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 چکیده
رو راهکارهتای متللتس سساستی      امعۀ جهانی است.  ازایت   های اصلی ج امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه

المللتی   شود  یکی از راهکارهای مورد توجه کته در استناد بتس     نظامی و حقوقی در ای  زمسنه طراحی و اجرا می
المللتی ایت  ونتوام همتراه بتا       نمود زیادی پسدا کرده  مقابله با تأمس  مالی تروریسم اس.  در بسشلر اسناد بتس  

نظرام شباه. زیادی بس  ای  دو ونوام وجتود دارد    گسرد  چراکه به اولقاد صاحب مورد بحث قرار میشویی  پول
شد  کارامتد   ها تأمس  می های مالی ثروتمندام و دول. مالی از طریق حمای. منابعکه ومده  ای  رویکرد تا زمانی

شتویی بته    در پتول  اتتاذشدهصرفاً با تدابسر توام  های تروریسلی نمی در گروه داده رخبود  ولی امروزه با تحوالت 
های تحت.   های تروریسلی امروزه بسشلر منابع مالی خود را از سرزمس  ها رف.  گروه جنگ منابع مالی تروریس.

توام گف. امروزه جهتام بتا اقلدتاد     یموبارتی  آورند  به دس. می یافله به اشغال  تجارت و ارتکاب جرایم سازمام
بر اسلفاده  .  بر ای  اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمس  مالی تروریسم باید والوهتروریسم مواجه اس

یافله نسز توجه کترد  مقابلته    شده در اسناد مربوط به جنایات سازمام سهتوصشویی به تدابسر  از تدابسر مقابله با پول
جهانی بترای مقابلته بتا تروریستم صتورت       تری اس. که در جامعۀ با تأمس  مالی تروریسم بتشی از تالش جامع

انگاری تأمس  مالی تروریسم در ایرام بدوم ایجاد سازوکارهای دیگر حقتوقی مقابلته    پذیرد  بر ای  اساس جرم می
سلتی مبنتی بتر تغسستر الگتوی      بر تحل حل مناسبی برای مقابله با ای  پدیده نسس.  ای  مقاله والوه با تروریسم راه

 کند    سساس. کارامد در ای  حوزه را نسز بررسی میتأمس  مالی تروریسم
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 مقدمه
آمریکا  جامعۀ جهانی در کنار الگوهای سساسی  نظتامی و حقتوقی    2001سپلامبر  11پس از حادثۀ 

ونوام یک راهبترد ترکسبتی همتواره متدنظر      را نسز به مقابله با تروریسم  کنلرل منابع مالی تروریسم
ونتوام رکنتی    بر مقابلۀ حقوقی با اسلفاده از ابزار کسفر  پسشگسری را به داشله اس.  ای  راهبرد والوه

ها با انگش. گتذاردم بتر محتل کستب      مهم در دسلور کار خود قرار داده اس.  در ای  رویکرد دول.
ا از بس  بردم یا محدود کردم منابع مالی آنها  از یک حربتۀ مترثر و   ها  و ب درآمدهای مالی تروریس.

گسرند؛ چراکه هر نهادی که دارای اوضا و تشکسالت است.    ینه برای مقابله با تروریسم بهره میهز کم
 برای بقای خود به منابع مالی احلساج دارد؛ در واقع منابع مالی حکم موتور مبارزۀ مسلحانه را دارد 

المللتی و   زدهم سپلامبر در آمریکا از حسث ماهس. گستلره  محتل وقتوو  واکتنن بتس      حادثۀ یا
های مقابلته بتا    که روش طوری فرد بوده اس.  به های مقابله  در تاریخ حوادث تروریسلی منحدربه راه

1 های آمریکا در مبارزه با تروریسم کته در قتانوم   سساس. تروریسم را نسز ملحول کرد 
(PATRIOT) 

هتای آمریکتا زودتتر از آنتته تدتور       ابعاد جهانی به خود گرفت. و سساست.   سرو. بهده بود  بسام ش
المللتی بازتتاب یافت.      رف.  در حوزۀ حقوق داخلی کشورهای دیگر و نسز محافتل و مراجتع بتس     می

تدویب کرد و با محور قرار دادم مبتارزه بتا    2001سپلامبر  28را در  1373شورای امنس. قطعنامۀ 
 بتا  مقابلته  المللتی  بتس   ها خواس. تا در اسرو وق. به کنوانسسوم الی تروریسم از کلسۀ دول.تأمس  م

کشتور   80تدویب شده بتود  ملحتق شتوند و بتا پسوستل        1999تروریسم که در سال  تأمس  مالی
االجتترا شتد  در زمسنتتۀ اهمستت. ایتت  روش در استتناد   الزم 2002بتاالخره ایتت  کنوانستتسوم از ستتال  

  شتورای امنست. ده   2015و  2014های  توام به ای  نکله اشاره کرد که فقط در سال یمالمللی  بس 
 قطعنامه برای مقابله با تأمس  مالی تروریسم صادر کرده اس. 

اند  ای  امر  شویی در کنار هم مطرح شده المللی  تأمس  مالی تروریسم و پول در بسشلر اسناد بس 
های تروریسلی فعتال در   در خدوص گروه گرفله انجامهای  ها بررسی بدام سبب اس. که در آم سال

های مالی  های تروریسلی از کمک المللی بسانگر ای  بود که بتن شایام توجه بودجۀ گروه ورصۀ بس 
هتا و   شد که ای  منابع بترای متفتی مانتدم بتا استلفاده از روش      ها و افراد ثروتمند تأمس  می دول.
هتا و   تشتابه در روش  شتد   های تروریسلی منلقل متی  شویی به گروه های مورد اسلفاده در پول شسوه
ای  دو ونوام مجرمانه سبب شد که در ادبستات حقتوقی و استناد     های مورد اسلفاده و ماهس. شسوه
هتای متالی    شویی در کنار هم مطرح شتوند  بتا ورود ستازمام    المللی تأمس  مالی تروریسم و پول بس 

و    به ای  موضتوو  جامعتۀ جهتانی اغلتب بتر       5  باسل4  ولفسبرگ3مون.  اگ2مانند گروه اقدام مالی

                                                 
1. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act , 2001 
2. Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF) 

3. Egmont 
4. Wolfsberg 
5. Basel 
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هتای   المللتی بانتک   ها با تدویب اسلانداردهای بس  های بانکی و مالی ملمرکز شد  ای  سازمام نظارت
 المللی منوط به روای. ای  اسلانداردها کردند    جهانی را برای ورود به ورصۀ بس 

در جهتام    راگسر شدم قواود مقابله با حمای. متالی از تروریستم  های بانکی و ف با تشدید نظارت
هتای   های تروریسلی کاهن یافله اس.  بتا ههتور گتروه    های مالی در تأمس  بودجۀ گروه سهم کمک

ای  گونته  های تروریسلی هستلسم  بته   های تأمس  مالی گروه روش تروریسلی مانند داون شاهد تغسسر
طبسعتی و معتدنی     یافله  فروش نف.  منتابع  مانند جنایات سازمامکه امروزه سهم منابع مالی دیگر 

گسری  دزدی دریایی  اخذ مالسات و وتوار،  قاچتاق مستراث فرهنگتی در تتأمس        گسری  گروگام باج
 ها افزاین چشمگسری داشله اس.   بودجۀ ای  گروه

س.  بر ای  استاس بتا   المللی  وجهۀ فراملی پسدا کرده ا تروریسم بس  تبع بهتأمس  مالی تروریسم 
توانتد و نبایتد در قبتال تهدیتدهای      ی از جهام نمتی ا منطقهالمللی ای  پدیده  هسچ  توجه به بعد بس 

مبارزۀ جهانی ولسته تتأمس  متالی تروریستم      تفاوت باشد  همۀ کشورها باید در یبناشی از ای  پدیده 
و حامستام آنهتا بته سترا      هتا   مشارک. فعال داشله باشند؛ چراکته در غستر ایت  صتورت تروریست.     

 شود    یماثر  روند و ای  مبارزه کم یم شده کنلرلکشورهای فاقد نظارت یا کملر 
قانوم مبارزه با تتأمس    لسک و شده اس.انگاری ن صورت مسلقل جرم بهتروریسم در ایرام تاکنوم 

رای نظتام  یجادشتده بت  اهتای   ی.محتدود المللی و در راسلای رفع  تح. فشارهای بس مالی تروریسم 
به تأیسد شورای نگهبام  13/11/1394سرانجام در تاریخ  در مجلس  پس از چند نوب. اصالحبانکی  

  رسسده اس. 
در ایت    داده رخبرای طراحی نظام مقابله با تأمس  مالی تروریسم در ایرام  بایتد بته تحتوالت    

های دیگر بدوم اشراف بته  در کشور شده ارائهشک تقلسد از الگوهای  یبورصه توجه داشله باشسم  
ی موجود در نظام حقوقی ایرام نلسجۀ مطلوبی برای متا بته   ها ضعسموقعس. جغرافسای سساسی و 

گرفلته در   ارمغام نتواهد آورد  در ای  مقاله بر آنسم تا با ارائۀ تحلسلی از آخری  تغسسترات صتورت  
المللی را ارائته   ای  تهدید بس های تروریسلی  رویکرد جامع در مقابل  های تأمس  مالی گروه شسوه

دهسم  بر ای  اساس در ای  مقاله در پی پاسخ به سه پرسن خواهسم بود: اول( چته تغسسراتتی در   
 در تروریستلی  های گروه دخال. مسزام و منابع تأمس  مالی تروریسم رخ داده اس.؟ دوم( ماهس.

جامع در مقابله با ایت  تهدیتد   چسس.؟ سوم( رویکرد  فراملی جرایم جمله از جرایم  دیگر اشکال
 المللی چگونه باید باشد؟ بس 

برای پاسخ به ای  پرسن ابلدا تعریس تأمس  مالی تروریسم را متورد مداقته قترار ختواهسم داد و     
گرفله در ای  موضوو را بررسی خواهسم کرد  در ادامته   نووی تحوالت صورت سپس با بسام پسشسنه به

های تروریستلی بته بررستی منتابع تتأمس        سر الگوی تأمس  مالی گروهبا ارائۀ تحلسلی در خدوص تغس
پردازیم  با توجه به جایگاه شورای امنس. در ایجاد الزامات حقوقی مقابله با  یممالی در الگوی جدید 

شود و در نهای. با بررسی اجمالی سساست. جنتایی    ی اخسر ای  شورا بررسی میها قطعنامهتروریسم 
   رویکرد صحسح مقابله با ای  تهدید بسام خواهد شد ایرام در ای  خدوص
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 الف( تعریف تأمین مالی تروریسم
آمریکا مطرح شتد  در بتادی    2001سپلامبر  11  اغلب پس از حوادث 1ونوام تأمس  مالی تروریسم

ولتی   ؛هتای تروریستلی   : ارائۀ وجوه به گروهشود مطرحای  ای  ونوام تعریس ساده   ممک  اس. ازامر
  منظور از وجوه چسس.؟ آیتا صترفاً شتامل    کندهای دیگری را به ذه  ملبادر می نعریس پرسای  ت

بر اموال  خدمات مالی را نستز در   گسرد؟ آیا ای  ونوام والوه یبرمشود یا سایر اموال را نسز در  نقود می
 شود؟ های تروریسلی نسز جرم محسوب می با گروه دادوسلدگسرد؟ آیا  یبرم

ارائه  »وانسسوم مقابله با تأمس  مالی تروریسم ای  تعریس قابل اسلنباط اس.: کن 2از مادۀ 

طور ومد   سرمسلقسم  بر خالف قانوم و بهغطور مسلقسم یا  آوری وجوه  به هر وسسله  به یا جمع

 «طتور کلتی یتا جزئتی  صترف اجترای اومتال تروریستلی گتردد          به قدد یا با ولم به اینکه بته 

(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism/1999/Article 2)   

 1باید تعریس کنوانسسوم از وجوه را بسام کنتسم  در بنتد    ذکرشدهقبل از ورود به تحلسل تعریس 

اوتم از   است. وجوه به معنتای هتر نتوو دارایتی     »کند:  کنوانسسوم وجوه را چنس  تعریس می 1مادۀ 

های مشهود یا غسرمشهود  منقول یا غسرمنقول  به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا  دارایی

الکلرونسکی یا دیجسلال  یا مدارکی که دال بر مالکس. یتا ستهم در    جملهمنابزار حقوقی به هر شکل 

  ستهام  اوراق  هتا  هحوالت ی بتانکی   هتا  چتک ی مسافرتی   ها چکنظسر اولبارات بانکی   س.ها ییداراای  

شتود   از تعریس مذکور اسلنباط می ( Ibid/1999/Article 1« )و غسره ها اولبارنامهبهادار  اوراق قرضه  برات  

هتا و   و بته ممنووست. حمایت. متالی از تروریست.      است. اوالً( تعریس صرفاً ناهر بر اومال تروریسلی 

ثانستاً( براستاس ایت  تعریتس زمتانی       (؛152:1393)وباستی   ی نشده است.  ا اشارههای تروریسلی  سازمام

شتص مسئولس. کسفری دارد که نسب. به اسلفاده از ای  منتابع متالی در اومتال تروریستلی ولتم      

 داشله باشد 
در کنوانستسوم را بته    شتده  ارائته تعریتس   1373شورای امنس. ستازمام ملتل در قطعنامتۀ شتمارۀ     

ایت  قطعنامته تمتام     1ده است.  براستاس بنتد    های تروریسلی نستز گستلرش دا   ها و سازمام تروریس.
الس( از تأمس  مالی اومتال تروریستلی جلتوگسری و آم را ملوقتس کننتد؛ ب( ارائته یتا         »ها باید:  دول.
سرمسلقسم توسط اتباو خود یا در قلمرو خود را کته  غطور مسلقسم و  آوری داوطلبانۀ منابع مالی به جمع
انجام اومال تروریسلی اسلفاده شود یا با ولم به اینکه قرار است.   آنکه از ای  منابع مالی جه. منظور به

سر منتابع متالی   تأخاز آم منابع مالی به ای  منظور اسلفاده شود  وملی مجرمانه قلمداد کنند؛ ج( بدوم 
 درصتدد شتوند یتا    یمهای مالی یا منابع اقلدادی کسانی را که مرتکب اومال تروریسلی  و سایر دارایی
اند یا در ارتکاب اومال تروریسلی مشارک. یا آم را تسهسل کنند مستدود نماینتد؛ د( منتابع     ارتکاب آم

                                                 
1. Financing of Terrorism 
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سرمستلقسم بته ایت  افتراد     غطور مسلقسم یتا   های مالی یا امکانات اقلدادی را که به مالی و دیگر دارایی
ی متالی و منتابع   هتا  یژه داراییو به؛ ه( منابع مالی کنند مسدودتعلق دارد یا در اخلسار آنام اس.  فوری 

کننتد فتوری مستدود     یمت اشتاص و نهادهایی را که از طرف یا به دسلور ای  قبسل افراد و نهادها ومل 
کنند؛ و( اتباو خود یا هتر شتتص حقسقتی یتا حقتوقی مقتسم سترزمس  ختود را از ارائتۀ مستلقسم یتا            

لی یتا ستایر ختدمات    های مالی یا منافع اقلدتادی یتا ختدمات متا     ییداراسرمسلقسم هر گونه وجوه یا غ
کننتد یتا وقتوو آم را     یمت مرتبط به نفع اشتاصی که مبادرت به اقدامات تروریسلی یتا شتروو بته آم    

سرمسلقسم ملعلتق بته   غطور مسلقسم یا  تسهسل یا مشارک. در انجام آم دارند یا به نفع مرسساتی که به
وقی که از طرف یا به دستلور  هسلند یا به نفع اشتاص حقسقی یا حق ها آمای  اشتاص یا تح. کنلرل 

  ( United Nations S/RES/1373/2001) «کنند  ممنوو سازند یماشتاص فوق ومل 
تأکسد شتده است. کته تتأمس  متالی تروریستم        2014شورای امنس. مدوب  2166در قطعنامۀ 

سرمستلقسم  غم یا مشمول شرک. کردم مسلقسم در ای  جرم یا تسهسل آم و همتنس  کمک مسلقس
هتای ستازمام ملتل قترار دارد یتا واجتد شترایط         یمتحربه هر فرد یا گروه تروریسلی که در فهرس. 

 ( (United Nations S/RES/2166/2014در اسناد سازمام ملل اس.  خواهد بود  ذکرشده
ت قائل نگارنده باید بس  دو اصطالح تأمس  مالی تروریسم و حمای. مالی از تروریسم تفاو نظر از

شد  تأمس  مالی تروریسم از طرق متللفی ممک  اس. انجام گسرد که یکی از آنها کمک ثروتمندام 
ی. مالی از تروریسم اغلب ملوجه ای  شسوه اس.  امروزه بحث اقلداد تروریسم و حماهاس.  و دول.

سعی و مسراث های تروریسلی در بازار تجارت نف. و قاچاق منابع طب مطرح اس.  بدی  معنا که گروه
هتای   ستزه انگرو اشتاصی را که بدوم اغرا، حمایلی و صرفاً بتا   کنند  ازای  یمینی آفر نقنفرهنگی 

و  دادوستلد انتد    های تروریسلی در ارتبتاط  های تروریسلی یا اشتاصی که با گروه سودجویانه با گروه
دانسم نته حامستام متالی    در تأمس  مالی تروریستم بت   کنندگام مشارک.تعامل مالی دارند  بهلر اس. 

توام بتشی از تأمس  مالی تروریستم و رابطتۀ    یمتروریسم  بر ای  اساس حمای. مالی از تروریسم را 
ای  دو را باید وام و خاص مطلق دانس.  نلسجتۀ تمتایز ایت  دو اصتطالح در ارائتۀ تعریتس و اتتتاذ        

 خواهد بود  تر محسوسشود که در ادامه  های پسشگسرانه و کسفری نمایام می سساس.
المللی باشد و با نظام حقوقی ما نستز ستازگار باشتد  کمتی      ارائۀ تعریفی که مسلفاد از اسناد بس 

ونوام الگو و نمونه بترای قانونگتذارام ارائته کترد  اگرچته       توام تعریس زیر را به یممشکل اس.  ولی 
ئۀ تعریتس جزئتی از آم  بته    انگاری تأمس  مالی تروریسم ای  اس. که بدوم ارا بهلری  روش در جرم

؛ اما به هر حال با توجته بته   اند دهروش  پسروی کر مدادیق اشاره شود  چنانکه بسشلر کشورها از ای  
 توام تعریس کرد: یمگونه  ی اای  ونوام مجرمانه را  شده ارائهمباحث 
وجتوه    سرمستلقسم غآوری و ارائتۀ مستلقسم یتا     های تروریسلی جمع با گروه دادوسلدهر گونه » 
طور کلی یا جزئی  صترف   های مالی و خدمات مالی به هر وسسله  به قدد یا با ولم به اینکه به ییدارا

هتایی کته بته هتر شتکلی در اومتال        و یا به نفتع اشتتاص و ستازمام    شدهاجرای اومال تروریسلی 
  «گردد یمتروریسلی نقن دارند مدرف 

 ب( پیشینۀ تأمین مالی تروریسم
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ی دور هتا  گذشلهای اس. که بشر از  یدهپداده از آم برای کسب قدرت یا حذف رقبا تروریسم و اسلف
یافله ولسه دشتمنام سساستی    های سازمام با آم مواجه بوده اس.  در تاریخ ترورهایی که توسط گروه

یتزی و  ر طرحاتفاق افلاده اس.  کم نسس.  آوازۀ جنبن فرقۀ اسماوسلسام به رهبری حس  صباح در 
نتد؛ چراکته   مند والقهها امروزه هم به آم  یغربچنام بلند بوده اس. که   یافله رهای سازمامانجام ترو
مشتدۀ تروریسم  ( 150:1387)فسرحی  ی معاصر اس. ها جنبنهای ای  جنبن یادآور  یژگیوبرخی از 

 ونوام ابزاری بترای  در دورام معاصر  کشسده شدم مردم به صحنۀ جنگ قدرت و اسلفاده از مردم به
 هاس.  ورود فشار به دول.

رو حمایت.   هر جا بحث تروریسم مطرح بوده بحث حمای. مالی از آم نسز وجود داشتله  ازایت    
المللتی   ی جامعتۀ بتس   هتا  تتالش ای جدا از تاریتتۀ تروریسم ندارد  یعنی  یتتهتارمالی از تروریسم 

که برای مقابله با تروریسم  اند دهبوتری  یکلی ها تالشبرای مقابله با تأمس  مالی تروریسم  بتشی از 
 انجام گرفله اس.  

المللتی در مبتارزه بتا تروریستم بته دورام جامعتۀ ملتل         اولس  حرکت. منستجم جامعتۀ بتس     
ای بتود کته طتی آم     یتده ودالمللی شاهد وملسات تروریستلی   گردد  در آم دوره جامعۀ بس  یبازم

  دوللتی و ومتومی بستساری هتدف قترار      پادشاهام  رؤسای جمهور  وزرا  مقامات ومومی و اماک
  «لتویی بتارتو   »  پادشاه یوگستالوی ستابق  و   «شاه الکساندر »گرفلند  در مسام ای  ترورها قلل 

المللی در مبتارزه   وزیر خارجۀ وق. فرانسه  را در دهۀ سی باید نقطۀ وطفی در حرک. جامعۀ بس 
 ( 17:1381)وبدالهی  با تروریسم دانس. 
هتا    ی منافع آنها با برخی دول.پوشان هما به منابع مالی موجب شد تا با توجه به ه نساز تروریس.

هتایی   ینته هزهای حامی تروریسم با صرف چنتس    دس. آورند  دول. ها به حامسام مالی از مسام دول.
های مالی شوروی ستابق  کتره شتمالی و     کردند  کمک یمهای نامشروو دنبال  منافع خود را از شسوه

گرفت.  لسبتی    یمت های تروریسلی مارکسسسلی سراسر جهام در همس  زمسنته صتورت    گروه کوبا به
ختواه ایرلنتد     یجمهوریی چوم بریگادهای سرخ  ارتن ها گروهبه  ستاوتمندانههایی را  چنس  کمک

 .(Adames,1986:37)کرد  یمها تقدیم  ببرهای تامسل  ارتن سرخ ژاپ  و دیگر گروه
ونتوام   ی امنس. نسب. به پرداخل  و توجه به اقدامات تروریسلی بته شورا 1990تا قبل از دهۀ 

المللی چندام مسلی نداش. که ای  امر بسشلر ناشی از وضعس. سساسی  اومال ضد صلح و امنس. بس 
ی بود  که رسسدم به توافقی در ای  دوقطبالمللی حاکم بر جنگ سرد و منازوات خاص دورام  و بس 

رو برخی از اقدامات که آشتکارا تروریستلی قلمتداد     ساخ.  ازای  یمی دشوار زمسنه را با وتوهای پساپ
و ربودم هواپسمای فرانستوی   1972شدند  مانند حمله به ورزشکارام اسرائسلی در مونسخ در سال  می

 ( 226:1391)کارگری  چندام واکنن شدیدی را از سوی شورای امنس. در پی نداش.  1976در سال 
سرد  شورای امنس. از فرصلی اسلثنایی برای ایفای نقن جتدی در صتحنۀ   پس از پایام جنگ 

المللی برخوردار  ونوام حافظ اصلی صلح و امنس. بس  الملل و اوادۀ جایگاه حقسقی خود به س بروابط 
ینی جدی شورای امنس. در مقابله با تروریسم ومالً چهتار ستال پتس از انفجتار پترواز      آفر نقنشد  
در اسکاتلند و قلل تعتدادی از شتهروندام آمریکتایی و چنتد      1988آمریک  در  هواپسمای پام 103
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از  731  قطعنامۀ (102:1380)بقایی هامانته  آغاز شد  748و  731ی ها قطعنامهتبعۀ انگلسسی  با صدور 
کوتاهی لسبی در همکاری جه. اسلرداد مسئوالم اقدام تروریسلی انفجار پرواز بتر فتراز الکربتی    

المللتی   کرده و لسبی را ملزم کترد تتا در راستلای از مستام برداشتل  تروریستم بتس        اههار تأسس 
  SC Res 731/1992, paras 2 and 3)) همکاری کند

ی آمریکا در دارالسالم )تانزانسا( و نایروبی )کنسا( در ها سفارتتانهملعاقب انفجار بمب در نزدیکی 
را متلهم اصتلی انفجارهتا     الدم بت    آمریکا را صادر کرد 1189  شورای امنس. قطعنامۀ 1998سال 
هتای آمریکتا در ههترام     یگاهپاخدوص بعد از انفجار  به 1990از اواسط دهۀ  الدم ب دانس.  نام  یم
المللتی ولسته اهتداف     ونوام طراح و معمار یک شبکۀ گسلردۀ ترور بس  ( به1996( و ریا، )1995)

ر همتس  ستال کنستولگری ایترام توستط طالبتام در       افلاده بود  د ها زبامغرب خاصه آمریکا بر سر 
توسط شورای امنست. صتادر شتد  قطعنامتۀ بعتدی شتورای        1193افغانسلام اشغال شد و قطعنامۀ 

 1214ها و خبرنگار ایرانی صتادر شتد  در قطعنامتۀ     یپلماتدامنس. در مورد طالبام ملعاقب کشلار 
پناهگتاه امت   امکانتات آموزشتی و دیگتر      شورای امنس. از طالبام خواستله از در اخلستار گذاشتل     

هتای تروریستلی ختودداری کننتد  حتدود یتک ستال پتس از انفجتار بمتب در            بته گتروه   هتا  کمک
ی آمریکا در آفریقای شرقی و وقوو اتفاقات افغانسلام و وتدم تمکتس  طالبتام در برابتر     ها سفارتتانه
در ارتبتاط بتا توقستس     1999ر اکلبت  15را مورخ  1267ی آمریکا شورای امنس. قطعنامۀ ها خواس.

طور مسلقسم بحث حمای. متالی   وجوه و سایر منابع مالی طالبام صادر کرد؛ ای  اولس  بار بود که به
 ( 1380:110)بقایی هامانه المللی مطرح شد  از تروریسم در یک سند بس 

د گرفت.   به خو گرگومیدی ا چهرهمقابله با حمای. مالی تروریسم  2001سپلامبر  11با حوادث 
ی دیگتر را از برختورد شتورای امنست. بتا      ا چهتره یی که پس از ای  حوادث صادر شتدند   ها قطعنامه

ی  قطعنامۀ شورای امنست. در ایت  موضتوو    تر مهمکه  1373تروریسم به نماین گذاردند  قطعنامۀ 
ات کنتد تتا تتأمس  متالی اقتدام      یمت هتا را ملتزم    اس.  در همس  سال صادر شد  ای  قطعنامه دول.

 SC Res 1373/2001/para 1). ) سشگسری و مقابله با آم تالش کنندپانگاری و برای  تروریسلی را جرم
المللتی مترز    های بس  ها و سازمام بالفاصله دول. 2001گرفله در سپلامبر  در پی حوادث صورت
اغلتب در   شتویی  شویی را از مسام برداشلند  حتال آنکته تتا قبتل از آم پتول      مسام تأمس  مالی و پول

شتد  اوج   راسلای مبارزه با تأمس  منافع مالی حاصل از جرم در ارتکتاب جترایم بعتدی بررستی متی     
مشتاهده کترد  چراکته بتا همتراه شتدم        2001توام بعد از سال  یمشویی را  گسلرش مبارزه با پول

رصتۀ  گرفلته در و  شویی  تحتوالت حقتوقی بتا اقتدامات صتورت      مبارزه با تأمس  مالی تروریسم و پول
المللتی بتود  تقویت.     ی بس نهادهاهای  سهتوصالمللی که در قالب صدور قطعنامه و کنوانسسوم و  بس 
 ( 381:1385پور   )والیشد 

المللتی   هتای بتس    پس از ای  تحوالت مبارزه با تأمس  مالی تروریسم تنهتا در اقتدامات ستازمام   
المللی همتوم  مالی و اقلدادی بس های  سساسی همتوم سازمام ملل خالصه نشد و با ورود سازمام

  گروه اگمون.  کمسلۀ باسل و مانند آنها نقتن اصتلی   (FATF) گروه ضرب. اقدام مالی موسوم به فلس
شتده توستط ایت      یتس تعرهتا و استلانداردهای    سهتوصت ها بر وهده گرفلند   و محوری را  ای  سازمام
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نسسلند  از نگاه فعاالم بانکی و  آور الزامرها الملل برای کلسۀ کشو س باز دید حقوق  هرچند ها سازمام
گرفلته   ی صتورت هتا  تتالش ند و تأثسر مسلقسم در ای  مقابله دارند  بر ای  اساس با آور الزاماقلدادی 

 شاهد ایجاد نظام حقوقی و مالی برای مقابله با حمای. مالی از تروریسم هسلسم  اکنوم هم

 شویی پ( رابطۀ بین تأمین مالی تروریسم و پول
های مالی فعال در ای  حوزه معموالً تأمس   های سازمام سهتوصالمللی و  در ادبسات حقوقی  اسناد بس 

بتسن از پتسن رابطتۀ     2001آید  حادثۀ یازدهم ستپلامبر   یمشویی  مالی تروریسم در کنار جرم پول
ستپلامبر   11ات شویی و تروریسم را آشکار کرد  تتمس  زده شده که هزینۀ وملساتی اقتدام  بس  پول

هتا در آمریکتا    بالغ بر چهارصد تا پانددهزار دالر بود که از کشور امارات ملحدۀ وربی برای تروریس.
 بانتتک متللتتس در جریتتام بتتوده استت.   4حستتاب بتتانکی ملفتتاوت و در   24ارستتال شتتده و در  

(Kantor,2002:370.) هتای   هتا و روش  سوهشت یافله از طریتق   های تروریسلی سازمام وبارت دیگر  گروه به
  بتر ایت    انتد  دهشویی  هزینۀ ای  وملسات را از سسسلم بانکی آمریکا تأمس  کتر  مورد اسلفاده در پول

که فقط هف. روز بعد از حادثۀ یازدهم ستپلامبر تدتویب شتد  بته      1373قطعنامۀ  4اساس در بند 
هتا   یتده پدجدی با ای   شویی اشاره و لزوم مبارزۀ ارتباط نزدیک بس  حمای. مالی از تروریسم و پول

 (SC Res 1373/2001/, para 4) . المللی تأکسد شده اس. در سطوح ملی و بس 
المللی فعال در حتوزۀ مبتارزه بتا     های بس  واقعۀ یازدهم سپلامبر موجب شد که نهادها و سازمام

رای نمونته  شویی دامنۀ فعالس. خود را به مقابله با حمای. مالی از تروریسم نسز تسری دهنتد  بت   پول
هش. توصتسۀ   2001اکلبر  30و  29ۀ روزهای العاد فوقدر اجالسسۀ  (FATF)گروه ضرب. اقدام مالی 

 ۀ خود افتزود کته  گان چهلهای  سهتوصویژه در زمسنۀ مبارزه با تأمس  مالی تروریسم تدویب کرد و به 
 تتأمس   بتا  مبتارزه  زمسنتۀ  درگانه  هش.توصسۀ  به نسز دیگر توصسۀ یک 2004 اکلبر 22 اجالسسۀ در

از مسام  ( 12:1392)زارو قاجاری  شدند  معروف های ویژه سهتوص به مجموو در و شد اضافه تروریسم مالی
شتویی  تتأمس  متالی تروریستم و      المللی مبارزه با پول اسلانداردهای بس  5های ای  نهاد  بند  سهتوص

مشتص به ارتباط و پسوند نزدیک طور    به2012در سال  منلشرشدهی کشلار جمعی ها سالحاشاوۀ 
های تروریستلی   شویی و تروریسم تأکسد دارد  در ای  بند آمده اس. که تأمس  مالی سازمام بس  پول

با یک اقدام یا مجمووه اقدامات تروریسلی ختاص   آنهاو افراد تروریس. حلی در صورت ودم ارتباط 
 منشتأ ونوام جترایم   گونه جرایم را به ی اود انگاری شود و کشورها باید در قوانس  داخلی خ باید جرم

 para5)/.(FATF Recommendations/2012 شویی معس  کنند پول
 2002کترد  در ژانویتۀ    یمت شتویی فعالست.    که در زمسنۀ مبارزه بتا پتول   1گروه بانکی ولفسبرگ

در ایت  بسانسته   تدتویب کترد؛    1«بسانسه راجع به مبارزه با تأمس  مالی تروریسم»ای را با ونوام  بسانسه
 راهکارهایی که مرسسات مالی باید در مبارزه با تأمس  مالی تروریسم اتتاذ کنند  بسام شده اس. 

                                                 
1. Wolfsberg Group of Bank  



  
 265                                                                                           مین مالی تروریسمأتماهیت کیفری 

سازمام ملل ملحد در راسلای همس  سساس. و برای تأکسد بر مرتبط بودم ای  دو جرم در سال 
نتویس   سنپت   اقدام بته تهسته و تتدوی    2«ادارۀ مواد متدر و جرم سازمام ملل ملحد»توسط  2003

کرد  ایت    3«شویی  وواید جرم و تأمس  مالی تروریسم قانوم نمونۀ سازمام ملل ملحد در مورد پول»
 ندارد  آور الزامقانوم صرفاً در راسلای رسال. مشورتی سازمام ملل اس. و جنبۀ 

به تأمس  متالی   2001تسری مقررات مدرحه در دسلورالعمل سال  منظور بهشورای اروپا نسز  
دسلورالعمل مربوط به ممانعت.   »دسلورالعمل جدیدی را با ونوام  2005اکلبر  26روریسم در ت

تدتویب کترد  ایت      4«شتویی و تتأمس  متالی تروریستم     پتول  منظور بهاز اسلفاده از سسسلم مالی 
و  1991ی ستال  هتا  دستلورالعمل دسلورالعمل بر خالف دو دسلورالعمل قبلی ایت  شتورا  یعنتی    

شتویی و   شویی بودند  حاوی مقررات مشلرکی برای پسشگسری از پول هر به پولکه فقط نا 2001
 تأمس  مالی تروریسم اس. 

شویی قوانسنی داشلند نسز ای  تغسسرات قابل  در حقوق داخلی برخی کشورها که در خدوص پول
آمریکتا  قانوم بسسج و تجهسز  »مشاهده اس.  در آمریکا قانوم معروف به پاتری. که ونوام دقسق آم 

است.  تأستسس واحتدی در خدتوص مبتارزه بتا        5«به ابزار الزم برای جلوگسری و مقابله با تروریسم
 بسنی کرده اس.  سنپشویی و تأمس  مالی تروریسم را  پول

شتویی و تتأمس  متالی     شود که چرا چنس  ارتبتاط نزدیکتی بتس  پتول     حال ای  سرال مطرح می
یی بتس  ایت  دو وجتود    هتا  شباه.وجود دارد؟ چه  شده وضع المللی و قوانس  تروریسم در اسناد بس 

اند کته از   سدهرسدارد؟ تفاوت ای  دو ونوام مجرمانه در چسس.؟ و باالخره چرا در دنسا به ای  نلسجه 
 ینها اسلفاده کنند؟ایک نظام برای مقابله با 

دد  وامتل اول را  گتر  یبرمشویی و تأمس  مالی تروریسم اغلب به دو مورد  ارتباط نزدیک بس  پول
 داشتل   نگهشویی برای متفی  توام ماهس. پنهانی و متفسانۀ آنها دانس.  به ای  معنا که کالً پول یم

منبع اصلی اموال مجرمانه اس. و در مورد تتأمس  متالی تروریستم نستز حلتی اگتر وجتوه و بودجتۀ         
ازمند اخلفا و کلمام روابط نس آنهاوملسات تروریسلی از منابع قانونی و مشروو هم تأمس  شده باشد  

هتای مشتابهی    شود کته هتر دو از راه   بس  ای  وجوه و منابع مشروو هسلند  همس  مسئله سبب می
هایی هسلند که بدوم جلب نظر مقامات وجتوه ختود را    دنبال راه شویام به اسلفاده کنند  چراکه پول

منتابع متالی را بته دست. آنهتا       هتایی هستلند کته    ها نسز در پی راه تطهسر کنند و حامسام تروریس.
برسانند  بدوم اینکه مقامات از آنها مطلع شوند  پس وامل دوم وبارت است. از اینکته بتا توجته بته      

                                                                                                                        
1. Wolfsberg statement on the Suppression of the Financing of Terrorism 

2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

3. UNODC Model Money Laundering,Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill 2003 
4. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention 

of the  use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 

5. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act , 2001 
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اند  بتر   های مورد اسلفاده یکسام ها و شسوه شویی و تأمس  مالی تروریسم روش شباه. مکانسسم پول
 .(Schott, 2006: 23)کنند  یمروی ای  اساس از راهکارهای پسشگسری و رژیم مبارزه مشابه پس

شویی و حمای. مالی از تروریسم کته یکتی از منتابع تتأمس  متالی تروریستم        از سوی دیگر پول
 3  ادغام 3؛ 2گذاری   الیه2؛ 1  اسلقرار1 :از اند وبارتشود  هر دو سه مرحله دارند که  محسوب می

شتویی و ختواه جترم حمایت.      پول در مرحلۀ اسلقرار اموالی که موضوو جرم هسلند  خواه جرم
شتوند  مرحلتۀ    یمت یی در یک بانک یا مرسسۀ متالی غسربتانکی ستپرده    ها حسابمالی تروریسم  در 

ای اس. کته در آم طتی اقتداماتی     شود  مرحله وشو دادم هم نامسده می گذاری که مرحلۀ شس. الیه
نبع آنها پنهام شود  در مرحلتۀ آختر   شوند تا م یم جا جابهمانند معامالت  نقل و انلقاالت بانکی و     

گونه اس. که اموال مذکور صرف خرید اموال غسرمنقول  اموال  شویی بدی  که ادغام نام دارد  در پول
شود  ولی در حمای. مالی تروریسم ای  مرحله وبارت اس. از رستسدم وجتوه    لوکس و مانند آم می

 ها  به تروریس.
سانگر تفتاوت  بدهد   اه. ای  دو ونوام مجرمانه را نشام میبر اینکه شب والوه ذکرشدهسه مرحلۀ 
شتویی و حمایت. متالی     شتود مراحتل اول و دوم در پتول    کته مشتاهده متی    گونه همامآنها نسز اس.  

بته تفتاوت در     تروریسم مشابه اس.  ولی مرحلۀ سوم در ای  دو نوو جرم ملفاوت اس.  ای  تفاوت
مجرمانۀ اموال و حمایت.   منشأشویی با هدف پنهام کردم  ولچراکه پ ؛گردد یبرماهداف ای  جرایم 

 گسرد  ها انجام می مالی تروریسم با هدف رساندم منابع مالی به تروریس.
گردد  منبع مالی تروریسم ممک  اس. قتانونی   یبرمتفاوت مهم دیگر به منابع مالی ای  دو جرم 

درآمتدهای   منشتأ کته منبتع و    یدرحتال ی باشد  سرقانونغسرقانونی یا تلفسقی از دو منبع قانونی و غیا 
شویی ضرورتاً نامشروو و ناشی از اومال مجرمانه اس.  به بسام دیگر  سرمایه و بودجۀ  مربوط به پول

که ای  مقوله )ناشتی   یدرحالسس.  نمربوط به حمای. مالی تروریسم ضرورتاً ناشی از ومل مجرمانه 
شود  در حمای. مالی  یمشویی تلقی  الینفک جرم پول بودم از ومل مجرمانه( وندر ضروری و جزء

دلستل اینکته در اهتداف     های مردمتی هتم بته    تروریسم حلی ارسال درآمدهای مشرووی مانند کمک
شویی  توام گف. در پول یمرو  دهد  ازای  تروریسلی اسلفاده خواهند شد  به اینها وصس مجرمانه می

 .(Schott,2006:23بع مالی مقدد منابع مالی نامشروو اس. )منابع مالی و در تأمس  منا مبدأضرورتاً 

 ت( تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم
جتا و ذخستره    م را جابته آاینکته چطتور   و  آوری ها چطور و از کجا پول جمتع  اینکه تروریس.تحلسل 

های  یزیر هبرای برنامها و فنوم تأمس  مالی؛  سوهشدر منابع   شده حاصلو توجه به تغسسرات  کنند یم

                                                 
1. Placement stage  

2. Layering stage 
3. Integration stage 
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نظام کارامتد مقابلته بتا تروریستم     از همه طراحی  تر و مهم آنها با حامسانشام ارتباطاتما جه. قطع 
  اهمس. دارد

شویی و تأمس  مالی تروریسم در بسساری از کشورها  با وملساتی شدم اسلانداردهای مقابله با پول
بستسار   هتا  تأمس  مالی تروریست.  خطرهای مشارک. در خدوص ثروتمندام در مورد اهداکنندگام به
همتس     شتود  ملوجه معسش.  شهرت و حلی آزادی آنهتا متی   ای  خطرهاچراکه   اند هوشسارتر شده

هتای تروریستلی بته شتکل      گتروه از سوی دیگر   تر شدم روابط آنها شده اس. ستسدهپسبب  مسئله
انتد کته ربطتی بته مبتارزه بتا        بس  قومی درگسر شتده  یها   دروم جوامع یا نزاوها یبا بوم ای یندهفزا

 .(Barret, 2012: 2) های دول. ندارد سساس. خارجی یا جنگ با یها دخال.
الگوی تروریسم   در حال انزوال اس.  شود که به القاوده مربوط مییی تروریسم جهانی نسز تا جا

وملساتی  دمال ب پردازی و توسط اسامه  یهنظرکه توسط اشتاصی مانند وبداهلل وظام  گونه آمجهانی 
ی حملته بتر   جا ر بهضرهبری القاوده در حال حا حلی مسام شد  جذابس. خود را از دس. داده اس. 

بومی است.  اگرچته بعضتی از     منطقۀیک و کنلرل دشم  نزدیک  سهولتمرکز  تأکسد بردشم  دور  
 نی و امنست. نهتا بترای صتلح جهتا    دارند  آ ینگه م رفسلی را برای حمله بر جاهای دیگره ها ای  گروه

 .(Barret,2012:3) ندخطرتر کم اخسر نسب. به هر زمام دیگری از شروو قرم کشورهای اروپایی
 ۀاز حمل غسر بهغربی  یتروریسلی بزرگی در کشورها ۀحملسپلامبر  11پس از حادثۀ  واقعدر 
 دلسل ای  کتاهن  2وجود نداشله اس.  (2005جوالی )لندم  یگذار و بمب( 2011)نروژ  1برویک

در  شتده  واقتع پتذیر   سبآست های تروریسلی به جوامتع   حمالت در کشورهای اروپایی رویکرد گروه
ارائته   کنتد   یتروریستم آنتته را کته تبلسغتات مت     واقعس. ای  اس. کته   آفریقا و خاورمسانه اس. 

زیادی وارد  های سبو پاکسلام آسافغانسلام   اسالمی مانند وراق یتروریسم در کشورها  دهد نمی
جوامعی کته ادوتای دفتاو از آنهتا را دارد      به ها را بسشلر  سبآساس.  در واقع تروریسم ای   کرده
  .(Barret,2012:7) کند یموارد 

ها در  رهبری مرکزی القاوده را تنزل داده  تهدید تروریس. شدت بهالمللی  که جامعۀ بس  یدرحال
مسانته و شتمال غربتی آفریقتا ومتالً      ی وابسله بته القاوتده در خاور  ها شعبهحال رشد تدریجی اس.  

کننتد  ایت     یمت اند و بعضاً با اسامی جدید فعالس.  سدهبتشاسلقالل خود را از القاودۀ مرکزی تحقق 
انتد  برختی از رفلارهتای ایت       ی ملمرکتز شتده  ا منطقهیافله روی اهداف محلی و  اسلقاللهای  گروه
ی هتا  خانوادهم در حال بهبود در یم   حمله به ها مانند حمله به کارمندام بسمارسلام و بسمارا گروه

کنسایی در حال خرید از یک فروشگاه بزرگ  حمله به روسلاهای اهل ستن. در وتراق متورد تأیستد     
ونتوام شتعبۀ القاوتده در     القاودۀ مرکزی نسس.  همس  ووامل سبب شد که گروه داون که قبالً بته 

در  سترو.  بته م موجودی. کرد  تهدید تروریسم اوال 2013کرد  در آوریل  یموراق و سوریه فعالس. 

                                                 
1. Breivik attack 

 نشده اس.  لحاظبع در ای  من (2016) نسس و (2015)پاریس   فرانسه در شهرهای به حمالت تروریسلی  2
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طی ای  دو سال با اسلفاده از ضتعس دولت. و وتدم ثبتات در      ها شعبهتکامل یاف.  ای   2013سال 
هتای جنتایی تحقتق     ست. فعالیی برای اخذ باج و دیگتر  ربا آدممنطقه  اسلقالل مالی خود را از طریق 

 .(Country Reports on Terrorism 2013/April 2014)اند   سدهبتش
(IEP) صلح و اقلداد مرسسۀ

 32658 از بتسن  2014 ستال  در را ها تروریس.شدگام  کشله آمار 1
  است.  بتوده تتاکنوم   2000 سال ازشدگام  کشله آمار ای  تعداد کشله بسشلری  که کرده  اوالم نفر
 پتنج  در نهاآ درصد 78 اینکه جالب  اس. 2013 سال به نسب. درصدی 80 رشد از حاکی آمار ای 

نمتودار   .(Global Terrorism Index, 2015)است.   بتوده  سوریه و افغانسلام  وراق  نسجریه  پاکسلام کشور
   2دهد  را نشام می 2014تا  2000شدگام تروریسم از سال  آمار کشلهزیر 

 

 
نات های قدرتمند بود  اما امروزه ای  امکا تکنولوژی همسشه ابزار اقلدادی منلتب برای دول.

سازی  تکنولوژی را در دسلرس تمام شهروندام سسارۀ زمس  قترار داده   یجهانشده اس.   ومومی 
هتای پسشترفله و پستستده را     و فنتاوری  هتا  ستالح اس.  برای نمونه از طریق دنسای اینلرن. انواو 

ز ایت   یلکار و تروریست. نستز ا  جناهای  دس. آورد و گروه سرقانونی بهغصورت قانونی یا  توام به یم
از سوی دیگر رشد تجتارت   .(Marin,2011:10) کنند  یمیجادشده نهای. اسلفاده را اپدیده و فرص. 

ی جدیتدی بترای   ها فرص.المللی  الملل و افزاین بسن از حد مبادالت مالی در بانکداری بس  س ب
ود را های تروریسلی و حامسام آنها فراهم کرده است. تتا مبتادالت متالی خت      شویام و سازمام پول

 .(BruceG. Ohr,2002:40)پنهام کنند 

                                                 
1. INSTITUTE FOR ECONOMIC&PEACE 

2. Global Terrorism Index 2015, MEASURING AND UNDERSTANDING THE IMPACT OF 
TERRORISM, INSTITUTE FOR ECONOMIC&PEACE 



  
 269                                                                                           مین مالی تروریسمأتماهیت کیفری 

پسوسل  جذب و یافل  همفکرانشام و های تروریسلی را در    گروهجمعی ارتباط یلگسلرش وسا
افکتار و وقایتد آنهتا را بته گتوش جهانستام        و کنتد  یمکمک زیادی از سراسر جهام  جدیدنسروهای 

ی مردمتی  هتا  تجمعن و القاوده در اکثر در بهار وربی شاهد به نماین درآمدم پرچم داو رساند  یم
در پتارک زوکتوتی در    یتا حلتی  تونس  های سابام  خمدرلحریر الالقاوده در مسدام  یها پرچم بودیم 

در طول اولرا، ضتد فستاد در دهلتی نتو کته توستط        اسلری. یال خسابام وا در تجمعیا نسویورک 
هتا بترای تترویج     بر ای  اساس ای  گتروه  .(Barrett,2012:7)مد درآ به اهلزاز  شد رهبری میآناهازاره 

سات پرهزینه نساز ندارند  بلکه وملها به  دول. قرار دادموقاید خود و جلب نظر مردم و تح. فشار 
اینلرن. و وسایل ارتباط جمعی ای  امکام را به آنها داده که در همۀ نقاط دنسا وقاید و تهدیتدات  

 خود را اوالم کنند 
های تروریسلی  ونوام الگویی موفق در سازمام مالی گروه تروریسلی داون  بهبررسی الگوی تأمس  

ختود   ۀبودجت های تروریسلی مطرح گذشله مانند القاوده   سازمام بر خالفدهد که ای  گروه  نشام می
هتای تحت. اشتغال     سترزمس   درومدۀ ای  درآمد را  بلکه  کند ینمخارجی تأمس  های مالی  از کمک را

اتفاق درآمد ختود را از طریتق    اکثری. قریب به آورد  ای  گروه یمدس.  بهوراق و سوریه  قلمرو خود در
معموالً ستهم  آورد  داون  یم دس. بهتجاری  جنایی و اخاذی در قلمرو مورد فعالس. خود  های س.فعال
 ( ختود منتابع درآمتد   ستایر  )نستب. بته    ثروتمنتد اهداکنندگام  توسطخود را  ۀکوچکی از بودج نسبلاً

مرزهتای   از طریتق شتبکۀ بتانکی یتا     انلقتال پتول  رو برای تأمس  بودجۀ خود بته   کند  ازای  دریاف. می
هتای تتأمس  منتابع متالی در      چنس  تغسسراتی در شسوه .(FATF report, 2015: 12)نسس.  هسلوابالمللی  بس 

 ی دانس. الملل های بس  های تروریسلی را باید والئم ههور نسلی جدید از تروریس. سازمام

 ث( منابع تأمین مالی تروریسم در الگوی جدید
« دول. اسالمی وراق و شتام »آمریکا سازمام تروریسلی  1براساس مطالعات تحقسقاتی مرسسۀ رند

ایت  در   3مسلستارد دالر داشتله است.     2/1درآمدی نزدیک بته   2014  در سال 2معروف به داون
مسلستوم دالر را بته ختود اخلدتاص      30دیک به در سال درآمدی نز 4حالی اس. که گروه القاوده

 .(Byman,2014:136)دهد  می
گروه تروریسلی داون به اذوام بسشلر مرسسات مطالعاتی ثروتمندتری  گروه تروریسلی حال 

ساخلار و شسوۀ تأمس  منابع مالی توسط ای  گتروه بته الگتویی موفتق بترای       5حاضر جهام اس. 
ای  اساس ما با محور قرار دادم گزارش گتروه ضترب. اقتدام     های دیگر تبدیل شده اس.  بر گروه

                                                 
1. RAND 

2. ISIS 
3. http://www.vox.com/2015/5/19/8625459/isis-cash-nyt 

4. AL-Qaida 

6. http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/23/isis-best-funded-terrorist-group-earth-
treasury/?page=all 
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 2015در خدوص چگونگی تأمس  منابع مالی گروه تروریسلی داون که در فوریۀ  (FATF)مالی 
های تروریستلی در الگتوی    های تأمس  منابع مالی توسط گروه   به بررسی شسوه1منلشر شده اس.

 پردازیم  یمجدید 

هتای تروریستلی    براساس گزارش فلس  بر خالف گروه ال قلمرو:ی حاصل از اشغدرآمدها. 1

شتود  بلکته در    های مالی خارجی استلتراج نمتی   دیگری مانند القاوده بسشلر بودجۀ داون از کمک
ی زیر درآمدهای ختود را  ها راه  ای  گروه از (FATF report,2015:12) شود قلمرو وراق و سوریه تولسد می

 :کند یماز ای  مناطق کسب 

صورت نقدی حداقل نتسم   زند که ای  گروه فقط به یمایال. ملحده تتمس  . غارت بانک::  1.1

ی  و التد  صتالح ی نسنوا  االنبار  ها اسلامهای دوللی واقع در  مسلسارد دالر آمریکا از کنلرل شعب بانک
 دس. آورده اس.   کرکوک وراق به

مسادی  نف. وراق و سوریه  روزانه  شود که داون از تتمس  زده می . تجارت نفت و گاز:1.2

ی نزدیک چاه  هتر بشتکه   ها محلرساند  که در  یمکند و به فروش  بشکه نف. اسلتراج می 50000
ی محلتی )وشتسره( قدرتمنتدی در وتراق و     هتا  ختانواده رستد    یمدالر به فروش  35تا  20به قسم. 

کننتد  بتشتی از ایت      یمت کمتک  ی نفلتی  ها وردهافرسوریه وجود دارند که به داون در امر قاچاق 
شود و بتشی نستز   ونوام سوخ. وسایل نقلسه و سایر مدارف فروخله می به مردم محلی به ها وردهافر

 شود  وارد شبکۀ تجارت جهانی می

زنتد   یمت سازمام غذا و کشاورزی سازمام ملل ملحد تتمتس   . اخذ زکات از کشاورزان: 1.3

های زیر کش. گندم  س زمدرصد  40لس. دارد که بسن از در بتشی از وراق فعا اکنوم همکه داون 
گسترد و در صتورت وتدم همکتاری      را به خود اخلداص داده اس.  ای  گروه از کشاورزام زکات متی 

 کند  یمتجهسزات کشاورزی آنها را توقسس 

ی بانکی مالستات پتنج درصتدی    ها برداش.داون از تمامی  . اخذ مالیات شرعی و جزیه:1.4

مسسحسام ساک  در شهر القریلس  در کند   یمسرمسلمانام جزیه دریاف. غو همتنس  از  کند یماخذ 
ایت   براستاس    اند امضا کردهبرای پرداخ. جزیه  داونبا  یا توافقنامه اسلام حمص در غرب سوریه

؛ مسزام جزیه بته ازای هتر نفتر بترای     بپردازندتوافقنامه  مسسحسام باید در طول سال دومرتبه جزیه 
 حسام ثروتمند معادل یک مثقال طال و برای افراد با درآمد ملوسط  ندس آم اس. مسس

درصتد آثتار فرهنگتی     90 2براساس گزارش نشنال جئوگرافسک. قاچاق میراث فرهنگی: 1.5

ی را تحت.  شناست  باستلام سای.  4500قرار دارد که داون بسن از  زده جنگکشور وراق در مناطق 

                                                 
7. FATF REPORT/Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant/2015 
2. National Geographic 
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ی تاریتی بسساری در تدرف ای  گروه اس.  همس  ها مکامسوریه نسز اشغال خود درآورده اس.  در 
هتا دالر   سلسوممامر امکام غارت ای  آثار در مقساس بسسار بزرگ را به ای  گروه داده که از ای  طریق 

 کسب درآمده کرده اس. 

ایت  گتروه از کلستۀ    . اخذ مالیات از کاالها و پول نقد عبوری از قلمرو تحت اشکغال:  1.6

کنتد  مالستات    یمت هایی که قدد وبور از مناطق تح. تدرف آنها را داشله باشد  مالسات اخذ  سوممکا
  اس.دالر  200ی در شمال وراق ا جادهدالر و مالسات  800گمرکی در مرز وراق و سوریه معادل 

ی ستسمام  هتا  کارخانته داوتن کنلترل    و معکادن:  ها کارخانه. درآمد حاصل از فروش 1.7

ی استلتراج  هتا  کارخانهو القائم وراق و الرقه سوریه را در اخلسار خود دارد  همتنس   فلوجه  کبسسه
گوگرد نسنوا  کارخانه نمک اللبنی ستوریه  کارخانتۀ فستفات اکاشتات وتراق و    در اخلستار داوتن        

رستد  ایت  گتروه     یمتوسط داون در بازار سساه منطقه به فروش  ها کارخانههسلند  محدوالت ای  
 کند  یمی واگذار توجه اسلتراج از معادم تح. تدرف خود را نسز در قبال مبالغ شایام املساز 

هتا    یوراقت های وابسله به آم صدها نفر از جمله  داون و گروه یری:گ باجیی برای ربا آدم. 2

های دینی  اتباو غربتی و جنتوب شترق آستسا را ربتوده و در قبتال        س.اقلها  اوضای محلی  یسور
های ملعددی را انجام داده اس.  برآوردهای گروه ضرب. اقدام مالی  بستانگر   یخواه باجآزادی آنها 

ی در قبتال آزادی  خواه باجمسلسوم دالر از طریق  45تا  20ای  گروه  2014ای  اس. که در سال 
های تروریسلی  درآمد گروه و مقداردس. آورده اس.  البله ارزیابی آمار و ارقام دقسق  به ها گروگام
صتورت نقتدی    ی خدوصتی و بته  ها شرک.گسری دشوار اس.؛ چراکه وجوه باج اغلب توسط  از باج
 .FATF report,2015:17))شوند  یممبادله 

و  2133ی هتا  قطعنامته کننتد  از همتس  رو    های تروریسلی از ای  شسوه اسلفاده می بسشلر گروه
هتا بته    انع شوند تروریست. شورای امنس.  از تمامی کشورهای وضو خواسله م 2014مدوب  2170

 .(S/RES/2133/2014 and S/RES/2170/2014)سرمستلقسم از وجتوه بتاج ستود ببرنتد       غشکل مسلقسم یتا  
گسری پرداخ.  دارد در گروگام یمنسز در خدوص تحریم القاوده بسام  2014مدوب  2166قطعنامۀ 

  محتدودی. نته تنهتا بترای     های وابسله ممنوو اس.  ای سرمسلقسم به ای  گروه و گروهغمسلقسم یا 
ای  مشتاورام و هتر    سمته بی هتا  شترک. یی همتتوم  هتا  واستطه ۀ نهتایی بلکته بترای    کننتد  پرداخت. 

 .United Nations S/RES/2166/2014)) شود ای اومال می کننده سلتسه

افغانستلام   تروریسلی های گروه ی  منبع درآمدتر مهمتجارت مواد متدر  . قاچاق مواد مخدر:3

 2014براساس گزارش دفلر مقابله با متواد متتدر و جترم ستازمام ملتل در ستال         اس.و پاکسلام 
بسشلر آمارهای مربوط به سنجن مسزام تولسد  سطح زیر کش.  مسزام صادرات و    نسب. بته ستال   

ت  تریاک تولسد شتده   6400شود مسزام  تتمس  زده می 2014افزاین داشله اس.  در سال  2013
 شتود  کتل   درصد مشاهده متی  17افزاین 2013ت  در سال  5500رفل  تولسد اس. که با در نظر گ
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شده که نسب. به سال گذشله  برآورد هکلار 224000 افغانسلام در خشتاش کش. تح. مساح.
درصد مزارو در جنوب  شرق و غترب   98درصد گسلرش داشله اس.  براساس همس  گزارش  7آم 

درصد ای  مزارو قرار دارند  اکثر مناطق تح. کشت.   2تنها افغانسلام قرار دارد و در مرکز و شمال 
 .UNODC REPORT, 2014)) در اخلسار طالبام اس. و حکوم. مرکزی در آنجا قدرت ندارد

 متتدر  متواد  تجارت با مبارزه برای ناتو تالش سسزده سال ای  آمارها حاکی اس. که با وجود
 طالبتام  و باالست.   همتنتام  خشتاش کش.  کشور ای  در ها دالر سلسومم صرف و افغانسلام در
سدکنندۀ اصتلی متواد در ایت  کشتور فعالست.      تول ونوام به افغانسلام موقعس. از برداری بهره با نسز
حدی با تروریسم گره ختورده است. کته یکتی از اشتکال تروریستم نتارکو         بهکند  ای  تجارت  یم

هتای دولت. و    سرگذاری بر سساست. تأث قاچاقتسام مواد متدر برای در آمنام گرفله که  1تروریسم
کاسلل معاوم اجرایی آژانس مبارزه با مواد  زنند یمودم اجرای قانوم دس. به اقدامات تروریسلی 

هتای تروریستلی در    ونوام سازمام گروه که به 36گزارش داده که از  2004متدر آمریکا در سال 
گروه در قاچاق متواد متتدر دست.     14اند   فهرس. وزارت امور خارجۀ ایاالت ملحده تعسس  شده

  (Dandurand,2004:12) دارند

ونتوام ستومس  جنایت.     قاچاق انسام بعتد از متواد متتدر و قاچتاق استلحه بته       . قاچاق انسان:4

زند قاچاق انسام حدود  یمسازمام ملل تتمس   .((Cherif Bassiouni, 2010: 112اس.  سودآورالمللی  بس 
بته نقتن    2داون در نشریۀ خود تح. ونوام التدابق  .(Ibid)ل درآمد دارد مسلسارد دالر در سا 7تا  5

یژه زنام و کودکام افلتار کرده اس.  ایت  گتروه بتا بته راه انتداخل  بتازار       و بهخود در قاچاق انسام 
هتر زم ایتزدی   رستاند    یمهای دیگر را به فروش  س.اقلبردگام  زنام اقلس. ایزدی )یزیدی( و برخی 

ایت  شتسوه     کنند یرا با سالح نسز مبادله م بعضاً آنها شود که دالر فروخله می 150 حداقل به قسم.
های تروریسلی دیگری همتوم الشباب در سومالی و کنسا  گتروه بوکتو حترام در نسجریته و      در گروه

 دالر اس. که مسلساردهتا  شده تبدیل ای پستسده صنع. به انسام شود  قاچاق کامروم نسز اسلفاده می
یافلته گتره ختورده     امروزه تروریسم با قاچاق انسام و جترایم ستازمام   سال گردش مالی دارد  ره در

یر نسستت. پتتذ امکتتامستتنلی  اقتتدامات بتتا متتدرم یدار بتترده کتتردم کتت  یشتتهررو  استت.؛ ازایتت 
((Gonzalez,2013:4 و قتدرت   نمتاین  درآمتد   های تروریسلی با قاچاق انستام سته هتدف تولستد     گروه 

  .(Shelley, 2014)کنند  یمهای متالس را دنبال  هکاهن تعداد گرو

                                                 
1. Narco-Terrorism 
2. Al Dabiq 
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ونوام ابزار  های تروریسلی به ها از گروه برخی دول. ها و حامیان ثروتمند: . کم: مالی دولت5

شک ای  رابطه تا زمانی ادامه پستدا   یبکنند؛  یمسساس. خارجی و برای تضعسس دشمنام خود اسلفاده 
 ( 120:1393)صنوبر  شونده تأمس  شود  های حمای. کننده و گروه ی.حماخواهد کرد که اهداف دول. 

هتای تروریستلی    سرمسلقسم بته گتروه  غطور مسلقسم و  ها که با مقاصد سساسی به جدای از دول.
هتای   های شایام توجهی به گتروه  رسانند  اشتاص نسز با مقاصد وقسدتی و اجلماوی کمک یمکمک 

 هتای  کمتک  ودلبتازی  دست.  با همواره ورب شسوخ و ثروتمندام زا کنند  بسساری یمتروریسلی اهدا 
برپا کردم احکام اسالمی فعالس. دارند   زمسنۀ در آنها زوم بههای تروریسلی؛ که  گروه به زیادی مالی
 پاکسلام در القاوده ارشد رهبرام  2012 سال اوایل از آمریکا یدار خزانه آمار براساس  کنند یماهدا 
 و قطتر  همتتوم  خلسج حاشسه کشورهای در آنها اکثری. که ثروتمنداهداکنندگام  از دالر ها سلسومم

سازمام ملل همتنام مبالغ  2013براساس گزارش تروریسم سال  1 اس. کرده دریاف. بودند  کوی.
ی تروریستلی فعتال در   هتا  گتروه توسط ثروتمندام حاشسۀ خلسج منبعی برای تأمس  متالی   اهداشده

  UN REPORT, 2014))سوریه اس. 
ای  اس. که در فهرس. وزارت امور خارجۀ آمریکا تنهتا از سته کشتور ایترام       تأملنکلۀ شایام 

ونوام حامسام مالی تروریسم نام برده شده و صحبلی از کشورهای حاشسۀ خلتسج   سودام و سوریه به
ا نستز در  شایام ذکر اس. کشورهای کره شمالی  یم  جنوبی  وراق  لسبی و کوبت  2فارس نشده اس. 

 اند  از ای  فهرس. حذف شده اکنوم همهای گذشله در ای  فهرس. قرار داشلند که  سال

 تروریستلی  هتای  شبکه ها و مؤسسات غیرانتفاعی: آوری کم: از طریق خیریه . جمع6

 ختود  اهتداف  پسشتبرد  بترای  دنسا یافلۀ توسعه کملر وپرخطر  مناطق در خسریه های سازمام از اغلب
 متالی و  منتابع  جتذب  بته  خسریه در ای  منتاطق اقتدام   امور پوشن ها با ای  گروه  نندک یم اسلفاده

  (TERRORIST FINANCING (FATF), 2008: 8) کنند  یم نسروی انسانی
 برای اسلفاده سوء در مقابل را ای  نهادها که هایی دارند یژگیو غسرانلفاوی های سازمام و خسریه
 از هتای تروریستلی   سازمام  کرده اس. پذیر سبآسها  تروریس. ایو جذاب بر تروریسلی؛ تأمس  مالی

 استلفاده  است.  ستوء   نقدی آنها اغلب کهها  کمکآوری  جمع منظور ها  به خسریه ای  به مردم اولماد
 هتای  گتروه  بته  همس  مسئله و دارند جهانی های س.فعال ها خسریه ای  از برخی ای  بر والوه کنند  یم

ی مسلقر در کشورهای ها شعبه طریق با سوء اسلفاده از ای  ساخلار  از که کند یمکمک  تروریسلی
 در خسریته  هتای  سازمام مضافاً اینکه  کنند منلقل ها به تروریس. نزدیک مناطق به راها  پولمتللس 
ی تجتاری در هتر   هتا  شترک. ی نسب. بته مرسستات متالی یتا     تر سبکقانونی بسسار  الزامات معر،

                                                 
1. http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx 
2. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm 
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های الزم  نظارت بر هسأت امنا و کارکنتام  ارائتۀ گتزارش بته مراجتع       سنامهگواهای اوم از اخذ  سنهزم
 .(Ibid: p. 11)اند  قانونی و    مواجه

اسلری. بته   )البله گزارش از سوی مجلۀ وال 1996براساس گزارش دول. ایاالت ملحده در سال 
CIA ی تروریستلی  هتا  گتروه از  اسالمی نهاد مردمهای  سوم سازمام نسب. داده شده بود(  تقریباً یک

ها هستلند    کنند که مظنوم به داشل  ارتباط با تروریس.کنند یا افرادی را اسلتدام میحمای. می
گرف. که مرسسات خسریه  سرپوشتی   ای ایاالت ملحده نلسجهکنگره 11/9گزارش نهایی کمسسسوم 

افرت کننتد  همتنتس  ایت     صورت نتامعلوم مست   شود اوضای القاوده بهاند که موجب میفراهم کرده
که القاوده بلواند بودجۀ مالی خود را در هر جایی که وملسات  اند کردهمرسسات ای  امکام را فراهم 

 .(F. Kohlmann, 2006: 6)کند  از ای  طریق به آم ناحسه منلقل کند آغاز می
یگتری در  استالمی در اروپتا و آمریکتای شتمالی  نقتن د      نهتاد  متردم های  در وس  حال  سازمام

کننتد  مجمتع جهتانی جوانتام مستلمام      المللتی ایفتا متی   های جدید جهتادگرام بتس   آموزش نسل
(WAMY)

نمونۀ بارزی از مرسسات خسریۀ صعودی اس. که به پشلسبانی از گروه القاوده طتی دو   1
« خسرخواهانته »ی ها پروژهدهۀ اخسر کمک کرده اس.  مجمع جهانی جوانام مسلمام به تأمس  مالی 

پردازد  برای نمونه ای  مرسسه در کشور وراق )برای جلتب جوانتام اهتل     یمنقاط متللس جهام  در
 F. Kohlmann, 2006: 9). )دالر هزینه کرده اس.  000/200بالغ بر  2004تسن (  در سال 

المللتی   ستازمام بتس    کننتد؛  یمت فعالست.   بشردوستلانه برخی از ای  مرسستات نستز بتا ونتاوی      
ی در ترکسه اس. که برای حقوق بشر  آزادی و رفتاه انستانی فعالست.    ا مرسسه  2(IHH)بشردوسلانه 

نقن کلسدی ای  مرسسه در انلشار وقایتد افراطتی متذهبی مشتتص شتد        2003کند  در سال  یم
ستریعاً   شتده  حتادث به بالیای طبسعی و دیگر بالیتای   (IHH)هایی مانند جالب اینجاس. که سازمام

ها هسلند تتا بتر   دنبال اسلفاده از ای  موقعس. اغلب به ها گروهلأسفانه  ای  دهند  مواکنن نشام می
  که زلزلۀ مهسبی در ترکسه رخ داد   زمانی1999گوس. آنسازمند نفوذ کنند  در  ای  آوارگام مسلمام

  ((Ibid:16رسسد  زده زلزله  قبل از دول. به مناطق ها مکامحلی در برخی  سازمام مذکور

نحتو وتالی از    های تروریسلی امروزه بته  گروه :ها رسانهکم: در فضای مجازی و  آوری . جمع7

هتا بتا دستلکاری در     برنتد  ایت  گتروه    یمت برای تبسس  ایدئولوژی خود بهره  ها رسانهفضای مجازی و 
 و انلحتاری  یگتذار  بمتب  تبلسغ خشتون.   برای جمعی یها رسانه ابزار های ویدئویی منلشره  از سلمف

 3االولدام نام به تبلسغاتی بازوی یک داون نمونه کنند  برای یمگناه اسلفاده  یب مسامغسرنظا کشل 
 آنها تولسدات پتن برای 4الحسات های متللس مانند شبکه از تأسسس کرده و یا رسانه تولسدات برای

                                                 
1. World Assembly of Muslim Youth 

2. Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e.V. 

3. Al-Itisam 
4. Al Hayat 
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 یا رستانه  مرکتز   (Gertz,2015)کنتد   یمت  استلفاده  منطقته  احساسات متردم  با بازی خاص طور به و
و صدها حساب کاربری  شده ملمرکز اجلماوی یها رسانه طریق از داون تبلسغات در سات ومدتاًالح

در  1«توفام توئسلی»توانس. یک  داونها  حساب ای  طریق های اجلماوی ساخله اس.  از در شبکه
 فرصت.  و است.  اجلمتاوی  شتبکۀ  در محبوبست.  بسانگر توفام شبکۀ اجلماوی توئسلر ایجاد کند  ای 

 .(Maher&Carter  (2015,آورد فتراهم  گروه ای  برای معنوی و مادی های حمای. جلب برای را یا هبالقو
 اندرویتد  هتای  یگوشت  همراه تلف افزار  نرم و ارائۀ AlleyesonISIS# مانند تویسلر کمپس  یک توسعه
 جازی اس. اسلفادۀ رو به رشد ای  گروه تروریسلی از شبکۀ م یها نشانه ومومی دانلود برای رایگام
 متالی  کمتک  آوری جمتع  بته  اقتدام  متللفتی  یترفنتدها  بتا  های اجلماوی شبکه در ها گروه ای 

 اوتالم  را آم خریتد  بترای  الزم مبلتغ  متللتس  یهتا  ستالح  تداویر دادم قرار با نمونه برای کنند  یم
ستد در  ا بشتار  ولسته  ستالح  ایت   بتا  شما مبلغ ای  پرداخ. با که شود می تبلسغ گونه ی ا و کنند یم

 پتول  پرداخ. با کنند  یم تبلسغ فشنگ هر قسم. اوالم با یا جنگسد یم سرحضوریغصورت  سوریه به
 افلتتار  متدال  مبلتغ  هتر  پرداخت.  برای و دارید نقن شسعی مشرک یک کشل  در شما فشنگ هر

 .((Warrick,2013گسرید  یمطال  مدال شما دالر 100 پرداخ. با مثال برای دهند  یم مجازی

ی هتا  شترک. هتای مشتروو ماننتد     ست. فعال درآمتدهای حاصتل از  از  مشکرو::  وکار بکس. 8

هتا     ای  گتروه اسلفاده کرد های تروریسلی س.فعال توام برای تأمس  بودجۀ یمخدماتی   -بازرگانی
کند و به صدور فاکلور نساز نتدارد  ماننتد    یممعموالً در مشاغلی که پول نقد فراوام در آم گردش 

 شرک. توسط زیادی یها چکی ا پروندهدر  نمونه کنند  برای یمازینوها و   فعالس.   کها رسلورام
 در حستاب  که بانکی بود  شده وصول رسلورام مدیر یک حساب از( چوبی یها پال. شرک.)الس 
 بته  و شتده  مشکوک رسلورام مدیروکار  کسب ماهس. و الس حرفۀ شرک. تناقض دلسل به بوده آم

 کته  داد نشتام  فرانسه مالی اطالوات وتحلسل واحد یه  تجزاس. کرده ارشگز مالی اطالوات واحد
 بته تتر   گستلرده  تحقسقتات  بترای  پرونتده  و بودند  ارتباط در سلفی یها جنبن با ملهمام پرونده

  ((TERRORIST FINANCING (FATF),2008:13 شد داده ارجاو دادسلام

 31ولت. ایتاالت ملحتده  در    براستاس اطالوتات د   . حمایت از طریق جنگجویان خارجی:9

  حداقل نوزده هزار جنگجوی خارجی از بسن از نود کشور جهام  به قدد مبتارزه در  2014دسامبر 
انتد  گذشتله از اهمست. ایت  تعتداد       سوریه و وراق کشورشام را ترک کرده و به داون ملحق شتده 

و نقتل و انلقتال پتول از    ونوام منبعتی بترای تتأمس  متالی      نسروی انسانی در جنگ  داون از آنها به
 .((FATF REPORT,2015:22کند  یمسرتاسر جهام اسلفاده 

                                                 
1. Twitter storm 
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هتای: التس( مزایتای اجلمتاوی پرداخلتی دولت.  از بسکتاری تتا          ای  افتراد بتا استلفاده از شتسوه    
هتای متالی توستط     ی مدرفی و ودم پرداخت. آم؛ ج( کمتک  ها وامینۀ خانواده؛ ب(دریاف. هز کمک
مسام؛ د( درآمد حاصل از سرق. و قاچتاق متواد متتدر؛ پتول متورد نستاز را         دوسلام و حاها خانواده
را از خودپردازهای نزدیک مناطق وملساتی داون که  ها پولکنند  جنگجویام خارجی ای   یمتأمس  

 کنند    یمی بانکی خود دریاف. ها کارتاند  با اسلفاده از  به سسسلم بانکی جهانی ملدل
دهنده( را که به  سلتشکتعداد نسروهای خارجی )براساس کشورهای شکل زیر جزیسات مربوط به 

  .(Miller, G. 2014)دهد  اند  نشام می داون ملحق شده

 

 ترین منابع در الگوی جدید یاصلعنوان یکی از  یافته به ج( جنایات سازمان
م هتا در سراستر جهتا    کنندگام مالی تروریس. س تأمدر دهۀ گذشله شاهد کاهن چشمگسری در 

های تروریسلی مجبور شدند سرمایۀ مالی ختود   بودیم  یکی از وواقب ای  امر ای  بود که سازمام
کارانته تضتمس  کننتد  رونتد همگرایتی )تروریستم و جنایت.( در         ی.جناهای  س.فعالرا از طریق 

یافلته ملبلتور شتده است.؛      های خاص جرایم ستازمام  س.فعالها در  مشارک. مسلقسم ای  سازمام
مشارک. آنها در قاچاق اسلحه  مهمات  متواد منفجتره  متواد متتدر  الکتل  تنبتاکو و        صخدو به

یی  چنتس   شو پولیر کاالهای مدرفی  همتنس  مشارک. در جرایم اقلدادی و و ساقاچاق چوب 
هتای تروریستلی فتراهم     ست. فعالسکی از لجسلهای وظسمی را برای پشلسبانی  یهسرماهایی  س.فعال
  (Marin,2011:6)کند  یم
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انتد و نقتاط جغرافستایی کته جترایم       ی تروریسلی فعتال ها جنبندر بررسی نقاط جغرافسایی که 
گسرد  گویای رابطۀ بس  ای  دو پدیده  یافله مانند قاچاق مواد متدر  انسام و اسلحه انجام می سازمام
انتد؛   شتده  ی تولستد کوکتائس  بنسانگتذاری   هتا  بتتن ( در 1نسروهای مسلح انقالبی کلمبسا )فتارک اس.  
ی هتا  ثتروت ی قسملتی و  هتا  ستنگ افلند کته در آنهتا    یمیی اتفاق ها بتنی داخلی آفریقا در ها جنگ

در  2شوند؛ سربازام و نسروهای القاوده در افغانسلام و شورشسام خمرسترخ  یمطبسعی دیگری اسلتراج 
 .(Thony, 2002: 4) دارند یمی بزرگ تولسد تریاک بر پا ها بتنمسانمار اقدامات مسلحانۀ خود را در 

سترمایه  هتا   سسر یافله اس.  در بسشلر گروهتغهای تروریسلی  الگوی تأمس  مالی در گروهبنابرای  
القاوده شود   تأمس  میبها  خومیی برای دریاف. ربا آدممانند  جنایی های س.توسط افزاین فعال اغلب

بترای   بهتا  ای ختوم ضت خارجی و تقا ییربا صدها هزار یورو از طریق آدم)مغرب( فریقا آفعال در غرب 
بستساری سترق. کترده و     هتای  م از بانتک ادست. آورده است.  بوکتو حتر     هتا بته   تحویل ام  گروگام

گستری از تجتار    مالساتهایی مانند  از راه های زیادی داشله اس.  گروه سومالسایی الشباب ربایی ماشس 
 ستات دزدی ارت زغال چتوب و ومل شرک. در تج تح. نظارتشام  یها بومی  گرفل  ووار، از جاده

دست.   درآمدهای شایام توجهی بته  صادرات از جنوب سومالی و اتدر بندر کسزمایو مرکز اصلی وارد
 .(Muhyadin, 2010: 36)آورده اس. 
نسجریه  سومالی  اندونزی و بتنگالدش  ترکسبتی از    ونقل حملدریایی واقع در خطوط  های دزدی

انتد  براستاس فلتاوای     دار استالم  سهداوها که  اند  سردمدارام ای  گروه یافله تروریسم و جرایم سازمام
کنند  برای نمونته گتروه چریکتی ابوستساف کته در       یمها را صادر  یکشلسس. خود اجازۀ حمله به 
کنتد و از   های اروپتایی حملته متی    یکشلکند  تح. تأثسر همس  تفکر به  یمجنوب فسلسپس  فعالس. 

ی مهتم تجتارت جهتام و خطتوط     هتا  کانتال در  هتا  گتروه دور کنسد اگتر ایت    حال تگسرد   آنها باج می
حمله کننتد    ها کن نف.دریایی مانند کانال سوئز  پاناما و تنگۀ ماالگا حضور پسدا کرده و به  ونقل حمل

 .(Sanderson, 2004: 58)شود  شک اخلالل ومده در تجارت جهانی ایجاد می یبافلد   یمچه اتفاقی 
 تبع بههای تروریسلی بسانگر ای  مطلب اس. که بس  ضعس دول. و  لقرار گروهبررسی محل اس

ها در  های تروریسلی رابطۀ مسلقسمی وجود دارد  ای  گروه آم فقدام حاکمس. قانوم و رشد گروه
مناطقی مانند افغانسلام  سومالی  وراق کلمبسا  کتوزوو و منتاطقی دیگتری از جهتام کته دولت.       

ها در ای  مناطق با توسل به  اند  ای  گروه منطقه را ندارد  گسلرش یافله مرکزی قدرت کنلرل آم
کنند  بترای   یمدول. مرکزی کسب درآمد هم  قرار دادمبر تح. فشار  یافله والوه جنایات سازمام

درصد از ای  کشور را تحت. تستلط    40تا  35نمونه سازمام کمونسسلی چریکی فارک در کلمبسا 
ی شایام توجهی نسز کستب  درآمدهایژه قاچاق مواد متدر و بهیافله  ت سازمامخود دارد و با جنایا

 .(Sanderson, 2004: 51)کند  یم

                                                 
1. Farc 
2. Khmers rouges 
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 یافته  چ( رابطۀ بین تأمین مالی تروریسم و جنایات سازمان
ی مطرح شد  ای  اصطالح نتسلس  بار در شناس جرمی ها نوشلهیافله ابلدا در  اصطالح جرایم سازمام

(  2:1380 )نجفی ابرنتدآبادی  آمریکایی به نام ادوی  ساترلند مطرح شد  شناس جرمیک توسط  1924سال 

یافله ارائه شده اس.  در ای  مقاله فرصلی برای بسام تعاریس و نقد  های زیادی از جرم سازمام یستعر
وبتارت از   یافلته  جرم سازمام»شود:  یمبسام  شده ارائهتری  تعاریس  رو یکی از جامع آنها نداریم  ازای 

سرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشتاص اس. که با تبانی با هم و برای تحدسل غهای  س.فعال
پردازند و برای رسسدم به هدف از هر نوو  یممنافع مادی و قدرت  به ارتکاب مسلمر مجرمانۀ شدید 

 ( 13:1380 )شمس ناتری « کنند یمابزار مجرمانه نسز اسلفاده 
در  مراتتب  سلستله   وجتود  2  همکاری بسن از دو نفر؛ 1از:  اند وبارتیافله  زماماوصاف جرایم سا

  ارتکتاب  5سری خشون. بترای اروتاب و تهدیتد؛    کارگ به  4  اسلمرار جرم در طول زمام؛ 3سازمام؛ 
  6جرایم برای کسب منافع اقلدادی؛ ولسک  برای کسب آم به قدرت سساسی و اقلدادی نسازمندند؛ 

 ( 3:1383)شمس ناتری  سری از آم گ بهره  گسلرش فساد اداری و 7ژیک بودم سازمام؛ و غسر ایدئولو
المللتی صتحبلی    یافله در اسناد بس  در زمسنۀ تأمس  مالی تروریسم و ارتباط آم با جرایم سازمام

شویی در برخی اسناد مانند پالرمو با ونای. بته ویژگتی    به مسام نسامده اس.  ولسک  در خدوص پول
شتویی نلسجتۀ جترایم     یافلته بتودم ایت  جترم و اینکته در بستساری از متوارد پتول         املی و سازمامفر

 باشد  بحث شده اس.  یافله می سازمام
  هتر دو  1 :یافله وجوه اشلراک زیادی دارد  وجتوه تشتابهی ماننتد    تروریسم نسز با جرایم سازمام

  هر دو گروه معمتوالً از  3گسرد؛  ی صورت مییزر برنامه  هر دو توسط سازمام و با 2اند؛  پدیدۀ فراملی
ی مشتابه  هتا  روشهتا و   سوهش  هر دو گروه از 4کنند؛  یمسز برای ارواب اسلفاده آم خشون.رفلارهای 

یافلته ماهست. مستلقل و       تروریستم و جترم ستازمام   5کننتد؛   یمبرای تأمس  مالی سازمام اسلفاده 
جترایم ومتومی بته آنهتا  ویژگتی تروریستلی یتا         بالذاتی ندارند  بلکه روش و طریق ختاص ارتکتاب  

  ترک گروه در هر دو برای یتک وضتو نتادر و اغلتب کشتنده است.       6دهد؛  یافله بودم را می سازمام
(Sanderson, 2004: 53).  دلستل   یافلته دانست.؛ بته    تتوام تروریستم را جترم ستازمام     از سوی دیگر نمتی

گسترد    یافله با انگسزۀ سودجویی صورت می رم سازمام  ج1 :یی که دارند  وجوه افلراقی مانندها تفاوت
هتای     ستازمام 2یابنتد؛   یمت های سساستی یتا ایتدئولوژیک ارتکتاب      سزهانگولی اقدامات تروریسلی با 

دنبتال   یافله وموماً به های جرم سازمام که گروه یدرحالدنبال سرنگونی دول. موجودند   تروریسلی به
  3هتای ختود هستلند؛     ست. فعالص بترای تتداوم بتشتسدم بته     در یک نظام اجلماوی خا کار کردم
هتای جترم    که گروه یدرحالی داشله باشد  ا رسانهها اغلب تمایل دارند اقدامات آنها بازتاب  تروریس.
  تروریسم همواره با خشون. و اومال خرابکارانتۀ آشتکار   4ورزند؛  یمیافله از ای  امر اجلناب  سازمام

صورت غسرآشکار  آم هتم در متوارد    یافله غالباً از ابزار خشون. به سازمامهمراه اس.  لسک  جنایات 
هتای تروریستلی  سساستی و       با توجه بته اینکته هتدف و انگستزۀ گتروه     5کنند؛  یمضروری اسلفاده 

هتای   دنبال تبلسغات و جلب افکار ومومی برای حمای. هسلند  ولی گتروه  ایدئولوژیک اس.  اغلب به
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ه چنس  حمایلی نساز ندارند  بلکه با نفتوذ در سسستلم اداری بتا گستلرش فستاد      یافله ب جرم سازمام
 ( 61:1384ها   سمیحک)کنند  یماداری همکاری مسئوالم را جلب 

تأمس  مالی تروریسم از یک سو جزو جرایم وابسله به تروریسم اس. و توسط حامستام تروریستم و   
هتا و اهتداف در استناد     سوهشدلسل شباه. در  گر بهگسرد  از سوی دی های تروریسلی انجام می خود گروه

شود  حال سرال ای  اس. بتا   یمشویی مطرح  المللی و قوانس  بسساری از کشورها همراه با جرم پول بس 
شود  ولی تروریستم بتا وجتود     یمیافله محسوب  شویی در زمرۀ جرایم سازمام ونای. به اینکه جرم پول

یرمجمووۀ ای  ونوام نسس.؛ تکلستس تتأمس  متالی تروریستم     زیافله   ی زیاد با جرایم سازمامها شباه.
چسس.؟ در پاسخ باید گف. که انگسزه و داوی ارتکاب جترم در ایت  دو بتا هتم ملفتاوت است.  جترم        

گسرد  ولتی تتأمس  متالی تروریستم بتا انگستزۀ سساستی یتا          یافله با انگسزۀ سودجویی صورت می سازمام
توام جرم حمای. متالی از تروریستم    ی زیاد  نمیها شباه.رو با وجود  ازای یابد   یمایدئولوژیک ارتکاب 

المللتی در خدتوص جنایتات     یافله دانست.  بتر ایت  استاس استناد بتس        یرمجمووۀ جرایم سازمامزرا 
ی هتا  شتباه. دلستل   توام به ای  جرم تسری داد  ولسک  بته  یافله مانند کنوانسسوم پالرمو را نمی سازمام

 راهکارهای پسشنهادی در آم اسناد برای پسشگسری و مقابله با ای  جرم نسز بهره برد  زیاد باید از

 ح( رویکرد شورای امنیت در قبال تحول الگوی تأمین مالی
 وهتا   بانتک  بتر  نظتارت  اومتال  از اولویت.  تروریستم  متالی  حمایت.  با مقابله ملل در سازمام رویکرد

  است.  کترده  تغسستر  تجتاری  مباحث یژه درو به لیتروریس های گروه تحریم سم. به مالی مرسسات
 2253شورای امنست. کته بته صتدور قطعنامتۀ       2015دسامبر  17دبسر کل سازمام ملل در نشس. 

های تروریسلی برای گسلرش و نتوآوری در اقتدامات    زمام با تالش گروه هم »منجر شد  بسام کرد: 
شویی و تتأمس    قابل قبولی در مبارزه با پول المللی نسز باید وملکرد مناسب و شنسع خود  جامعۀ بس 

  (Un/SC/12168, 2015)« مالی تروریسم داشله باشد
در دو سال اخسر شورای امنس. ده قطعنامه برای مقابله با تأمس  مالی تروریسم صادر کترده است.    

هتای مقابلته بتا     اهمس. و جایگاه مقابله با تأمس  مالی تروریسم در مسام شسوه انگرای  تعداد قطعنامه بس
 2161( 2014)2160 (2014) 2133انتد از:   کته وبتارت   هتا  قطعنامته اس.  با بررستی ایت    تروریسم 

(2014 ) 2170 (2014)  2178 (2014)  2195 (2014)  2199 (2015)  2214 (2015)  2249 
بتا تغسستر   ی صادره ها قطعنامهتوام به اهلمام شورای امنس. برای تطابق  یم(؛ 2015)2253و  (2015) 

 الگوی تأمس  مالی تروریسم پی برد 
ی دو سال اخسر با محور قترار گترفل  گتروه تروریستلی داوتن دیگتر صتحب. از        ها قطعنامهدر 

 اند وبارتها را که  کوشند منابع مالی جدید ای  گروه یم ها قطعنامهشده و ای   کمرنگحمای. مالی 
بتترای  بهتتا ختتومنی و فرهنگتتی  پرداختت. از تجتتارت متتواد معتتدنی و فستتسلی  قاچتتاق آثتتار باستتلا 

ی سسمام  فستفات و  ها کارخانهگسری  اخذ مالسات بر مناطق تح. اشغال  فروش محدوالت  گروگام
 قاچاق انسام  محدود یا مسدود کنند    متدر وغسره و   فروش محدوالت کشاورزی  قاچاق مواد 
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وریستم و جنایتات   بته ارتبتاط قتوی مستام تر     2014مدتوب   2161و  2160ی ها قطعنامه
 مردمبرای  یافله از جمله قاچاق مواد متدر اشاره کرده و به تهدیدهایی که ای  اقدامات سازمام
پردازنتد  ایت     کنتد  متی   یمت ایجتاد   المللی بس  و یمل .سامن یروهاسن کودکام  جمله از  یمحل

 یهمکتار  ابله بتا بر ضرورت اسلفاده از پلانسسل سایر نهادهای سازمام ملل برای مق ها قطعنامه
 گستری  گروگتام در خدوص  یژهو به  های تروریسلی و گروه یافله سازمام میجرا یکاهایسند  سب
 از افغانستلام   در یعسطب منابع از سرقانونیغ یبردار بهرهو  متدر مواد تجارت باج  گرفل  یبرا

 کستد دارنتد  تأ هتا  گتروه  و افتراد  بته  ی و قاچاق و فروش آمملسق مهسن و یملسق یها سنگ جمله

S/RES/2160, 2014)) S/RES/2161, 2014)). 

هتا   یمتحتر ضتم  تأکستد مجتدد بتر      2015در فوریۀ  2199شورای امنس. با تدویب قطعنامۀ    
 المللتی؛ از اینکته   ونوام ابزار بسسار مهم در جنگ ولسه تروریسم و بازگرداندم صلح و امنست. بتس    به

هتا مثتل ستدها و مراکتز      یرساخ.زم و همتنس  سایر های مربوط به آ یرساخ.زسز و خ نف.مناطق 
 اکنتوم  هتم و  شتده   کنلرلهای وابسله به القاوده  تولسد برق توسط داون  جبهۀ الندره و سایر گروه

کنتد  همتنتس  بستام     یمت کند  ابراز نگرانی ومستق   یمها را تأمس   ای  گروه درآمدقسم. مهمی از 
های تروریسلی اس. ولسک  سهم  ی گروهدرآمدوز از منابع ۀ خارجی هناهداشدکند با آنکه مبالغ  یم

سایر منابع درآمدی مانند تجارت نف.  قاچاق مسراث باسلانی و منابع طبسعی  دریاف. باج از طریتق  
طور گسلرده  قاچاق انسام   گسری  رباین زنام و کودکام و اسلثمار و سوء اسلفاده از آنها به گروگام

 .((S/RES/2199, 2015افزاین یافله اس. 
 2015دستامبر   17ونوام آخری  قطعنامۀ شورای امنس. در ای  موضتوو  در   به 2253قطعنامۀ 

( را به داون تسری داد  بر ای  استاس  1989) 1267های قطعنامۀ  یمتحرتدویب شد  ای  قطعنامه 
براساس ایت    های القاوده و داون را منلشر خواهند کرد  یمتحرها بعد از ای  فهرس.  یمتحرکمسلۀ 

قطعنامه جامعۀ جهانی برای مقابله با اقلداد تروریسلی باید ملحتد شتود  ایت  قطعنامته هتر گونته       
ی نفلتی  ها وردهافرخدوص نف. و  های تروریسلی به سرمسلقسم با گروهغاشلغال به تجارت مسلقسم و 

کنتد   یمت سشتنهاد  کنتد  قطعنامتۀ متذکور پ    یمها اوالم  یمتحررا از موجبات قرار گرفل  در فهرس. 
نحوی اصالح شوند کته   ۀ گروه ویژه اقدامی مالی بهگان چهلهای  سهتوصاز مجمووه  6و  5های  سهتوص

هتای هدفمنتد اوتم از تحتریم متالی        یمتحرتوانایی مقابله با اقلداد تروریسم را با ابزارهایی همتوم 
 .((S/RES/2253, 2015 تحریم سفر و تحریم سالح مهسا کنند

 یسمتروربی سیاست جنایی ایران در خصوص مقابله با تأمین مالی خ( ارزیا
ی بتزرگ از  هتا  قدرتو سوء اسلفادۀ   المللی دلسل ابهام تعریس تروریسم در اسناد بس  ایرام همواره به

تالش کرده است. بتا ونتاوی       بتن مورد حمای. ایرام یآزادی ها جنبنای  مفهوم برای سرکوب 
 را تروریستم  تاکنوم در حقوق داخلی ما رو زه با ای  پدیده بپردازد  ازای سنلی حقوق کسفری به مبار

 یم ا نکرده انگاری جرم مسلقل صورت به
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 آنهتا المللی ولسه تروریسم نسز ایرام با وجود الحاق به شن متورد از   کنوانسسوم بس  13از مسام  
تحت.  بتا ایت  وجتود     ستله است.   المللی مقابله با تأمس  مالی تروریسم نپسو هنوز به کنوانسسوم بس 

 1389برای نظتام بتانکی  در ستال     یجادشدها های ی.و در راسلای رفع محدود المللی س فشارهای ب
 که ایت   مالی تروریسم به مجلس تقدیم شتد  س مبارزه با تأم ۀاز سوی دول. با ونوام الیح ای یحهال

تدتویب مجلتس و در تتاریخ     بته  13/11/1394پس از چند نوب. اصالح سترانجام در تتاریخ   الیحه 
 به تأیسد شورای نگهبام رسسده اس.  13/12/1394

شویی و اجرای تدابسر نظارتی  پول مبارزه با ایرام با وجود تدویب قانومواقعس. امر ای  اس. که 
انگتاری مستلقل تتأمس  متالی تروریستم  در فهرست.        دلستل وتدم جترم    بر سسسلم بانکی همواره به
 1گذاری از سوی نهادهای مالی معرفی شده و بعضاً تحریم شده اس.  یهرماسکشورهای پرخطر برای 

ها بوده و با محوری. وزارت اقلداد و بانک  یمتحریک اقدام واکنشی در مقابله  قانومرو ای   ازای 
بر همس  اساس تأمس  مالی تروریسم همانند پولشویی با فشار و پی گسری  2مرکزی تهسه شده اس. 

 دی به موضوو حقوق کسفری ایرام تبدیل شده اس. نهادهای اقلدا
شویی و تأمس  مالی تروریستم   شاید بلوام گف. در ایرام سساس. جنایی اجرایی در خدوص پول

بسسار پسشروتر از سساس. جنایی تقنسنی و قضایی اس.  ای  پسشرو بودم در حدی اس. کته قتانوم   
شویی و تمامی  نامۀ پول یس آکند  ولی  ینمیسم شویی هسچ صحبلی از تأمس  مالی ترور مبارزه با پول
 کنند  یمشویی به تأمس  مالی تروریسم اشاره  ی صادره در خدوص پولها بتشنامهو  ها دسلورالعمل

انگاری مسلقل تروریسم و ودم  شود ای  اس. که چگونه بدوم جرم سرالی که به ذه  ملبادر می
جرمانۀ سنلی حقتوق کسفتری ایترام  تتأمس  متالی      شمول برخی از اقدامات تروریسلی در وناوی  م

توستط دولت.    15/9/1382چگونه الیحۀ تروریسم را که در تاریخ  کنسم؟ یمانگاری  تروریسم را جرم
را مبتارزه بتا تتأمس  متالی تروریستم       قتانوم سپاریم ولی  یمبه مجلس تقدیم شد  به بوتۀ فراموشی 

 ؟  کنسممیتدویب 
تری اس. که برای مقابلته بتا    مس  مالی تروریسم بتشی از تالش جامعاز نظر نگارنده مقابله با تأ

رو نسازمند تدویب قانوم مقابله با تروریسم هسلسم که تتأمس  متالی    پذیرد  ازای  تروریسم صورت می
 های مهم مقابله با تروریسم در آم گنجانده شود   ونوام یکی از شسوه نسز بهتروریسم 
شویی بترای ایت  موضتوو در کشتورهایی کته قتانوم        ابله با پولی پسشگسری و مقها روشاومال 

مسلقل مقابله با تروریسم ندارند  تأسسس نظام ناقص مقابله با تأمس  متالی تروریستم است.  مضتافاً     

                                                 
همتنتس  گتروه     س. کشورهای حامی مالی تروریسم قرار داردفهرآمریکا ایرام در صدر  ۀدر سای. وزارت امور خارج  1

مس  متالی تروریستم معرفتی    أتت س. کشورهای پرخطتر از نظتر   فهراقدام مالی چندی  سال ملوالی ایرام را در صدر 

  :ر کبرای مشاهده  کند می
http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm  
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions 

 http://www.mefa.ir ر ک: اخبار مربوطه  ۀبرای مطالع  2
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شویی برای تأمس  مالی تروریسم در خدوص کشتورهایی کته    اینکه تطبسق راهکارهای مقابله با پول
نها نسسلند و اجرای وملستات تروریستلی در آنهتا نسازمنتد انلقتال      های تروریسلی در نزدیکی آ گروه

باشد  راهکار مناسبی اس.  ولتی بترای کشتوری ماننتد ایترام کته در        های مالی می سسلمسمنابع از 
در خدوص  شده ارائهها هسلند  باید به راهکارهای  مجاورت کشورهایی قرار دارد که مأم  تروریس.

 فله نسز توجه شود یا مقابله با جرایم سازمام
تمرکز بر مقابله با حمای. مالی از تروریستم است. و دیگتر اشتکال تتأمس  متالی        قانومدر ای   

که بسام شد امروزه بحث اقلداد تروریسم  گونه همامتروریسم مورد توجه قانونگذار قرار نگرفله اس.  
هتای متالی    ی غسر از کمکهای های تروریسلی به سم. تأمس  منابع مالی از روش مطرح اس. و گروه

و مبادالت متالی   دادوسلدای  تغسسرات  تحریم تمامی اشکال  تبع به  شورای امنس. نسز اند آوردهروی 
سرمسلقسم را در دسلور کار خود قرار داده اس.  بر ایت   غصورت مسلقسم و  های تروریسلی به با گروه

 1بازنگری قرار دهد را مورد  قانوماساس شایسله اس. قانونگذار با ای  نگاه 

 گیری یجهنت
انتد  حمایت.    های مالی های باالی خود نسازمند کمک ینههزاز آنجا که اقدامات تروریسلی با توجه به 

مالی از ای  اقدامات یا تأمس  مالی آم  با یتک هتدف پسشتگسرانه  در زمترۀ اقتدامات ختاص جامعتۀ        
المللی بته تجربته دریافلته     رفله؛ زیرا جامعۀ بس المللی برای مقابله با تروریسم مورد توجه قرار گ بس 

که منابع متالی   ای که تا زمانی گونه اس. که ریشۀ اصلی اسلمرار تروریسم در منابع مالی آم اس.  به
ی قابل سرکوب و مقابله نتواهد بود  از سوی دیگر راحل بهۀ تروریسم مسئلتروریسم خشکانده نشود  
دهند یا قدد انجام آم را دارنتد  یکتی از بهلتری      یماتی که انجام سوملها در  برای ردیابی تروریس.

 اس.  مالی انگش. اثر همانند پول  ی مالی اس.  چراکه ردیابیِها حسابردیابی  ها روش
المللتی وجتس  بتودم قتوانس  و اقتدامات پسشتگسرانه در        نکلۀ حائز اهمس. در بسشلر اسناد بتس  

ی اس.  ای  رویکرد جامعۀ جهانی بعد از حوادث تروریسلی شوی خدوص تأمس  مالی تروریسم با پول
ها گروه القاوده بتود   ی  گروه تروریسلی در آم سالتر مطرحسپلامبر آمریکا شکل گرف.  چراکه  11
داد بتن مهمی از منابع مالی خود را از طریق حامسام ختارجی ختود کستب     یمها نشام  یبررسکه 
شویی برای قطتع خطتوط حمتایلی ایت       مال تدابسر ضد پولی جریام وجوه و اومسلندسازکند   یم

نظر  رو ای  روش الگوی مناسبی برای مقابله با تأمس  مالی به های دیگر کارامد بود  ازای  گروه و گروه
 رسسد  یم

                                                 
 http://www.rrk.ir :ر ک  "تروریسم مالی مس أت اب مبارزه قانوم "ۀبرای مطالع  1 
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هتای تروریستلی     ۀ مبارزه بتا شتبکه  مسئلسپلامبر و توجه جامعۀ جهانی به  11پس از حمالت  
ورد که بسشلر بانکدارام  مدیرام مرسسات مالی  حسابرستام و بستساری از   ای رقم خ گونه وضعس. به

ی دیگر بازار مالی در همه جای دنسا ملزم به روای. قواود مبارزه بتا تتأمس  متالی تروریستم     ها بتن
و مرسستات متالی بستسار     هتا  بانکهای مرتبط با قوانس  و مقررات ضد تروریسلی برای  ینههزشدند  

 سنگس  اس. 
المللتی حتاکی از آم است. کته تروریستم و       و نهادهتای بتس    مرسساتتوسط  شده ارائهای آماره

تتری    س ختون  2014نه تنها کاهن نداشتله  بلکته ستال     تاکنوم 2001صدمات ناشی از آم از سال 
هتای   ی محتل استلقرار و فعالست. گتروه    هتا  نقشته سال برای قربانسام تروریسم بوده است.  دقت. در   

دهد که خطر تروریسم بترای کشتورهای غربتی از     تروریسم نشام می شدگام لهکشتروریسلی و آمار 
کملر شده اس.  رویکرد جامعۀ جهانی در مقابله با تأمس  مالی تروریسم سبب شده کته   2001سال 

های تروریسلی در کشورهای اروپایی و آمریکا کاهن یابد؛ چراکه امکام انلقتال منتابع    حمالت گروه
ت در آم کشورها بسسار ست. شتده است.  در وتو، تروریستم در کشتورهای      مالی و اجرای وملسا

 تر از گذشله شده اس.  خاورمسانه و شمال آفریقا فعال
اند  گویای آم اس. کته ایت     ی تروریسلی در آنجا فعالها جنبنبررسی نقاط جغرافسایی که 

زم بر قلمرو حکوم. خود دول. اقلدار و تسلط ال آنهایی مسلقرند که در ها مکامها اغلب در  گروه
دهند و ومده منتابع   های تروریسلی یک حکوم. محلی تشکسل می گروه ها مکامرا ندارد  در ای  

یجادشتده  ای ا منطقهسری از توام گ بهرهمالی خود را نسز با اسلفاده از منابع تح. تسلط خود و یا 
 آورند  دس. می به

های تتأمس    یافله وجود دارد  بررسی شسوه سازمامیی که بس  تروریسم و جنایات ها تفاوتجدای از 
ها برای تحقق بودجتۀ ختود بته     های تروریسلی حاکی از ای  اس. که ای  گروه منابع مالی توسط گروه
هتایی ماننتد داوتن در وتراق و ستوریه  فتارک در          گروهاند کردهیافله سوق پسدا  سم. جرایم سازمام

ف در فسلسپس   الشباب در سومالی  طالبتام در افغانستلام و خمتر    کلمبسا  بوکو حرام در نسجریه  ابوسسا
 یافله در کشور خود دارند  سرخ در مسانمار بسشلری  نقن را در ارتکاب جرایم سازمام

هایی مانند تجارت مواد معتدنی و فستسلی  قاچتاق     های تروریسلی با اسلفاده از شسوه امروزه سازمام
ستری  سترق.  جتذب    گ گروگتام از طریتق   بهتا  ختوم استلانی  دریافت.   مواد متدر  انسام تنباکو  آثار ب

ها و مرسسات غسرانلفاوی  جذب کمک از طریق جنگجویام ختارجی و   های خرد از طریق خسریه کمک
 کنند  یماخذ مالسات و ووار،  منابع مالی مورد نساز خود را تأمس  

شلر منابع مالی مورد نستاز ختود را   های تروریسلی بس گرفله  سازمام بر ای  اساس با تحوالت صورت
 از طریتق شتبکۀ بتانکی یتا     انلقال پولرو نسازی به  آورند  ازای  دس. می های تح. اشغال به از سرزمس 
  انلقتال از طریتق   1ندارند  حلی در صورت نساز به انلقال منابع نسز از بس  سه روش  المللی مرزهای بس 

  3الملتل؛   س بت اسلفاده از هرفس. موجود در سسسلم تجارت   2؛ ها بانکهای مالی رسمی مانند  سسلمس
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مانند سسسلم حواله؛ شتسوۀ ستوم را    1 (MVTS)های مربوط به انلقال پول یا ارزش سسممکاناسلفاده از 
رستانی   های پتول  سسلمسهای خود اغلب از  س.فعالها برای پنهام ساخل   دهند  ای  سازمام یمترجسح 
2جایگزی 

(ARS)  کنند  یمیر اسلفاده نفوذپذی خسریه و دیگر واحدهای ها سسهمربا پوشن 
ی و هوشتساری از  طلب فرص.که سازگارپذیری باالیی دارند و با  اند دادههای تروریسلی نشام  سازمام
کننتد    یمت دهتد  نهایت. استلفاده را     قترار متی   ها انسامهای تکنولوژی در اخلسار  سشرف.پابزارهایی که 

کنند  ولی در اسلفاده از تکنولوژی ابایی ندارند  فلتذا   یمصحب. از سن. و خلفا  هایی مانند داون گروه
 ها راهکار مناسبی برای مقابله با تأمس  مالی نسس.  مبارزه با روش

در ای  مقاله تبسس  شد حمای. مالی از تروریسم جزئی از تتأمس    شده ارائهکه در مباحث  گونه همام
بریم که ومتده   المللی پی می ی بس نهادهاهای  سهتوصالمللی و  سناد بس مالی تروریسم اس.  با بررسی ا

 گرفله برای مقابله با حمای. مالی از تروریسم بوده اس.  ی صورتها تالش
های تأمس  متالی تروریستم بتا     بر در نظر گرفل  تمامی شسوه برای طراحی نظامی کارامد باید والوه

برخورد کرد  در ای  صورت تمرکز ما بر روی نظام بانکی و پتولی   یافله ای  پدیده همانند جرایم سازمام
شود و بتر ایت  استاس از     یافله بودم اس.  توجه می نسس.  بلکه به ماهس. ای  پدیده که همام سازمام

سات سری  تعسس  پاداش مالی بترای  وملمراقب. الکلرونسکی )شنود مکالمات و غسره(   هایی مانند شسوه
 شود  دهندگام و    اسلفاده می شهود و اطالو متبرام  حمای. از

که توجه ویژه به  یدرصورتالملل  س بای  اس. که جامعۀ  گرهای تروریسلی بسان بررسی فعالس. گروه
ی ا کشتنده یافله در آینده معجتوم   موضوو مطروحه نداشله باشد  پسوند شوم تروریسم و جرایم سازمام

د که ملشکل از یک دول. ضعسس یا فاسد  بتتن جنتایی و   را در نقاط متللس جهام ورضه خواهد کر
 یک بتن تروریسلی اس. 

مبتارزه بتا تتأمس  متالی تروریستم بتازنگری کنتد          قتانوم قانونگذار ایرانی نسز باید با ای  دیدگاه در 
انگاری مسلقل تروریستم کتاربرد چنتدانی نتدارد  بتر ایت         انگاری تأمس  مالی تروریسم بدوم جرم جرم

بر تتأمس  متالی    شود قانونگذار محلرم با تدویب قانوم جامع مبارزه با تروریسم والوه یمنهاد اساس پسش
 تروریسم با دیگر جرایم وابسله به تروریسم نسز مقابله کند 
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