ت لیظ در زمان بروز خطر استثنایی و 

. اس   مط رح   1امروزه حریم خصوصی بیش از هر چیز در حوزة ح ریم خصوص ی اطالع ات   
روزاازونی مورد توجه قرار گراته اس . اکنون حریم  طوربهاهمی  حفظ اطالعات دخصی ااراد 

___________________________________________________________________ 
1. HRC, ICCPR General Comment no. 16; article 17 (Right to Privacy), the Right to respect of privacy: 

family Home and correspondence, and protection of Honour and Reputation,  
2. FATF Guidance – Private Sector Information Sharing 
3. Consolidated FATF Standards on Information Sharing 
4. Data Protection and Privacy (DPP) 

 دارد: اظهار می 33مادة  .0
ی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخالت خودسرانه )بدون کس نباید در زندگهیچ .3

 مجوز( یا خالف قانون قرار گیرد و همچنین دراا  و حیثی  او نباید مورد ت رض ییرقانونی واقع دود.

 گونه مداخالت یا ت رض از حمای  قانون برخوردار دود. هر کس حظ دارد در مقابل این .2

6. Information privacy 
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. دی وان  دودیمم رای  ی حریم خصوصیهادستهی مستقل از اگونهعنوان خصوصی اطالعات به
و  ه ا دادهمسئله که حظ بر حریم خصوصی متض من ص یان  از    نیایی حقوق برر خود بر اروپا

 ,European Court of Human Rights) ان د گ ،ارده اطالعات مت لظ به ااراد نیز هس  ، ص حه   

 هه مهم ندانس ت ی خود را اارغ از این مالحظهانامههیتوص. گروه ویژة اقدام مالی نیز 3(34 :2018
ب ه مقول ة    ک ه  آندر  د ده وض ع رو استانداردهای ازاین (FATF Guidance, 2017: 1-3). اس  
 نیز باید تح  همین مالحظات تفسیر دوند.  پردازندیمی پرداخ  جایگزین هانظام

محوری  مباحث در این حوزه، بر عنصر کنترل اطالعات قرار دارد. کسی که ب ر ص یان  ی ا    
عات خود مسلط اس ، کنترل بهتری بر زندگی و دئون انسانی خود دارد. دسترس ی  اارای اطال

 توان د یم  دیگران، چه ادخاص حقوق عمومی و چه ادخاص حقوق خصوصی به ای ن اطالع ات   
موجب به مخاطره ااتادن حریم خصوصی ادخاص و آرامش روان ی آنه ا د ود. ای ن ح ریم گ اه       

 ق اً یدقاطالعات و داده را  توانینمررسی دود، اگرچه ب 2ممکن اس  تح  عنوان حمای  از داده
ارزش  رن ده یگمیتص م ی خ ام اس   ک ه ب رای     ه ا اات ه م ادل یکدیگر دانس . داده عبارت از ی

ة کننداا یدرنحوی که به دانش محدودی دارد و اطالعات حاصل پردازش ماهرانة داده اس ، به
: 3133از داده اس  )رحیم ی،   ددهاستخراجید عبارت دیگر اطالعات، آگاهی مفآن بیفزاید و به

، تم امی اطالع ات دخص ی مانن د     ه ا داده(. به هر حال بنابر اصول حاکم بر حمای   از  31-30
اطالعات پزدکی ادخاص، اطالعات مالی و مانند آن باید تح  عنوان قواعد مربوط ب ه حمای     

ض ح ریم اطالع اتی اد خاص تلق ی     منزلة نق  داده پردازش دوند و هر تخلفی از قواعد مزبور به
ی الملل  نیب  میث اق   331تفسیر کمیتة حقوق برر از مادة  براسا (. 2: 3111)صادقی،  دودیم

یی این ماده حمای  از حریم خصوصی ااراد در قبال م داخالت  یاحقوق مدنی و سیاسی، هدف 
تنه ا در چ ارچوب   ی م ،کور  هامیحردر  هادول اس . بنابراین مداخلة  0و گزینری 4ییرقانونی

 قانون واجد م ناس .  

بین حظ مرتریان نسب  به دادتن حریم خصوصی و  نکهیااز  عبارت اس یک موضوج مهم 
نیاز نهادهای انتظامی برای دستیابی مرروج به رکوردهای مالی این ادخاص موازنه برقرار د ود.  

ازنة مورد بحث در نگرش ، تحلیل مومسئلهی به این امنطقهدر میان رویکردهای مختلف ملی و 
مفید واقع دود. مطلظ نب ودن ح ظ اد خاص نس ب  ب ه       تواندیمایاالت متحده و اتحادیة اروپا 

 ی اس  که وجه مرترک این دو نظام حقوقی اس . انکتهحریم خصوصی 
ح ظ امنی   ج ان و     دیی  تأب ه   ص راح  متمم چهارم قانون اساسی ایاالت متحدة آمریکا به

___________________________________________________________________ 
1. Guide-Right to respect for private and family life, home and correspondence 
2. Data protection 
3. ICCPR General Comment No. 16,Article 17 (Right to Privacy): The Right to Respect of Privacy, 

Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation 
4. unlawful interference 
5. arbitrary interference 
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 2یة میل ر قض  ی رأدر  3.پ ردازد یممردم در برابر تفتیش و توقیف ییرموجه  یهاییدارامصونی  
اطالق  4آنچه را امروزه بدان دکترین دخص ثالث 1دیوان عالی ایاالت متحده به قلم قاضی پوول

ک ه م تمم چه ارم ق انون اساس ی       داردیم  ، سکه زده دد. دکترین دخص ثالث اد  ار  ددویم
و توس ط اد خاص    انده، ااش ددهابانکد ادخاص ثالث، همچون دستیابی به اطالعاتی را که نز

ی م،کور، کنگرة ای االت متح ده   رأدر پی  0.داندینم، ممنوج اندددهدول  داده  نامأمورثالث به 
 کی قام  در یمال یهااز داده حفاظ  حظ ضمن دناسایی موضع دیوان عالی در خصوص نبود

 ةجیکرد. در نت جادیا 1قانون بیتصو ظیطر از را نظرمورد حظ ،یاساس قانون در دده یحما حظ
در  توان د یم   «مر روج  یق انون  ارایند» کی ظیاز طر تنهاادخاص  یمال یرکوردها، اقدام کنگره

 . ردیقرار گ دول  دستر 

بررسی اجمالی نگرش اتحادی ة اروپ ا در قب ال مالحظ ات مرب وط ب ه ح ریم خصوص ی در         
ی نیز نهادهای ارامل ی توج ه   امنطقهس  که در سط  ی دخصی حاکی از آن اهادادهخصوص 

ة تنظ یم  مس ئل به  3. در این خصوص، رویکرد بخش انتظامیانددهاین مسئله مب،ول کر به کاای
پیر گفتار   1ة دورای اروپا حائز اهمی   اس  .  نامهیتوصی دخصی در هادادهمقررات استفاده از 

که مبنی ب ر ایج اد ت وازن ب ین حمای   از       دکنیمی نیبشیپنیازی را  30سند م،کور در مادة 
و امنی  عمومی اس . از ی ک س و من ااع د خص ک ه ح ظ نس ب  ب ه ح ریم           حقوق ادخاص

و  ج رائم خصوصی در آن نهفته اس  و از طرف دیگر، من ااع جام  ه در پیر گیری و س رکوب     
ک ه   داردیم  ر این سند اد ا 31برقراری نظم عمومی قرار دارد. دربارة ایجاد توازن مناسب مادة 

ی اروپایی در این زمینه استثنائاتی را به حقوق ادخاص که توس ط اس ناد   امنطقهاسناد اساسی 
که در حقیق  مجوزی ب ر انح راف از حق وق برد مردة      انددانسته، وارد اندددهمربوطه تضمین 

ة از بس ت ، بخ ش دیگ ری   نام ه هیتوص  ب ر ای ن   اا زون  3حریم خصوصی، اس . جملهادخاص، از 
س ندی اس   ک ه ب ه اس تفاده       ه ا دادهمقررات اتحادیة اروپا در زمینة حفاظ   از   30اصالحات
مبنای سند م ،کور حمای      3از اطالعات ادخاص توجه مب،ول دادته اس . 33انتظامی مأموران

___________________________________________________________________ 
1. Mr. Justice DOUGLAS, dissenting in Osborn v. United States and Lewis v. United States; and 

concurring with Mr. Justice CLARK in Hoffa v. United States.Available at : 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/385/323#fn2 

2. Miller  
3. Justice Powell 
4. Third-party doctrine  
5. Miller 425 U.S. at 443.  
6. Right to Financial Privacy Act 
7. Sectoral 
8. Explanatory Memorandum to Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to 

member states regulating the use of personal data in the police sector (Adopted by the Committee of 

Ministers on 17 September 1987 at the 410th meeting of the Ministers’ Deputies) 
9. European Convention on Human Rights, Article 8, paragraph 2 and Data Protection Convention, 

Article 9 
10. Reform package  
11. Police and criminal justice authorities  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/385/323#fn2
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 2عن وان ی ک ح ظ اساس ی    ی دخص ی ب ه  ه ا دادهاز حقوق ادخاص حقیقی در زمینة پ ردازش  
 4م اه دة عملک رد اتحادی ة اروپ ا     31مادة  3و بند  1حادیة اروپامنرور حقوق اساسی ات براسا 

دول     م أموران ة مان ی ب ر س ر راه   مثاببهحمای  م،کور، اما  3مادة  2بند  2اس . مطابظ جزء 
 0ک ه ایج اد تناس ب    دوندیمدر چارچوب اصولی دنبال  4نیس . البته اهداف سند مطابظ مادة 
 ی آنان از جملة آنهاس .هادادهدازش بین حظ ادخاص و اهداف مرتبط با پر

 3س  ، امنی   اجتم اعی   هاداده، که برآمده از کنوانسیون حفاظ   از  1GDPRمطابظ سند 
ة امنی    مس ئل  GDPRقلم رو موض وعی    1. د رح د ود یمخارج از دمول حمای  سند قلمداد 

ی این ریارگکبههستند، خارج از حوزة  3آن امنی  ملی و امنی  عمومی ظیکه مصاداجتماعی را 
م ناس   ک ه ب ا کم ک پنجم ین دس تورال مل درب ارة        . این اس تثنائات ب دان  دماردیبرمسند 

ی ه ا دادهم الی تروریس م ،    نیت أم دویی ی ا  پیرگیری از استفاده از نظام مالی برای اهداف پول
ر دستورال مل اخی ر اتحادی ة اروپ ا د    (Savia, 2019: 2).دوندیممربوط به جرائم مالی پردازش 

م الی تروریس م    نیت أم د ویی و  خصوص پیرگیری از استفاده از نظام مالی ب رای اه داف پ ول   
ح ظ اساس ی حفاظ   از     س   یبایم  ، رندیگیمکه تمامی اصالحاتی که صورت  دودیممت،کر 

 30قرار دهند و رعای  کنند. مدنظراطالعات دخصی و همچنین اصل تناسب را 
رد ایاالت متحده و اتحادیة اروپا، که ایج اد تناس ب   گف  که مطابظ عملک توانیمدر نتیجه 

نیاز مجریان قانون برای دستیابی به رکوردهای مالی در پیگ رد   و یخصوصبین حمای  از حریم 
ة امنی   عم ومی اس  ،    مس ئل مالی تروریسم با عنای  ب ه   نیتأمدویی و ی همچون پولجرائم

دند، حمای  قانون از وجود ارایندی مر روج  توقع دادته با توانندیمآنچه مرتریان نظام بانکی 
 ی آنها توسط دول  اس . هادادهدر جه  مناا ی مرروج برای پردازش 

در ت ام ل ب ین    توان د یمدر بخش ب د به این نکته اداره خواهیم کرد که این ایجاد تناسب 
 ی حاکم بر حفظ نظم عمومی و امنی  ملی برقرار دود.هاضرورتو  هایآزاداعطای 
 

                                                                                                                                        
1. Directive (EU) 2016/380 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons for the purposes of the prevention, investigation, detection or 
prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of 
such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA. 

2. Fundamental right  
3. Charter of Fundamental Rights of European Union 
4. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
5. “Adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are processed”  
6. General Data Protection Regulation  
7. Public security  
8. Recital 
9. Common security  
10. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending 

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of 
money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/138/EC and 2013/36/EU. 
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پرداخرت   یهرا نظرام  خصرو  در  جامع سیاست تقنینیایجاد ضرورت 
 جایگزین در جمهوری اسالمی ایران

آن اس   دیآیدس  مرویکرد جمهوری اسالمی ایران، آنچه از سیر در این نودتار به خصوصدر 
پرداخ  جایگزین در کر ور   یهاتنظیم مقررات حاکم بر نظام زمینةکه اوالً سیاس  جام ی در 

انتظارات داخل ی   ةکنندموجود به هیچ عنوان برطرف ةقوانین موردی و پراکند اًیندارد، ثانوجود 
 نیس . زمینهکرور در این  یالمللنیو متناسب با ت هدات ب

حقوق برری مانن د   یهااس  تا انتظار رعای  چالش موجب ددههمین ترت  و پراکندگی 
 یایم دخصی در قوانین و مق ررات پراکن ده  حظ آزادی مبادالت مالی و رعای  حدود و ثغور حر

نظر آید. متأسفانه در اند، نام قول بهپرداخ  جایگزین پرداخته یهاکه در کرور به موضوج نظام
من د س اختن   ها مانند رمزارزها، سردرگمی بارزتری در نظامتر این نظاممدرن مصادیظبرخورد با 

ت ا   ان د دهیرار از این سردرگمی مجریان امور کودنحوی که گاه برای ابه ،خوردیآنها به چرم م
 3ن د. کنت یین استانداردهای مناسب، به س لب مس ئولی  از خ ویش اکتف ا      برایجای تالش به

از طرای ایراداتی که عنوان د د ب ر نب ود سیاس تگ،اری ج امع در ای ن        اگرچهناگفته نماند که 
از آیازین مراحل تدوین چنین س ندی،  زمینه وارد اس ، از طرف دیگر این ارص  وجود دارد تا 

مالحظات حقوق برری که مانند حظ بر حریم خصوصی و حظ بر آزادی مبادالت اقتص ادی ک ه   
ت ا ق وانین    دینمایمهمچنین ضروری  2تاب ی از حظ مالکی  اس ، مورد توجه مقنن قرار گیرد.

اراق انونی در ای ن زمین ه     نحوی تنظیم دوند تا راه را بر هر گونه اق دام دلبخ واهی و  مربوطه به
سیاستگ،اری  ریناپ،ان طافی اگونهبهدایان ذکر اس  که چنین مالحظاتی نباید  1مسدود کنند.

که امنی  ملی و نظم عمومی نی ز   صدالبته 4دوند که بر امنی  ملی و نظم عمومی اولوی  یابند.
پیش از این گفته د د،   انکهچنگفته دود. به هر نحو ی ت بیر دود که حقوق پیشاگونهبهنباید 

« ایج اد ممنوعی    » ت ر م ق ول ی پرداخ  جایگزین راهکاری بس یار  هانظامبر « اعمال نظارت»
خواهد بود، زیرا به این طریظ هم دهروندان جام ه از حقوق بنیادین اقتصادی  آنهابرای ا الی  

هکاری برای درم ان  و مدنی خود در عملکرد مالی روزمره محروم نخواهند دد و هم حاکمی  را
 در دس  خواهد داد . هانظامی این ریکارگبهم ضالت احتمالی نادی از 

 

___________________________________________________________________ 
 دارد:خود اد ار می 3هیأت وزیران در مادة  31/0/3131مورخ  -ه 00113/ت01344نامة دمارة تصویب .3

و مر مول   ردی  گیمی )ریسک( از سوز مت امالن صورت استفاده از رمزارزها صرااً با قبول مسئولی  خطرپ،یر
 حمای  و ضمان  دول  و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل کرور مجاز نیس . 

2. ECtHR, Weber and Saravia v. Germany, No. 54934/00, 29 June 2006, para. 78. 
3. ECtHR, Roman Zakharov v. Russia [GC], No. 47143/06, 4 December 2015, paras. 227-231 
4. ECtHR, Roman Zakharov v. Russia [GC], No. 47143/06, 4 December 2015, para. 237 
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 گیرینتیجه
م الی   نیت أم د ویی و  پ ول  ج رائم ی در تسهیل ارتکاب اراوانی پرداخ  جایگزین نقش هانظام

م طوف به  صرااًمنظور مقابله با این دو جرم ی خود را بههاتالش هادول . کنندیمتروریسم ایفا 
ی ه ا روشس ازی  مندقاع ده ی مربوطه، س ی بر المللنیبمحدودة داخلی نکرده و در قالب اسناد 

. عم دة ای ن   ان د دهم ،کور ک ر   جرائمی پرداخ  در ارتکاب به هانظامی از این ریگبهرهمقابله با 
کنوانس یون  ی گ روه وی ژة اق دام م الی،     هانامههیتوصدر  توانیمی را المللنیبدر سط   هاتالش

مالی تروریس م و کنوانس یون مب ارزه ب ا اس اد س ازمان مل ل متح د          نیتأمی مقابله با المللنیب
دورای امنی  سازمان ملل متح د نی ز اد ارة ض منی      3131مراهده کرد، هرچند در قط نامة 

 مختصری به این موضوج دده اس .
د ویی من درج در   ی پرداخ   ج ایگزین در ارتک اب ج رم پ ول     ه ا نظ ام ت هدات مرتبط با 

، و حس ب بررس ی   االجراس   الزمکنوانسیون مبارزه با اساد سازمان ملل متحد برای کرور م ا  
دویی و اصالحیة آن با ت هدات م،کور، عدم کفای   ق انون م ،کور و    انطباق قانون مبارزه با پول

 همچنین مق ررات و تمهی دات بان ک مرک زی در ای ن ب اره، ب رای نی ل ب ه اه داف من درج در           
 کنوانسیون مبارزه با اساد آدکار دد.

ی ه ا نظ ام م الی تروریس م در زمین ة     نیت أم قواعد مندرج در کنوانسیون مقابله ب ا   اگرچه
نیس ، باید توجه داد  که در صورت تصویب  االجراالزمپرداخ  جایگزین هنوز برای کرور ما 

من درج در ق انون    کنوانسیون م،کور در مجمع ترخیص مصلح  نظام، چارچوب ا ل ی قواع د  
ی الملل  نیب  م الی تروریس م جمه وری اس المی ای ران، پاس خگوی ت ه دات         نیت أم مقابل ه ب ا   

ی ه ا نظ ام کنوانسیون م،کور در ارتباط با جلوگیری از ایف ای نق ش    31در مادة  ددهینیبشیپ
 مالی تروریسم نیس .  نیتأمپرداخ  جایگزین در 

را ع   منظ ور ب ه وق بر ری در ه ر گون ه اق دام را     در پایان س ی کردیم تا استانداردهای حق
ی موج ود،  خأله ا کنیم که نقص قواع د م ،کور و    دیتأکی موجود بررسی  و بر این نکته خألها
ی پرداخ   ج ایگزین   ه ا نظامنحوی مرتفع دود که به ناکارامدسازی کارکردهای مرروج باید به

ت اقتص ادی تحمی ل نر ده و ح ریم     منجر نرود و از این راه اختالل ن اروایی ب ر آزادی مب ادال   
خصوصی خارج از چارچوب توازن بین منااع عمومی و اردی نقض نر ود، زی را حق وق م ،کور     
همگی تاب ی از حظ مالکی  هستند که تخطی از آن ت رض به یک ی از حق وق بنی ادین بر ری     

 .ددویممحسوب 
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