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 چکیده
 هرگوناه  لجسایییی  هچنناین   و ماالی  منااب   انواع آوردنفراهم معنای به تروریسم مالی تأمین

 از هاا دولات  ایات حچ باارز  مصاادی   از ییی منزلۀبه هاتروریست برای موقیی و دائچی تسهیالت
 پدیده این تروریسم  مالی تأمین مچنوعیت در گوناگون مقررات و قواعد وجود با. است تروریسم

 علات  و است شده افزوده آن میزان بر و ترپینیده رفیهرفیه بلیه نیافیه  کاهش و کنیرل تنهانه
 منااق   در جدید یتروریسی هایگروه ظهور. هاستگروه این پولی هایشریان داشینجریان آن 

 من  در موجود مقررات و قواعد ناکارآمدی. ادعاست این بر گواه خاورمیانه ویژهبه جهان مخیلف
 باه  هاا تروریسات  اعچاال  نشادن منیسا   از ناشای  تواناد مای  تروریسم مالی حچایت از هادولت
 مواد ویسنپیش قرح در که است واقعیت این بر مبینی فرضیه این. باشد هاآن حامی هایدولت

 را انیساا   معیار بیواند که نیست ایآسیانه در مالی حچایت  2001 الچللبین حقوق کچیسیون
 ماالی  کنناد  تاأمین  هاای دولات  مساوولیت  چگاونگی  داریم سعی روپیش مقالۀ در. کند محق 

هاا را بررسای   آن بهباود  منظاور به پیشنهادهایی ارائۀ درنهایت و موجود قواعد براساس تروریسم
 نیم.ک
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 مقدمه
 حقاوقی  ترتیباات  هرچاه  تروریسام   باا  اخیر دهۀ دو خاص قور به و ساله 80 مبارزات وجود با

 میزان و شدت بر بلیه شود نچی کاسیه تروریسیی اقدامات از تنهانه یابندمی انسجام و پیشرفت
 باایی  هاای هزینه به توجه با تروریسیی اقدامات که آنجا از. شودمی افزوده این عچلیات وخامت

 هاد   یاک  باا  آن  ماالی  تأمین یا اقدامات این از مالی حچایت اند مالی هایکچک نیازمند خود
 شاده  باه آن توجاه   الچللای بین عرصۀ در تروریسیی اقدامات خاص مصادی  زمر  در گیرانه پیش

 منااب   در تروریسام  اسیچرار اصلی ریشۀ که است دریافیه تجربه به الچللیبین جامعۀ زیرا است 
 تروریسام  مسولۀ نشوند  خشیانده تروریسم مالی مناب  که زمانی تا که ایگونهبه است آن مالی

 معدود از ییی(. 110: 1388 عبداللهی )کرد  توان با آن مقابلهنچی شود ونچی سرکو  ییراحبه
 11 حااواد  از پااس نخساات روزهااای هچااان از آن ساار باار الچللاایبااین جامعااۀ کااه مااواردی
 تاأمین  هاای سرچشچه ردگیری با جز تروریسم علیه نبرد که بود این داشت نظروحدت سپیامبر

شاد   نخواهاد  پیاروز  تروریسایی  عچلیاات  باه  رسانیپول زیرزمینی لیما مناب  کورکردن و مالی
 شاویی پاول  باا  مباارزه  بارای  تچهیاداتی  اتخاا   بناابراین  (. 216: 1382 شاچس   و جی ژوز )

 هرگوناه  اتخاا   مجرمانه  هچننین اقدامات دیگر و مخدر مواد قاچاق از حاصل درخصوص عواید
 باا  مباارزه  هچنناین  . رساد می نظر به ضروری متروریس مالی مناب  خشیاندن منظوربه اقدامی

 مباارزه  ایان  اهادا   و اسات  اولویات  الچللیبین جامعۀ برای تروریسم  مالی تأمین و شوییپول
 در ماالی  منااب   انسداد .2الچللی و بین مالی نظام ثبات و ییپارچگی از حفاظت .1: از اندعبارت

 1ها.تروریست دسیرس
 نیاز  هادولت تروریسیی  هایگروه مالی کنند تأمین خصوصی هایشرکت و اشخاص از جدا

و  تروریسام  از مسایقیم غیار  و مسایقیم  قاور  به کندمی ایجا  منافعشان که جایی در نفسهفی
 نباود  هاا  حچایات  ایان  تاداوم  اصالی  علال  از ییای . کنناد مای  حچایات  تروریسایی  هاای گروه

 ایان  سااال . هاسات دولات  شادن ناخیهش مسوول برای قاق  سازوکاری و کافی اجراهایضچانت
 هاای دولات  مساوولیت  تروریسام   باا  مباارزه  در موجاود  مقاررات  و به قواعاد  توجه با که است

 ماواد  ناویس پایش  قارح  مطاب  آیا است؟ صورت چه به تروریسیی هایگروه مالی کنند تأمین
 مثاباۀ باه  هاا آن شادن تلقای  منزلاۀ باه  هاا تروریست از مالی حچایت الچلل بین حقوق کچیسیون
 ساعی  ایکیابخاناه  و تحلیلی توصیفی  روش با حاضر مقالۀ در شود؟می حامی دولت نچایندگان

 تروریسام  ماالی  تاأمین  باا  مباارزه  بهباود  منظاور به درنهایت و پاسخ شده کر ساایت به داریم
 چگاونگی  و تروریسایی  اقادامات  هایبه هزینه ابیدا حاضر مقالۀ در. دهیم ارائه را پیشنهادهایی

 ماالی  تاأمین  باا  مباارزه  در موجاود  مقاررات  و قواعاد  ساپس . پردازیممی آن مالی مناب  تأمین

                                                           
1  . http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm 14/06/2012. 

http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm%2014/06/2012
http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm%2014/06/2012
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 تحلیال  را خصاوص  ایان  در هادولت مسوولیت چگونگی درنهایت و کنیممی بررسی را تروریسم
 .کرد خواهیم
 

 تروریستی اقدامات هزینۀ
 هرچه هزینۀ مسیلزم نیز امنیت ضنق جهانی  سطح در ایچنی تجهیزات بیشیر هرچه پیشرفت با

 ناچارناد  وضاعییی  چناین  باا  مقابلاه  بارای  تروریسایی  هاای گاروه  رو  این از. بود خواهد بیشیر
 به. کنند کس  موفقیت چالش ایجاد و امنیت نقض در بیوانند تا صر  کنند بسیاری هایهزینه
 گوناگونی وسایل به خود عچلیاتی و معیشیی هایمنظور تأمین هزینهبه هاگروه این سب  هچین

 . شوندمی میوسل
 وساایل  خرید میضچن تروریسیی اقدام انجام. است هزینه صر  مسیلزم تروریسیی اقدام هر

 تاأمین  باه  توجه با که است غیره و ارتباقی لوازم منفجره  مواد تفنگ  مانند آن  برای موردنیاز
 معچول حد از بیش را هاتروریست برای دهشصر  هزینۀ موارد از بسیاری در سیاه  بازار از هاآن

 عااادی هااایسااازمان هچنااون تروریساایی هااایگاروه  و هاااسااازمان ایاان  باار عااالوه. کناادمای 
 هزیناۀ  نچوناه  بارای . کنناد مای  خاود  نگهاداری  صار   را بسایاری  هاای هزینه( غیرتروریسیی)

 ماوارد  جچلاه  از اعضاا   بارای  آموزشای  هاای کچا   سااخین  و ساازمان  بارای  جدید گیریعضو
 هاای رگ در کاه  دانسات  خاونی  مثاباۀ باه  بایاد  را پول درنییجه. است سازمان برای بردارهزینه

 یا حیات ادامۀ به قادر هاسازمان این آن  بدون که ایگونهبه دارد  جریان تروریسیی هایسازمان
 (. 116-115: 1391 کارگری )نخواهند بود  قوینی مدت برای خود هایفعالیت انجام
 

 هاتروریست مالی تأمین نابعم
 حچاالت  رسااندن انجام به و سازماندهی منظوربه تروریسیی هایگروه که هاییهزینه به توجه با

 ماالی  تاأمین  منااب  . است توجه درخور مالی نیازهای این تأمین چگونگی کنند می صر  خود
 هاای فعالیات  باه  اول بخاش  در لاذا . کارد  تحلیال  و بررسای  بخش دو قی توانمی را تروریسم
 ماالی  حچایات  دوم  بخش در و پردازیممی خود مالی تأمین برای تروریسیی هایگروه گوناگون

 .کنیممی مطالعه را تروریسیی هایگروه از هادولت
 

 هاتروریست هایفعالیت طریق از تروریسم مالی تأمین .1
  غیرقاانونی  و قانونی هایالیتفع گوناگونی شامل هایفعالیت خود  مالی تأمین برای هاتروریست

 .کنیمرا معرفی و بررسی می هافعالیت بخش این در. دهندمی انجام
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 قانونی هایفعالیت .1. 1
 در را گاروه  سویک از تروریسیی  هایگروه مالی هایهزینه تأمین برای قانونی اقدامات به توسل
 را خاود  سیاسای  اهادا   توانناد مای  تار آسان رو  این از و دهدنچی قرار قانونی تعقیبات معرض

 منااب   توانندمی شود  ایجاد گروه برای چندانی خطر اینیه بدون دیگر  سوی از و کنند پیگیری
 حفا   کامال  صاورت  به را دولیی مناب  از خود اسیقالل بر این  کنند. عالوه تأمین را خود مالی
 تجاارت   چاون  هاایی فعالیات  ریا  ق از توانناد می تروریسیی هایگروه (.261: هچان)کنند می

 اشااره  هاا آن به  یل در که بپردازند درآمد کس  به خیریه ماسسات مالی و هایکچک دریافت
 .کنیممی

 امنیاات و صاالح تهدیدکننااد  و نامشااروع هاااییگااروه تروریساایی هااایگااروه :کااار و کساا 
 و قاانونی  هاای فعالیات  باه  خود عچلیاتی هایهزینه تأمین و معاش امرار برای اما اند الچللیبین

 1996 تاا  1992 هاای سال زمانی فاصلۀ در القاعده که زمانی مثال  برای. پردازندمی نیز مشروع
 از کاه  کارد  انیخاا   درآمد کس  برای را قانونی هایراه از بسیاری بود  گزیده اقامت سودان در
 شارکت  چناد  تأسایس  .را ناام بارد   عسال  زنبور پرورش و زمینی بادام کشت توانمی جچله آن

 از ساازی چارم  کارخاناۀ  و گذاریسرمایه شرکت نانوایی  خانگی  وسایل ساخت کارخانۀ تجاری 
 (. Burk, 2003: 145)بود  سودان در گروه این قانونی هایفعالیت دیگر

 افاراد   برخی دیدگاه از تروریسیی هایگروه بودنقهرمان به توجه با :داوقلبانه هایکچک دریافت
 نظار  در آنان برای را هاییکچک که آیدمی به وجود هاآن قرفداران برای هچدردی احساس این

 عااملی  حامیاانش   باه  تروریسیی هایگروه دهند ارتباط عامل که زمانی ویژهبه امر این. بگیرند
 .آیدمی چشم به بیشیر باشد  مشیرک قومیت یا مذه  مثل قوی

 قیف از که کچک آوریجچ  هسیۀ یک از خود  هایالیتفع آغاز زمان از القاعده مثال  برای
 National Commissionاسات )  کرده اسیفاده کند می دریافت کچک خود قرفداران از وسیعی

on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004: 20-21.) کننادگان  کچک اصلی گروه 
 اماماان  باا  اغل  افراد این. دارند ضورح سعودی عربسیان در خصوصبه و فارسخلیج منطقۀ در

 از اسالم  از حچایت برای را هاآن سوی از دریافیی زکات از بخشی و دارند رابطه مساجد جچاعت
 در اوقاات  گااهی . دهناد مای  قارار  تروریسایی  هاای گاروه  اخییاار  در کنند ومی دریافت امامان
 بارای  پوششای  منظاور باه  روعمشا  تجااری  یاا  خیریه هایسازمان از مالی هایکچک آوریجچ 

 (.Miguel del Cid Gómez, 2014: 7)شود می اسیفاده تروریسیی هایفعالیت
 باه دسات   را ماردم  اعیچااد  کلی  قور به هاآن. دارند خاصی ویژگی هاخیریه :خیریه ماسسات

 فعالیات  نقادی  صاورت  باه  موارد بسیاری در و دارند دسیرسی توجهی قابل مناب  به و آورندمی
 انیقاال  آوری جچ  برای را تروریسیی سازمان تعدادی که دارند را قابلیت این هاخیریه. کنندیم
 هچنناین  هاا آن. کنناد  آمااده  آماوزش  و اسیخدام مغزی  شسیشوی برای یزم بودجۀ توزی  و
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 ایان  کشاورها  برخی کنند. در آماده حچله یک تدارک برای را تروریسیی هایسازمان توانند می
 هاآن بر کاملی کنیرل کل در و کنندمی عچل دولیی مقامات نظارت از خارج خیریه هایسازمان
 هچااهنگی  ماسسۀ ترینبزرگ در توانمی را کنیرل فقدان این از نچونه یک(. Ibid)ندارد  وجود
 International Islamic Relief) «اسالمی خیریۀ الچللیبین سازمان» یعنی اسالمی هایخیریه

ationOrganis)1 باه  آن هاای فعالیات  بیشایر . کارد  مشااهده  سعودی عربسیان جد  در مسیقر 
 هایگزارش به بنا اما شده است  داده اخیصاص انسانی و اجیچاعی آموزشی  مذهبی  هایبرنامه

 آگاهانهغیر یا آگاهانه آن  تابعۀ یهاسازمان از برخی و اسالمی خیریۀ الچللیبین سازمان مسیند 
 در میعددی تاب  هایشرکت اسالمی  خیریۀ الچللیبین سازمان. کردندمی مالی کچک اعدهالق به

 از خصوصای  هاای کچاک  قالا   در آن ماالی  هاای کچاک  از بسیاری اگرچه دارد  جهان سراسر
 Sanabil al) (خیار  آل سانبیل ) موقوفاه  صاندوق  یاک  ساازمان  این. آیدمی سعودی عربسیان

Khair )در و دارد خاود  هاای فعالیات  ماالی  تاأمین  بارای  درآماد  پایدار جریان یک تولید برای 
 از بسایاری . کندمی کار( the Global Islamic League)اسالم  جهانی جامعۀ با نزدیک هچیاری

 هاای گازارش . مرتبطناد  اساالمی  خیریاۀ  ماسسۀ این با خاورمیانه دارانسرمایه و برجسیه افراد
 ,United Nations)داناد  مای  مارتب   تروریسیی عچلیات مالی تأمین به را ماسسه این مخیلفی

2014: 17.) 
 

 غیرقانونی هایفعالیت .2. 1
 اسالحه   قاچااق  چاون  رفیارهایی قال  در توانمی را تروریسیی هایگروه غیرقانونی هایفعالیت

 کاه  غیرقاانونی  هایفعالیت در شدندرگیر. کرد مشاهده...  و برداریکاله ربایی آدم مخدر  مواد
 از. هاسات تروریسات  درآماد  کس  برای هاشیوه بهیرین از ییی دارد  دنبال به را سرشاری سود
 کرد: اشاره  یل موارد به توانمی هاتروریست غیرقانونی فعالیت ترینمهم

 صانعت  تروریسایی   هایگروه مالی تأمین اصلی مناب  از ییی شکبدون :مخدر مواد قاچاق
. است تروریسیی هایگروه مجرمانۀ هایفعالیت ترینرایج از مخدر وادم قاچاق. است مخدر مواد
 اسات   تروریسام  مالی هایهزینه تأمین برای هاشیوه ترینرایج از که مخدر مواد قاچاق به اقدام
 از (.258: هچاان ) اسات  شاده  تروریسم با مبارزه عرصۀ در 2«نارکوتروریسم» مفهوم ایجاد سب 
 Sendero» و( PKK) کردسیان کارگران حز   «FARC»  «ETA» :مثل هاییگروه 1970 سال

Luminoso »پرداخیند می مخدر مواد قاچاق به(Haigner, et.al, 2012: 19.) در القاعاده  شاخۀ 

                                                           
و مساعدت  یدنیآ  آشام یۀمساجد  ته یسسأ: صحت  معار   تیتفعال ۀساح ی؛اهلل قادر: رحچتیسنام رئ. 1

 .155-84/9/17تچبر ثبت:  ی؛پرسنل خارج 1و  یپرسنل داخل 176 یدارا ی؛نقد

 آن براساس که است تروریسیی اقدامات مالی تأمین برای مخدر مواد قاچاق به یازیدندست مفهوم  این از مراد. 2
 .گیردمی دربر را مالی هایکچک جل  تنها تروریسیی  رفیار یک هایشاخص از جدای
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 از را خاود  پول کردند می فعالیت الجزایر و مالی مورییانی  بین هایبیابان در که اسالمی  مغر 
 Miguel del)آوردناد  مای  باه دسات   مخادر  ماواد  قاچااق  و اییربا آدم قریا   از گیاری باج راه

CidGómez, 2014: 12.) 
 نهادهاای  و هام  باا  تعامل در جنایییاران و هاتروریست که هاییفعالیت دیگر از :نفت قاچاق

 و کامبوج تایلند  روسیه  ایران  چین  مانند: کشورهایی. است نفت قاچاق دهند می انجام قانونی
 نفات  قاچاقنیان کشورها  این تچامی در. دارند نفت درخصوص قاچاق ایعچده التمشی تانزانیا
 بارای . شاود مای  شاویی پاول  چرخۀ وارد آن از زیادی مقدار که آورندمی به دست بسیاری سود

 گزارش به. است نفت قاچاق عراق  و سوریه در هاتروریست درآمد منب  ترینمهم و اولین مثال 
 هاای چاه و ازهزار بشیه  30 عراق نفیی هایچاه داعش  از تروریسیی روهگ عراق  انرژی ۀماسس
 در نفت غیرقانونی فروش. رساندمی فروش به کند ومی تولیدهزار بشیه نفت در روز  50 سوریه

. است داشیه درآمدزایی روز در دیر میلیون 4 تا 2 حدود تروریسیی سازمان این برای سیاه بازار
 جهانی بازار از ترنازل قیچیی با و منیقل ترکیه با مرزهم ارتباقی هایجاده  قری از قاچاق نفت

 1.شودمی فروخیه
. اسات  مهام  بسایار  تروریسم مالی تأمین در الچاس  خصوصبه کایها  قاچاق :الچاس قاچاق

 محساو   قیچات گاران  ارزش نظار  از اناد و کوچاک  کاه  است آن قاچاق برای کایها این مزیت
 غیرقاانونی  تجاارت  در درگیار  القاعاده  ها گزارش براساس. نیسیند نیز ردگیری قابل و شوندمی
 2.است اخیر هایسال در آفریقا در شورشی هایگروه از «خون الچاس» اصطالحبه

 قاانونی غیار  منااف   تنهاا نه گرم هایسالح قاچاق و تولید که کرد اعیرا  باید :اسلحه قاچاق
 اسات   ماالی  مناف  جل  هاآن هد  که فراملی  جنایییار یافیۀمانساز هایگروه عاید را کالنی

 افازایش  و هاا تروریسات  ویاژه باه  جنایییار هایگروه سایر و هاگروه این تقویت در بلیه  کندمی
 مخیلاف  هایاجالس در هادولت برخی نچایندگان. دارد اساسی نقش جنایییارانه تخریبی نیروی

 گسایرش  موجا   گارم  هایسالح قاچاق گسیرش کردند؛ تأکید رموپال امضایی کنفرانس ویژهبه
 باه  را مادنی  جامعاۀ  موجودیات  جنایات این درنهایت و شودمی خودکشی حیی و جنایات انواع
 (.269: 1390 اسعدی )اندازد می مخاقره به کلی قور

 هاییحهاسل. است دیگری جرایم به مسبوق معچویً نیز گرم اسلحۀ به دسییابی عالوه بر این 
 از ساارقت ارتیااا  اثاار در اوقااات اغلاا  شااوند ماای اساایفاده تروریساایی هااایگااروه در کااه

 زیار  غیرمجااز  اسلحۀ معامالت و آیندمی دست به هاکارخانه و نظامی انبارهای ها فروشیاسلحه
 (.72: 1375 بوسار )شود می انجام تقلبی یا جعلی اسناد پوشش
 

                                                           
1. http://alef.ir/vdcjvie8vuqeioz.fsfu.html?255811. 
2. the account by Lucy Jones on the BBC news website http://news.bbc.co.uk/2/hi/2775763.stm 

19/06/2012. 

http://alef.ir/vdcjvie8vuqeioz.fsfu.html?255811
http://news.bbc.co.uk/2/hi/2775763.stm%2019/06/2012
http://news.bbc.co.uk/2/hi/2775763.stm%2019/06/2012
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 تروریستی هایگروه از هادولت مالی حمایت .2
 شاده  شاناخیه  تروریسام  ماالی  تأمین عنوان با که تروریسیی هایگروه از هادولت مالی حچایت

 بار  غیرمسایقیم   یا مسیقیم قور به وسیله  هر به وجوه است  آوریجچ  یا ارائه معنای به است
 عچاال ا صار   جزئای  یاا  کلای  قاور  باه  اینیاه  به علم با یا قصد به عچد  قور به و قانون خال 

 نقاد  وجه غیرمنقول  یا منقول صورت به مالی کچک هرگونه تعریف این مطاب . شود تروریسیی
 باانیی   اعیباارات : قبیال  دیجییال از یا الییرونیک ابزار یا اسناد نوع هر یا دینی  و عینی مال یا

 یسام ترور ماالی  تأمین تروریسیی  هایگروه به هاحواله و سهام بانیی  هایچک مسافرتی  چک
 .شودمی محسو 
حچایات و   تروریسایی  اقدامات و تروریسم از اندموظف هادولت عرفی الچللبین حقوق قب 

 جهاانی  اعالمیاۀ  صادور  و میحاد  ملال  ساازمان  تشاییل  هنگاام  از تعهاد  این. پشییبانی نینند
 و رعا   ایجااد  قیال   هچناون   اقاداماتی (. 81: 1386 زرنشاان  )اسات   داشیه وجود بشرحقوق

 منزلااۀبااه هچااواره  کرشااده  اقاادامات تشااوی  و دهاایسااازمان یااا غیرنظامیااان باارای وحشاات
 اساناد  از اعم الچللیبین اسناد کلیۀ و است محیوم بشردوسیانه حقوق و بشرحقوق فاحش نقض

 که اندداشیه اجچاع مسوله این بر کمدست الچللیبین هایکنوانسیون سایر و میحد ملل سازمان
 کنناد  خاودداری  تروریسایی  اقادامات  در مشاارکت  یاا  تحریاک  ساازماندهی   از بایاد  هاا دولت

 یاا  ندارند را تروریسیی هایشبیه کردنقچ  و قل  قصد که هسیند هاییدولت هنوز اما(. هچان)
: 1390 فلسافی  )کنناد   خشاک  را نوخاسایه  هاای تروریست مالی مناب  نیسیند مایل کمدست
 و اساات مساایقیمغیاار و پنهااانی هااایشاایوه بااه اًعچاادت تروریساام از کشااورها حچایاات(. 104

بنادد  مای  آناان  بار  را اتهاام  هرگوناه  راه که گیرندمی پیش در را هاییشیوه عچدتاً میان این در
 شاده  منجر دولت حچایت تحت تروریسم تشییل به هاحچایت این(. 289-288: 1381 باندورا )

 هویات  کاه  حاالی  در کنناد  می دنبال را خود سیاسی اهدا  هادولت قری  این از یعنی است؛
 مخفای  درگیرناد   تروریسیی اقدامات در مسیقیم قور به که دیگری هایگروه نام پشت را خود
 حفا   را خاود  الچللای باین  وجهاۀ  هام  و پیگیری را خود اهدا  نیز بابت این از و دارندمی نگه
 . کنندمی

. هاسات آن مالی تأمین تروریسیی  هایگروه از هادولت هایحچایت ترینرایج و ترینمهم از
 مطالعاات  عرصاۀ  در مهام  بحثای  به اخیر هایسال در ویژهبه تروریسم از هادولت مالی حچایت

 یاک  تروریسایی  هاای سازمان برای هادولت مالی مناب  از اسیفاده. است شده تبدیل تروریسیی
 کاه  دهدمی قرار هاآن اخییار رد را تصورناپذیری مالی مناب  زیرا شود می محسو  عچده امییاز

 از نشاان  خاود  هاا کچاک  ایان  هچنناین  گیرد می سرچشچه کشور ملی درآمدهای از مسیقیچاً
 ماالی  هاای کچک بودنوابسیه. هاستزمینه تچامی در تروریسیی گروه از دولت آن مالی حچایت

 کشاور  منااف   کاه  نیزما تا کندمی امیدوار را تروریسیی هایگروه کننده کچک کشور اقیصاد به
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 هاای کچاک  هچاین  واساطۀ به که عالوه به و ناپذیرندپایان مناب  این کند  برآورد را کنندهکچک
 . بود خواهند برخوردار نیز دولت دیپلچاتیک هایحچایت از مالی

 ایان  سویک از هاآن به کشورها مالی کچک جچله از و هاتروریست درآمد مناب  ترتی  بدین
 باه  راجا   مقاررات  و قواعاد  دیگار   ساوی  از و کندمی توانا خود هایفعالیت ادامۀ در را هاگروه

 حچایات  هرگوناه  باودن مچناوع  اهچیت به نظر. گذاردمی ناکام را تروریسم مالی تأمین با مبارزه
 بررسای  را تروریسام  ماالی  تأمین مبارز  به راج  مقررات و قواعد ادامه  در ها تروریست از مالی

 . ردک خواهیم
 

 تروریسم مالی تأمین با مبارزه در موجود مقررات و قواعد
 منااب   باه  تاامی  وابسایگی  تروریسایی  هایگروه اسیچرار و حیات شد  خاقرنشان که قورهچان
 و قاانونی  هاای فعالیات  قری  از سو یک از شد گفیه که قورهچان مالی نیازهای این. دارد مالی

 یاا  دشاچن  خارجی هایدولت مالی هایحچایت قری  از یگر د سوی از و هاتروریست غیرقانونی
 هاای گاروه  بقاای  باه  ماذکور  ماالی  هاای حچایت. شودمی تأمین هاتروریست هد  دولت رقی 

 از الچللیبین امنیت و صلح تهدید و قر  یک از هاآن خرابیارانۀ هایفعالیت انجام و تروریسیی
 باا  مباارزه  بارای  مقاررات  و قواعاد  سرییک تبیین رو  این از. کندمی شایانی کچک دیگر قر 
 بارای  جهاانی  جامعاۀ . رساد می نظر به ضروری و منطقی هایاولویت جزو تروریسم مالی تأمین
. اسات  داده انجام جهانی و ایمنطقه سطوح در گوناگونی اقدامات تروریسم مالی تأمین با مبارزه

 امنیت نیز شورای. است داشیه عالیتف موضوع این درخصوص 1970 سال از میحد ملل سازمان
 حچاالت  از پاس  یعنای  2001 ساال  در و اسات  باوده  تروریسام  موضاوع  درگیر 1985 سال از

 جدی قور به تروریسم با مقابله کچییۀ ایجاد و 1373 قطعنامۀ صدور با سپیامبر  11 تروریسیی
 باا  مباارزه  باه  اجا  ر اقادامات  بخاش  این در. پرداخت تروریسم مالی تأمین با مقابله موضوع به

 . کنیممی بررسی را تروریسم مالی تأمین
 

  عمومی مجمع اقدامات .1
 گاردد بازمی میالدی 60 دهۀ اواخر به تروریسم تعریف منظوربه عچومی مجچ  هایفعالیت آغاز
 از پس دریانوردی و ایچنی الچللیبین هوانوردی ایچنی پذیریآسی  میوجه بارهیک به جهان که

 ساپیامبر  در بار اولین برای عچومی  مجچ  اما 1.شد لورو کشیی در گیریگروگان عرو م حادثۀ
 باه  و والادهایم  کورت وقت  دبیرکل ابییار پایۀ بر مسیقل موضوعی منزلۀبه به تروریسم  1972

                                                           
  الچللبین رواب  در زور نقش (.1375آنیونیو ) کاسسه : ر.ک توانیدمی Achille Lauro قضیۀ کامل مطالعۀ برای .1

 آگه. نشر کالنیریان  مرتضی ترجچۀ
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 در اسااارائیل ورزشااایاران گیاااریگروگاااان و اسااارائیل در «ید» فرودگااااه حاااواد  دنباااال
 :بااود آمااده والاادهایم بیانیااۀ در. کاارد توجااه( 1972) مااونیخ یااکالچپ تابساایانی هااایبااازی

 گیارد می را هاانسان جان که خشونت اشیال سایر و تروریسم از جلوگیری برای تدابیری اتخا »
 بارای  اقادام  و افیناد مای  خطار  باه  را اساسای  هاای آزادی اینیاه  یا و اندازدمی مخاقره به یا و

 فقر  هایپدیده در که بارخشونت اعچال و تروریسم اشیال زا نوع این مهم علل بررسی و مطالعه
 کاردن قرباانی  باا  هاا انساان  از ایعاده  شاود می باعث و دارد ریشه ناامیدی و ظلم سرخوردگی 

 بزرگچهاری  ) «آورناد  عچال  باه  ایریشه تغییرات برای تالشی خود  جچله از هاانسان سایر جان
1390 :185.) 

 هاا آن در کاه  کارده  تصاوی   ضدتروریسایی  کنوانسیون 13 خود حیات قی عچومی مجچ 
 کارده  اقادام  الچللای باین  جامعاۀ  در تروریسام  مبیالباه  و مهام  مصادی  انگاریجرم تعریف  به

 قابال  تروریسایی ضاد  هاای کنوانسایون  برای زیر کلی ویژگی پنج اجچالی بررسی یک با 1.است
 :احصاست

 هاای گذاریبچ  سرکو   (1999)وریسم تر مالی تأمین سرکو -کنوانسیون  سه . به جز1
 10 از کادام هیچ -ایهسیه تروریسم اعچال سرکو  کنوانسیون و( 1997) الچللیبین تروریسیی
 هاا آن توجه مورد موضوعات که آنجا از اما اند نیرده تروریسم به ایاشاره اصویً دیگر کنوانسیون

                                                           
 :از اندعبارت تصوی  تاریخ ترتی  به هاکنوانسیون این .1

 ؛1963 دسامبر 14 مصو  1هواپیچا  داخل در ارتیابی لاعچا دیگر و جرایم به راج  کنوانسیون ا
 1؛1970 دسامبر 16 مصو  1هواپیچا  غیرقانونی تصر  سرکو  به راج  کنوانسیون ا
 سپیامبر 23 مصو  1کشوری  هواپیچایی ایچنی ضد بر غیرقانونی اعچال سرکو  به راج  کنوانسیون ا

 ؛1971
 نچایندگان جچله از الچللیبین حچایت تحت اشخاص ضد رب جنایت مجازات و جلوگیری کنوانسیون ا

 ؛1973 دسامبر 14 مصو  1دیپلچاتیک 
 ؛1979 اکیبر 26 مصو  ای هسیه مواد از فیزییی حچایت کنوانسیون ا
 ؛1979 دسامبر 17 مصو  گیری گروگان ضد بر الچللیبین کنوانسیون ا
 الحاقی کشوری  الچللیبین هواپیچایی خدمت در هایگاهفرود در خشونت  غیرقانونی اعچال سرکو  پروتیل ا
 ؛1988 فوریه 24 مصو  کشوری  هواپیچایی ایچنی ضد بر غیرقانونی اعچال سرکو  به راج  کنوانسیون به
 ؛1991 مارس 1 مصو  بعدی  ردیابی منظوربه پالسیییی منفجر  مواد گذارینشانه الچللیبین کنوانسیون ا
 ؛1988 مارس 10 مصو  دریایی  کشییرانی ایچنی ضد بر غیرقانونی اعچال و سرک کنوانسیونا 
 مارس 10 مصو  قاره  فالت در مسیقر ثابت سیوهای ایچنی ضد بر غیرقانونی اعچال سرکو  پروتیل ا

 ؛1988
 ؛1999 دسامبر 9 مصو  تروریسم  مالی تأمین سرکو  برای الچللیبین کنوانسیون ا
 و 1997 دسامبر 15 مصو  تروریسیی  گذاریبچ  سرکو  الچللیبین کنوانسیون ا
 .2005 آوریل 15 ای  مصو هسیه تروریسیی اعچال سرکو  برای الچللیبین کنوانسیون ا
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 از سوی ضدتروریسم هایکنوانسیون منزلۀبه تدریجبه است  الچللیبین تروریسم بارز مصادی  از
 .اندشده شناسایی ایمنطقه و جهانی مجام  و اسناد
 هاای کنوانسایون  از کادام هیچ  (1999)تروریسم  مالی تأمین سرکو  کنوانسیون . به جز2
 تعریاف  ماذکور  هایکنوانسیون از کدام هر اگرچه اند نیرده عرضه تروریسم از کلی تعریف دیگر
 .اندکرده محیوم شدیداً را هاآن و ارائه موردنظر مصداق از ارزشچندی و دقی 
 باه  خاود   دوران اجیچااعی  ضارورت  حسا   گاناه 13 هاای کنوانسیون از کدام هر . تقریبا3ً

 جامعاۀ  سیسایچاتیک  حیاات  و بالینی رشد نشانگر خود نوع در که ایگونهبه اند رسیده تصوی 
 .هسیند نیز الچللیبین

 امنیات  و صالح  مخال  الچللیبین تروریسم مذکور  هایکنوانسیون از کدام هر مقدمۀ . در4
 .است شده محیوم و معرفی بشریت برای تهدیدی و الچللیبین

 قابال   «اسایرداد  یاا  کن مجازت یا» جچله از مشیرکی تیالیف کنوانسیون  13 مجچوع . از5
 11 حادثاۀ  از ناشای  آماده ودوجا باه  حقاوقی  جهاش  از پاس  رسدمی نظر به که است اسیخراج
: 1388 عباداللهی  )باشاد   آورالزام هادولت کلیۀ برای عرفی الچللبین حقوق موج  به سپیامبر

64-66.) 
 تنهاا  شد  اشاره بدان بای در که عچومی مجچ  سوی از شدهتصوی  هایکنوانسیون میان از

 باا  مباارزه  باه  راجا   سایقیم م قور به( 1999)تروریسم  مالی مناب  تأمین سرکو  کنوانسیون
 دو کاه  کندمی اشاره نییه چند به خود مقدمۀ در حاضر کنوانسیون. است تروریسم مالی تأمین
 ماالی  تاأمین  اینیه  اول. شودمی مربوط تروریسم مالی تأمین بحث به مسیقیم قور به آن مورد

 خاصای  اسایت حس و اهچیات  از الچللای باین  جامعاۀ  کال  برای که است موضوعاتی از تروریسم
 اخییاار  در وجاوه  میازان  باا  الچللای باین  تروریسام  شدت و کچیت اینیه  دوم و است برخوردار
 و تادارکات  نقاش  کاه  شاده اسات   تأکیاد  هچننین مقدمه در. دارد مسیقیم رابطۀ هاتروریست
 این که است ضروری لذا و گرفیه قرار غفلت مورد تاکنون تروریسم گسیرش در مادی تسهیالت

 ساه  کنوانسیون این(. 229: 1382 شچس  و نورتون. جی)شود  ترمیم الچللیبین ندیس در خأل
 قوانین در تروریسم مالی تأمین انگاریجرم .1: شده است قائل عضو کشورهای برای عچده تعهد

 موضاوعات  در قضاایی  معاضادت  ارائاۀ  و عضاو  کشاورهای  سایر با گسیرده هچیاری .2 جزایی؛
 در ماالی  ماسساات  نقاش  ایفاای  باه  مرباوط  الزامات و مقررات وض  .3 و کنوانسیون به مربوط
 .تروریسیی مالی تأمین موارد دهیگزارش و کشف

 از ساوی  تروریسم مالی تأمین سرکو  و جلوگیری منظوربه ایگسیرده مقررات ترتی بدین
. نشاد   واقا  اقبال مورد سپیامبر 11 رویداد از پیش تا میأسفانه که شد مقرر مذکور کنوانسیون

 ضارورت  هاا دولات  تا بود یزم گسیرده ابعاد آن با امرییا حواد  مانند ایحادثه وقوع که گویی
 را آن دولات  22 تنهاا  2001 ساال  از پیش کنند  زیرا تا احساس را کنوانسیون این به پیوسین
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 از عاد ب ساال  دو تنهاا  اماا . کردند تصوی  را آن دولت سه تنها تعداد این از که بودند کرده امضا
 کشور 90 از بیش و گذشت دولت 132 مرز از امضاکننده کشورهای تعداد سپیامبر  11 حواد 

 جاللی زوار فامیل)داشت  عضو 186 کنوانسیون این نیز 2015 ژوئن تا. کردند تصوی  را آن نیز
1394 :91.) 
 

 امنیت شورای .2
 در شورا. جه داشتتو تروریسمبه  قطعنامه  12 در سپیامبر 11 حواد  از قبل تا امنیت شورای

 باا  مطااب   آن اولاین  کاه  کرد برخورد الچللیبین تروریسم با مسیقیچاً مرتبه دو هاقطعنامه این
 یکربای  ۀقضای  باه  مربوط بعدی مورد و فارس خلیج دوم جنگ از پس شورا هایقطعنامه تاریخ
 امنیت شورای سوی از ضدتروریسیی هایقطعنامه صدور سپیامبر 11 ۀحادث از پس اما. شودمی
 جهاان  مخیلف نقاط در سهچگین و میعدد تروریسیی حواد  وقوع آن دلیل و نهاد فزونی به رو
 1.بود مخیلف تروریسیی هایگروه ظهور و

 و القاعاده  قالباان   ماالی  مناب  سایر و وجوه انسداد درخصوص 1333 و 1267 ۀقطعنام دو
 سپیامبر 11 رخداد از قبل امنیت شورای تروریسییضد هایقطعنامه ترینمهم از یدنبن اسامه

 از بعاد  روز چناد . دنا کنمی اشاره تروریسم مالی تأمین با مبارزه موضوع به که روندبه شچار می
 تهدیاد  را مزباور  تروریسیی عچلیات  1373 ۀقطعنام صدور با امنیت شورای سپیامبر  11 ۀواقع
 راج  جدیدی تعهدات تروریسم با مقابله ۀکچیی ییلتش با و تلقی الچللیبین امنیت و صلح علیه

 . دکر بار هادولت بر تروریسم مالی تأمین و تروریسم با مقابله به
 بار  منشاور   هفایم  فصال  براسااس  1373 قطعناماۀ  در امنیات  شورای که تعهداتی میان از
 اعچاال  ماالی  تاأمین  از .1: کاه  اناد ملزم هادولت: را نام برد  یل موارد توانمی کرد  بار هادولت

 هر از مالی هایکچک داوقلبانۀ آوریجچ  یا ارائه .2 کنند؛ میوقف را آن و جلوگیری تروریسیی
 را تروریسایی  اعچاال  جهات  در اسایفاده  منظاور باه  خود  قلچرو در یا خود اتباع از سوی قری 

 اعچاال  مرتیا   کاه  کسانی هایدارایی سایر و اقیصادی و مالی مناب  .3 کنند؛ قلچداد مجرمانه
 را آن یاا  مشاارکت  تروریسایی  اعچاال  در یاا  هسایند  آن ارتیا  درصدد یا شوندمی تروریسیی

 دیگار  و اقیصاادی  امیاناات  یاا  مالی مناب  .4 کنند؛ مسدود فرصت اولین در را کنندمی تسهیل
 را اسات  ناان آ اخییار در یا دارد تعل  این افراد به مسیقیمغیر یا مسیقیم قور به که را هادارایی

 یا قر  از که نهادهایی و اشخاص هایدارایی و اقیصادی مالی  مناب  .5 کنند؛ مسدود بالفاصله
 هار  یاا  خاود  اتباع .6 کنند؛ مسدود بالفاصله را کنندمی عچل نهادها و افراد قبیل این دسیور به

                                                           
 است کرده میچرکز هاییدولت بر فشار جهت در را خود اقدامات عچد  تروریسم  با مبارزه برای امنیت شورای. 1

 .(244: 1390فلسفی  ) اندننهاده وقعی تروریسم به میهچان اسیرداد در آن هاینامهتوصیه به که
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 یاا  مسایقیم  دیاقیصاا  خادمات  هرگوناه  و مالی امیانات ارائۀ از را خود قلچرو در نهاد یا شخص
 آن تساهیل  یاا  ارتیا  درصدد یا شوندمی تروریسیی اعچال مرتی  که اشخاصی به مسیقیمغیر

...  یاا  ماالی  پشاییبانی  را تروریسایی  اعچاال  کاه  کساانی  باه  دادنپناه از .7 کنند؛ من  هسیند 
 .کنند خودداری کنند می

  1390  1377 هاای هقطعناما  2014 تاا  2001 هایسال فاصلۀ در هچننین امنیت شورای
 مالی تأمین مقابلۀ درخصوص را 2133 و 1989  1963  1735  1617  1540  1455  1425

 روناد  2014 سال از. کرد صادر تروریسیی هایگروه و هاتروریست هایدارایی انسداد و تروریسم
 گاروه  پیادایش  آن  علات  و سارعت یافات   امنیات  شاورای  تروریسایی ضاد  هایقطعنامه صدور

 تروریسیی گروه. بود عراق و سوریه در گروه این گوناگون هایجنایت ارتیا  و داعش ریسییترو
 ساوریه  و عراق در که است گروهی است  نامیده اسالمی دولت را خود حاضر حال در که داعش
 ایان . دارد خاود  تصر  در را سوریه شرق و عراق شچال از بزرگی هایبخش و دارد فعال حضور
 باا  و تأسایس  -القاعده شبیۀ از جداشده سلفی جهادگرایان از- البغدادی ابوبیر رهبری به گروه
 نظاامی  گسایرش  و فعالیات  اداماۀ  در داعاش . اسات  شده جنگ وارد عراق و سوریه هایدولت

 جچلاه  از عاراق  خااک  از زیاادی  بخش و کند تصر  را عراق بزرگ شهر دومین موصل توانست
 داعش از خود هایبیانیه در امنیت شورای که بود موصل تصر  از بعد. آورد دست به را تیریت

 .کرد نگرانی ابراز سوریه و عراق در گروه این اقدامات از و یاد تروریسیی گروه منزلۀبه
 میدان از که نفیی هایمحچوله نخسیین صدور با و عراق نفیی هایمیدان بر داعش تسل  با
 صدور با امنیت شورای لذا. شد فراهم داعش وتثر آوریجچ  برای زمینه شد  آغاز عجیل نفیی

 خواناد   تروریسایی  گاروه  صاراحت به را داعش اینیه ضچن 2014 ژوئن 30 در 2169 قطعنامۀ
 ساازوکارهای  از ییای  منزلۀبه و قانونیغیر را آن فروش و عراق نفیی مناب  از داعش برداریبهره

 درخصوص داعش با مسیقیمغیر یا یممسیق تجارت هرگونه و کرد محسو  تروریسم مالی تأمین
 ضچن 2170 قطعنامۀ صدور با امنیت شورای ادامه در. کرد محیوم شدتبه را عراق نفیی مناب 

 مذکور هایگروه اعضای از نفر 6 عراق  و سوریه در النصره جبهۀ و داعش عچلیات کردنمحیوم
 و ماالی  کچاک  هرگوناه  از واستخ هادولت از امنیت شورای قطعنامه این در. کرد تحریم نیز را

 2001 سال در که 1373 قطعنامۀ وف  خود تعهدات و داریخود هاگروه این با مسیقیم تجارت
 . کنند رعایت را بود شده تصوی 
 مچنوعیات  درخصاوص  را 2199 و 2195  2178 هاای قطعنامه امنیت  شورای نیز ادامه در
 .کرد صادر است  الچللیبین امنیت و صلح علیه تهدیدی اقدام این اینیه و تروریسم مالی تأمین
 

 (FATF( )The Financial Action Task Force) مالی اقدام گروه .3
 و شاویی پاول  باا  مباارزه  زمینۀ در پیشرو نهادهای ترینمهم از نیز( فَیف) مالی اقدام ویژ  گروه
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 ساال  در که است لدولیابین نهادی درواق  مذکور گروه. آیدمی حسا  به تروریسم مالی تأمین
 عضو کشورهای ابییار به پولشویی پدید  از ناشی فزایند  هاینگرانی به در پاسخ میالدی 1989
 وضا   ویاژه   گاروه  اصالی  مأموریات  و اولیاه  هاد   آغااز   در. اسات  شاده  تشییل 1هفت گروه

 وقاوع  از پس ماا. بود شده تبیین و تعریف پولشویی  با مبارزه زمینۀ در الچللیبین اسیانداردهای
 و گسایرش  را خاود  مأموریات  دامناۀ  حادثه  این به واکنش در مزبور گروه سپیامبر  11حادثۀ 
 . داد قرار خود دسیورکار در نیز را تروریسم مالی تأمین با مبارزه برای اسیانداردهایی تدوین
 زمینۀ در هایییهتوص ارائۀ و تدوین در باید را ویژه گروه ابییار و اقدام ترینمهم کلی قور به
 و اصاالح  منیشار   مرحلاه  چنادین  در تااکنون  کاه  کارد  خالصه تروریسم مالی تأمین با مبارزه
 کاه  است اقداماتی از پایدار و جام  چارچو  از ایمجچوعه فیف  هایتوصیه .است شده تیچیل
 گسایرش  یمال تأمین هچننین تروریسم  مالی تأمین و پولشویی با مقابله منظوربه باید کشورها

 تا دارد تالش هاتوصیه این(. the FATF Secretariat, 2013)اجرا کنند  کشیارجچعی هایسالح
 1999 کنوانسایون  بار  تییه با کشورها داخلی هایحوزه در تروریسم مالی تأمین انگاریجرم به

 هاای تحاریم  سیسایم  باا  هچیااری  و تروریسام  ماالی  تأمین سرکو  درخصوص عچومی مجچ 
 (.Wouters & Duquet, 2013: 16)بپردازد  نیتام شورای

 ضچانت فاقد و اندداشیه کشورها برای ایتوصیه جنبۀ شیلی لحاظ به ویژه گروه هایتوصیه
 و اعیباار  از الچللای بین هایسازمان و کشورها نزد گسیرده مقبولیت به توجه با اما هسیند  اجرا

 (.13: 1392 مقامی ئمقا و قاجاریزارع)برخوردارند  باییی جایگاه
 

 تروریسم مالی کنندۀتأمین هایدولت مسئولیت
 غیرماالی  و مالی هایکچک از سیلی گفت توانمی تردید کچیرین با  کرشده مطال  به توجه با

 هاای کنوانسایون  باه  ظااهر  در که هاییدولت. دارد وجود تروریسیی هایگروه به هادولت برخی
 گازارش  ارائۀ و 1373 قطعنامۀ در مندرج تعهدات اما اند پیوسیه سمتروری مالی تأمین با مبارزه

 برخای  از حچایات  در را خاود  نفا   عچال  در و اناد نگرفیاه  جدی را تروریسم با مقابله کچییۀ به
 هاای گاروه  به کشورها مالی هایکچک از میعددی اخبار. کنندمی جسیجو تروریسیی هایگروه

 تأمین مصادی  از هچگی که دارد وجود غیره و النصره جبهۀ داعش  القاعده  جچله از تروریسیی

                                                           
اقیصاد جهان را در  درصد 50است که حدود  شده یلجهان تشی یکشور صنعیگروه هفت از هفت  یاهفت  یج. 1

  آلچان  فرانسه یکشورها. با هم دارند یمشیرک ییگروه هر ساله گردهچا ینا یدست دارند. سران کشورها

 1998در سال  یهروس .دهندیم یلهفت کشور را تشی ینا کاناداو  ییامرا  میحد یایتا  ژاپن  ییالیاا  ییانیابر

گروه  یناز ا یهروس ین ران اکرااما بعد از بح  نام داد ییرتغ 8گروه به گروه  ینگروه درآمد و ا ینا یتبه عضو

 .یافت ییرتغ 7کنار گذاشیه شد و مجدداً نام گروه مزبور به گروه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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  1999 تروریسام  ماالی  تاأمین  سارکو   کنوانسیون مطاب  شوند ومی محسو  تروریسم مالی
 . است محیوم امنیت شورای هایقطعنامه قب  و جرم

 ماالی  تاأمین  کاه  آنجاا  از گفت توانمی پیشین  بخش در یادشده مقررات و قواعد براساس
 تلقای  الچللای باین  امنیات  و صالح  علیه تهدیدی امنیت شورای هایقطعنامه براساس وریسمتر

 هایقطعنامه بیند  تروریسیی هایگروه به لجسیییی و مالی کچک به اقدام دولیی اگر شود می
 خواهاد  مساوول  آن در منادرج  تعهدات ندادنانجام علت به است و کرده نقض را امنیت شورای

 نظاامی  اقادام  یاا  تحاریم  جچلاه  از امنیات  شورای قهری اقدامات با است مچین هچننین . بود
 انجاام  در قصاور  بابات  از تنهاا  هاا دولات  باودن مساوول  این که است این ساال اما شود  مواجه

 خواهناد  دوش باه  نیز را تروریسیی هایگروه اعچال از ناشی مسوولیت اینیه یا است تعهداتشان
 باه  راجا   الچلال باین  حقاوق  کچیسایون  نویسپیش قرح به باید پاسخ به رسیدن برای. کشید

 الچللیبین مسوولیت زمینۀ در اسناد ترینمهم از مزبور قرح. کرد رجوع 2001 دولت مسوولیت
 منیسا   دولت به صورتی در خصوصی هایگروه و اشخاص اعچال مذکور  قرح در. هاستدولت

 1.باشند کرده عچل زبورم دولت دسیور یا کنیرل هدایت  تحت که شوندمی
 «کلای  کنیرل» و (effective control) «ماثر کنیرل» معیار دو بر عالوه کنیرل  درخصوص

(overall control)  محااض کنیاارل» نظیاار دیگااری معیارهااای» (strict control)  «کنیاارل 
 «ثرماا  کلای  کنیرل» یا( ultimate control) «نهایی کنیرل»  (exclusive control) «انحصاری

(effective overall control )است شده مطرح نیز . 
به  ابیدا دیوان امرییا علیه نییاراگوئه قضیۀ در. است کامل وابسیگی «محض کنیرل» ویژگی

 چناان  از میحاده  ایاایت  باا  کنیراهاا  رابطاۀ  آیاا  کناد و اینیاه  توجه می «محض کنیرل» معیار
 دولات  ارگاان  منزلۀبه هاآن که گفت حقوقی ظرن از بیوان که است برخوردار کنیرلی و وابسیگی

 بااور  ایان  بار  دیاوان  خیر؟ یا اندکردهمی عچل حیومت این جان  از یا شده تلقی میحده ایایت
 کچک توقف کند  اعچال توانسیه استمی میحده ایایت که کنیرلی فردبهمنحصر عامل که است

 کاه  نادارد  وجود روشنی دلیل هیچ که گیردمی نییجه دیوان یافیه این با. است بوده کنیراها به
 اعچاال  کنیراها رفیار درخصوص هاحوزه کلیۀ در را کنیرل از ایدرجه چنان واقعاً میحده ایایت

 گویاد مای  درنهایات  دیوان. کرد تلقی امرییا خود جان  از را هاآن عچل بیوان است که کردهمی
 کاه  کند اثبات تا نیست کافی این اما است  دهبو حیاتی و سازسرنوشت کنیراها به امرییا کچک

 دیاوان  نظار  از (.ICJ, 1986: para 109-110)اناد  داشایه  کامال  وابسیگی امرییا کچک به هاآن
 ارتبااط  کاه  شاوند می تلقی دولت ارگان منزلۀبه افراد از گروهی «محض کنیرل» معیار براساس
. کارد  یااد  دولات  به کامل وابسیگی منزلۀهب آن از بیوان که باشد ایدرجه به وابسیگی و کنیرل

                                                           
 صورتی که در شودمی تلقی دولت فعل الچللبین حقوق موج  به اشخاص از گروهی یا شخص رفیار»: 8 ماد . 1

 . «کنند عچل دولت کنیرل یا هدایت تحت دسیور  به مزبور رفیار انجام در مزبور اشخاص یا شخص
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 یاا  ابازار  صارفاً  و واقعای  اخییاار  هرگوناه  فاقد موجود آن که است مفهوم این به کامل وابسیگی
 اینجاا  در. کناد مای  عچال  خاود  از بیارون  فرمان براساس منحصراً که است اخییار بدون عاملی
 ,Talmon)دانسات   سایه  یاک  ویدو ر و پیوسایه همبه عنصر دو توانمی را وابسیگی و کنیرل

2009: 498-499 .) 
 از اسات  مچیان  که فردی که است این انیسا  قابلیت معیار «انحصاری کنیرل» درخصوص

 ایان  از یاک کادام  تااب   انحصااراً  خااص  اقدام یک در گرفیه است می فرمان مسیقل مأخذ چند
 بارای  و اسات  مطارح  للای الچبین هایسازمان درخصوص جچله از معیار این. است بوده مقامات

 ساازمانی  کنیرل تحت خود اعچال انجام در سازمان کارگزاران آیا که است این سر بر بحث مثال
 در ملال  ساازمان  صالح  حااف   نیروهای که زمانی در. اندبوده خود میبوع دولت کنیرل تحت یا

 قابال  عچلی چنین زیرا است  مسوولیت فاقد سازمان کنند نچی عچل خود سازمانی رسچی مقام
 ایان  مساوله  بلیه نیست  اخییارات از خروج بحث اینجا در البیه. نیست ملل سازمان به انیسا 

 سازمان رسچی مقام تحت عچل یک انجام در اند گوناگون هایملیت از که افراد این آیا که است
 :UN Doc ST/LEG/SER.C/24, 1986) اناد کارده مای  اقدام خود میبوع دولت فرمان تحت یا

 ایان  بار  مشروط ملل سازمان الچللیبین مسوولیت که کندمی تصریح میحد ملل دبیرکل(. 300
 شاده  انجاام  ساازمان  انحصاری فرماندهی و کنیرل موج  به بحث مورد صلح عچلیات که است
 (.UN DocA/51/389, 1996: 6)باشد 

 و فرمانادهی  حات ت هاا گاروه  یاا  افراد که شودمی مطرح جایی اصویً «نهایی کنیرل» معیار
 مواردی در الچللبین حقوق کچیسیون قرح 5 ماد  به توجه با. کنندمی اقدام مشیرک صالحیت

 در داده اسات   قارار  الچللیبین سازمان اخییار در که هاییارگان و افراد به نسبت کشور یک که
 مضااعف  یساا  ان مفهاوم  باا  اینجاا  در پردازد می هاییصالحیت اعچال به نیز خود سازمان کنار
 شا   دو مورد حس  بر حالیی چنین در مواجهیم. مسوولیت به منجر مرج  چند یا دو به رفیار

 برتری هیچ صالحیت اعچال مراج  و مقامات میان نیوان اینیه نخست: است تفییک قابل هم از
 حاالیی  دیگاری  و شاد  خواهاد  احراز چندگانه یا مشیرک مسوولیت صورت این در که شد قائل
 (. Christopher Leck, 2009: 4)شد  قائل نهایی کنیرل مرج  یک برای بیوان هک است

 ساخن  «مااثر  کلای  کنیارل » معیاار  عنوان تحت دیگری معیار از بشرحقوق اروپایی دادگاه
 از آن آسایانۀ  دیگار   عبارت به. است ماثر و کلی کنیرل میان چیزی معیار این آسیانۀ. گویدمی

 نیروهای که سرزمینی در افراد و هاگروه اقدامات. است بایتر کلی یرلکن از و کچیر ماثر کنیرل
 تلقای  اخیار  دولات  عچال  مااثر  کلای  کنیرل معیار اعچال با دارند  فعال حضور آنجا در خارجی
 نیسات  یزم گویدمی خصوص این در خود آرای از ییی در بشرحقوق اروپایی دادگاه. شد خواهد

 قبرس ترک جچهوری مقامات اعچال و هاسیاست و پلیس رفیار بر اًواقع ترکیه آیا کند تعیین که
 ساربازان  از زیاادی  شچار که است آشیار این خیر؟ یا است کردهمی اعچال جزئی کنیرل شچالی
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 جزیاره  از بخاش  آن روی ارتش که اندبوده شچالی قبرس در وظایفی انجام در درگیر کشور این
 (.Laura Ortega, 2015: 29)است  کردهمی ماثر کلی کنیرل اعچال

 خاورد  مای  چشم به مینوعی قضایی آرای و هادیدگاه کنیرل  بر حاکم معیارهای درخصوص
 رأی ییای  . کناد مای  گاری جلوه آرا سایر از بیشیر رأی دو میان این در که است این واقعیت اما

نییاراگوئاه   در اامرییا  نظاامی شابه  و نظاامی  هایفعالیت قضیۀ در دادگسیری الچللیبین دیوان
(ICJ, 1986: para 115 )قضیۀ در ساب  یوگسالوی برای کیفری الچللیبین دیوان رأی دیگری و 

 معیاار  به اولی که کنیرل معیار درخصوص دادگاه دو این میفاوت آرای(. I.C.T.Y, 1999)تادیچ 
 وجودآمدنبه سب  دانست می کافی را کلی کنیرل معیار دومی و معیقد بوده است ماثر کنیرل

 .شد پرونده موضوع لحاظ به دو  این جچ  امیان درخصوص دیدگاهی
 الچللای باین  دیاوان  روییارد  رساد مای  نظار  باه  قضایا این در که است توجه حائز نییه این

 به ساب  یوگسالوی برای کیفری الچللیبین دیوان روییرد و دولت مسوولیت میوجه دادگسیری 
 و اشخاص اعچال بابت دولت مسوولیت درخصوص. است بوده  معطو بشردوسیانه حقوق اجرای
 کنیارل  مزباور  دولات  کاه  گفات  ساخن  انیساا   از توانمی صورتی در تنها خصوصی هایگروه

 بایاد  دولات  غیرماالی   و ماالی  هاای حچایات  بر عالوه یعنی. باشد داشیه هاآن اعچال بر ماثری
 حقاوق  اجارای  درخصاوص  اماا  کرد می درصا هاآن به عچلیات انجام جهت در نیز را دسیوراتی

 احاراز  باه  نیااز  باود   سااب   یوگساالوی  برای کیفری الچللیبین دیوان موردنظر که بشردوسیانه
 جنایییااران  کیفرمانادن بای  از جلوگیری و موضوع حساسیت به توجه با بلیه نبود  ماثر کنیرل
 کفایات  دولات  باه  خصوصای  اشاخاص  اعچاال  انیساا   بارای  شود احراز کلی کنیرل که هچین

 .کندمی
 دولات  مساوولیت  پرونده موضوع اگر که مرزبندی و تلقی این رسدمی نظر به حال هر به اما
 از بایاد  باشاد  بشردوسیانه حقوق اجرای موضوع که صورتی در و ماثر کنیرل معیار از باید باشد
 واحاد   قضایۀ  یاک  در اسات  مچین زیرا ندارد  منطقی توجیه کنیم  اسیفاده کلی کنیرل معیار
 نییجاه   در و شود اسیفاده ماثر کنیرل معیار از دولت به خصوصی هایگروه اعچال انیسا  برای
 اماا . نشود منیس  کنندهحچایت دولت به ماثر کنیرل معیار آسیانۀ به نرسیدن به توجه با عچل

 باه  یکل کنیرل معیار براساس خصوصی اشخاص این اعچال بشردوسیانه  حقوق اجرای لحاظ به
 بشاریت  علیاه  جنایت و جنگی جنایت به هاآن و شود منیس  اخیر دولت مقامات و فرماندهان

 .شد خواهیم روروبه میفاوت نییجۀ دو با واحد قضیۀ یک در دیگر  عبارت به. شوند محیوم
 دیاوان : گفات  تاوان مای  کنیارل  معیاار  درخصاوص  قااق   معیااری  نباود  اثبات درخصوص

 از« 2007 ژنوساید  کنوانسیون اجرای» و« 1986 نییاراگوئه» قضایای در دادگسیری الچللیبین
 نشاان  کاه  دارناد  وجود دیگری قضایای اما است  کرده اسیفاده انیسا  برای ماثر کنیرل معیار
 و اناد نباوده  پایبند ماثر کنیرل معیار به نیز دولت مسوولیت درخصوص حیی هادادگاه دهندمی
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 داوری دیاوان  مثاال   برای. دانسیند کافی دولت مسوولیت ا برایر کلی کنیرل معیار مواردی در
 در بشار حقوق اروپایی دیوان  (KennethP. Yeager) «ایگر کنت» قضیۀ در میحده ایایت-ایران
 حاالی  در دانسیند  کافی را کلی کنیرل  (ECHR, 1996: para 56)« ترکیه علیه لوازیدو» قضیۀ

 بارای  الچللای باین  کیفاری  دادگاه هچننین . بود دولت مسوولیت درخصوص پرونده موضوع که
 قضااایای در تااادیچ  قضاایۀ باار عااالوه بشردوساایانه حقااوق اجاارای مقااام در ساااب  یوگسااالوی

( Ibid, 1998: paras 230-234) «ساالبینی»  (ICTY, 2000: para 134) «الساایوییچ»
 کنیارل  معیاار  از «رگیچیو قضیۀ» در دوسلدور  دادگاه ( وIbid, 2000: para. 149) «بلسییچ»

 .کرد اسیفاده کلی
 و نیسات  برخاوردار  ثبااتی  هیچ از ماثر یا کلی کنیرل معیار شودمی مشاهده که قورهچان

 بایاد  اما. است شده اسیفاده کلی کنیرل معیار از نیز دولت مسوولیت اثبات در مواردی در حیی
 اجارای  و نییاراگوئه پروند  دو رد دادگسیری الچللیبین دیوان صورت هر در که کرد خاقرنشان
 یوگساالوی  بارای  کیفاری  الچللای بین دیوان و اسیفاده ماثر کنیرل معیار از ژنوسید کنوانسیون

 کاه  قاور هچان. کرد تأکید کلی کنیرل معیار اعچال بر خود رسیدگی مورد هایپرونده در ساب 
 دارد را مزیات  این سیانهبشردو حقوق اجرای حوز  در کلی کنیرل ضابطۀ اعچال شد خاقرنشان

 نقض جرم به جنگی جنایییاران ترآسان محاکچۀ و تعقی  و غیرنظامیان از بیشیر حچایت به که
 موجا   دوگاناه   کااربرد  ایان  دیگار   قار   از. انجاماد مای  مسالحانه  مخاصچات حقوق فاحش

 باه  را احیچال نای اینیه ترمهم آن از و شودمی الچللبین حقوق گسیخیگیهماز و شدنپارهپاره
 کاه  خصوصای  اشاخاص  اعچاال  بابات  الچللیبین مسوولیت از دولیی که حالی در آوردمی وجود

 جرم هچین اتهام به خصوصی اشخاص هچین یابد می رهایی اند شده جنگی هایجنایت مرتی 
 رمعیاا  اعچاال  رساد  مای  نظار  به رو  این از. شوند مجازات و محاکچه دولت آن عوامل مثابۀبه و

 تا هاستدولت برای امنی حاشیۀ درصدد تنها الچللیبین مسوولیت حوز  در ماثر کنیرل ضابطۀ
 موردنظر اهدا  به افین دهشت و شورشی هایگروه مالی تأمین و سازماندهی تجهیز  با بیوانند

 مسوولیت از شود منیس  هاآن به هاگروه این جرایم آنیه بدون حال عین در و یابند دست خود
 در کاه  رساد مای  نظر به(. 161: 1388عسیری  )بگریزند  هاگروه این اعچال از ناشی الچللیبین
 .کرد خواهیم اشاره بدان ادامه در که کرد ارائه دیگری حلراه باید خصوص این

 

 انتساب درخصوص مناسب معیاری ارائۀ .1
 کاه  هادفی  و نگرش عنو براساس ضابطه یک دادناخیصاص جای به است بهیر رسد می نظر به

 ناوع  باه   (بشردوسایانه  حقاوق  اجارای  یاا  دولت شناخینمسوول) دارد آن به رسیدن در دادگاه
 ضاابطۀ  ناوع  آن  براسااس  و بپاردازیم  کنند می حچایت آن از هادولت که هاییگروه و اشخاص
 :کرد ارائه را حالت دو توانمی صورتبدین. کنیم مشخص را کنیرل
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 نیافتهسازمان گروه یا عادی فرد درخصوص سبمنا ضابطۀ .1. 1
 بارای  مبیادی  افاراد  از گروهای  یاا  عادی افرادی از دولت آن در که دارند وجود احوالی و اوضاع
 به هاآن اعچال اینیه برای فرض این در. کندمی حچایت کشور یک در جنایییارانه اعچال ارتیا 
 ارائاۀ  لجسایییی   حچایات  ماالی   تاأمین  ربا  عاالوه  باید مزبور دولت شود  منیس  اخیر دولت

 و بدهاد  هاآن به عچلیات سرییک انجام در نیز را خاصی دسیورات نظارت  و آموزش تجهیزات 
 ماثری کنیرل دیگر  عبارت به. بگیرد خود کنیرل و نظارت تحت انیها تا ابیدا از را هاآن عچلیات

 کشاور  یاک  فرودگااه  در انیحااری  ایحچله فردی  وقیی مثال  برای. باشد داشیه هاآن اعچال بر
 دولات  گیارد  مای  عهاده  بار  را کشوری در دولیی بلندپایۀ مقامات از ییی قیل یا دهدمی انجام
 منیسا   بادان  گرفیاه صاورت  عچال  و نادارد  خااص  حادثاۀ  آن بابت مسوولییی فرد  آن حامی
 باه . اسات  داشایه  فارد  این اعچال بر ماثری کنیرل مزبور دولت شود کشف اینیه مگر شود نچی

 راه نقشاۀ  داده  قارار  اخییارش در تجهیزات داده  آموزش کرده  مالی تأمین را وی دیگر  عبارت
 نظاارت  وی بار  و هادایت  را او انیهاا  تاا  ابیادا  از عچلیات کل اجرای در و کرده تهیه وی برای را

 کنناده حچایات  ولات د به منیس  را دادهروی واقعۀ توانمی که است حالت این در. است داشیه
 اگار  مثاال  بارای  این صاورت   غیر در. دانست محق  وی برای را الچللیبین مسوولیت و دانست
 درخصاوص  را خاصای  دسایورات  اماا  اسات   داده آموزش یا کرده مالی تأمین را وی فق  دولت

 دادهروی حادثاۀ  بابات  مزباور  دولات  است  نیرده تهیه وی برای را راهی نقشۀ یا صادر عچلیات
 تاأمین  و کچک بر عدم مبنی الچللیبین تعهدات نقض بابت از است مچین تنها. ندارد مسوولیت

 ساوی  از یاا  دانسات  مساوول  را او ماواد  ناویس پایش  قرح 1 ماد  براساس افینی دهشت مالی
 .شود تحریم امنیت شورای

 

 یافتهسازمان گروه درخصوص مناسب ضابطۀ .2. 1
 تروریسایی  یا شورشی یافیۀسازمان گروه که دارند وجود نیز اییهحالت شده  کر فرض کنار در
. پردازدمی مخیلف نقاط در خرابیارانه و تروریسیی اعچال به و کندمی موجودیت اعالم جایی در

 اناد  مراتا  سلساله  و فرمانادهی  تشاییالت   دارای که یافیهسازمان هایگروه چنین درخصوص
 دولات  به هاآن اعچال انیسا  برای باشد  هاآن بر کلی لکنیر خارجی دولیی سوی از که هچین
 ماالی  تاأمین  را گروهای  چناین  دولیای   که هچین دیگر  عبارت به. رسدمی نظر به کافی اخیر
 بار  کلای  کنیرلای  و دهدمی قرار اخییارش در تجهیزات دهد می آموزش و سازماندهی کند می

 و خااص  دسایورات  صادور  باه  دیگر و است فیکا وی شدنتلقی مسوول برای دارد هاآن اعچال
 هاای گاروه  چناین  کاه  است این علت. نیست نیازی ماثر کنیرل و هاآن اعچال مسیقیم هدایت
 و امنییای  نظاامی   مخیلاف  هاای بخاش  مراتا   سلسله فرماندهی  مرکز دارای ای یافیهسازمان
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 هاای کچاک  کاه  هچین و نیسیند خارج از راه نقشۀ یا دسیور دریافت به نیازمند دیگر و اندغیره
 اهادا   و ایدئولوژی هاآن. است کافی هاآن برای شود می اعطا هاآن به خارج از غیرمالی و مالی

 قارار  کنناده کچاک  خاارجی  دولات  رکاا   در گااه هایچ  قوری کاه  به دارند  خود به مخصوص
 مشایرک  جهااتی  در مزباور  هاای گاروه  اهادا   با را خود اهدا  که هاییدولت بلیه گیرند نچی
 خاود  امار  تحات  را هاا آن توانناد نچای  کنند  امامی اقدام هاآن به کچک و نزدییی به بینند می

 .درآورند
 کاافی  انیساا   بارای  را کلای  کنیارل  معیاار  اینیه فرض با و  کرشده توضیحات به توجه با

 بیندازد؟ جریان به را کلی کنیرل معیار تواندمی تروریسم مالی تأمین آیا اما بدانیم 
 باه  تروریسام  ماالی  تاأمین   1999 تروریسم مالی تأمین سرکو  کنوانسیون 3 ماد  مطاب 

 عچد  قور به و قانون خال  بر مسیقیم غیر یا قورمسیقیم به وسیله  هر به وجوه  هرگونه ارائۀ»
. شاد مای  گفیاه  «گردد تروریسیی اعچال صر  جزئی  یا کلی قور به اینیه به علم با یا قصد به

 نیاز  غیره و تسلیحات خودرو  قراردادن اخییار در مثل مالی هایکچک سایر نقد  وجوه بر عالوه
 .شوندمی محسو  تروریسیی مالی تأمین مصادی  از

 وجود با اما رود می فراتر هاتروریست به نقد وجوه ارائۀ از تروریسم مالی تأمین دایر  هرچند
 جریاان  باه  را کلای  کنیرل معیار بیواند تروریسم مالی نتأمی صر  که رسدنچی نظر به نیز این

 اعچاال  انیساا   بارای  را کلای  کنیارل  معیاار  بایاد  نگارناده   نظار  از دیگار   عباارت  به. بیندازد
 بارای  هاا دولت دست تا دانست کافی هاآن از کنندهحچایت دولت به یافیهسازمان هایتروریست
 بااز  باشاند  آن الچللای باین  عواقا   نگاران  آنیه نبدو تروریسم  لوای در خود اهدا  به رسیدن
 و کلای  کنیارل  معیاار  اعچال برای تواننچی را تروریسیی هایگروه مالی تأمین صر  اما نباشد 
. اسات  ماالی  تاأمین  از فراتر چیزی کلی کنیرل معیار آنیه  توضیح. دانست کافی انیسا  تحق 
 دارد اشااره  موضاوع  این به نیز ساب  الوییوگس برای الچللیبین کیفری دیوان تجدیدنظر شعبۀ

 بار  نظاارت  و ریازی برناماه  در مشاارکت  و مالی تأمین و تجهیز صر  از که کلی کنیرل»...  که
 ,Draft Article on state Reponsiblity.2001 with commentaries....« )رود فراتار  عچلیاات 

 و رود فراتار  بایاد  و شاود نچای  منحصار  ماالی  تأمین صر  به کلی کنیرل دیگر  عبارت به .(48
 دیگار  شاد  اشاره که قورهچان این  وجود با. باشد داشیه دربر نیز را غیره و آموزش سازماندهی 

 نیااز  مااثر  کنیارل  در کاه  قاور آن) انیها تا ابیدا از عچلیات هدایت یا خاص دسیورات صدور به
 .   نیست نیازی( است

 هاای گاروه  اعچاال  انیساا   هاای زمیناه  از ییای  منزلاۀ به «کلی کنیرل» معیار ترتی بدین
 افیاد  نچای  جریاان  باه  مالی تأمین صر  با حامی  دولت به هاتروریست و شورشی یافیۀسازمان

 به مالی تأمین با که را هاییدولت شود می این نییجه پس. باشد هچراه دیگر اعچالی با باید بلیه
 نیاردن رعایات  و کوتااهی  بابات  از تاوان می فق  کنند می اقدام تروریسیی هایگروه از حچایت
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 دولیای  دیگر  عبارت به. دانست مسوول امنیت شورای هایقطعنامه جچله از الچللیبین تعهدات
 از است و داده انجام الچللیبین تخلف کند نچی رعایت را امنیت شورای آورالزام هایقطعنامه که

 قهاری  اقدامات یا هاتحریم تواندمی نیز آن جرایا ضچانت و بود خواهد مسوول تخلف  این بابت
 .باشد هفیم فصل براساس امنیت شورای
 

 گیرینتیجه
 از اهادا    ساری یاک  باه  رسایدن  بارای  جامعاه  در وحشات  و رعا   ایجاد معنای به تروریسم

 بایتر امنییشان سطح و کنندمی پیشرفت جوام  هرچه. است حاضر عصر مهم بسیار موضوعات
 بایاد  هاا تروریسات   رو این از. است بایتری هایهزینه میضچن نیز امنیت این زدنهمبر رود می
 قریا   از ماالی  منااب   ایان . کنناد  تاأمین  را خاود  افیان دهشات  اقادامات  مالی مناب  نوعیبه

 فاراهم  هاا دولات  برخای  مالی هایحچایت ترمهم هچه از و هانآ غیرقانونی و قانونی هایفعالیت
 منزلاۀ باه  تروریسام   ماالی  تأمین. شودمی خوانده تروریسم مالی تأمین اصطالح در که شودمی

 ۀدها  دو در مهام  بسایار  موضوعی تروریسیی  هایگروه از هادولت حچایت بارز مصادی  از ییی
 تاأمین  محیومیات  و مچنوعیات  در مقاررات  و قواعد اکثر که است جهت هچین به و است اخیر
 و قواعاد  ایان  باه  توجاه  باا . اناد شاده  ذاشایه گ اجرا به تصوی  ۀده دو هچین در تروریسم مالی

 اسات  الچللای بین امنیت و صلح علیه تهدید بارز مصادی  از ییی تروریسم مالی تأمین مقررات 
 در البیاه . کناد  مواجاه  امنیات  شورای قهری اقدامات و هاتحریم با را میخلف کشور تواندمی که

 حقاوق  کچیسایون  ماواد  ناویس پایش  قرح قری  از لفمیخ دولت یتمسوول مقررات  این کنار
 تروریسایی  هاای گاروه  درخصاوص  کاه  پیشانهاد  این با البیه  شود قرح تواندمی نیز الچللبین

 بارای  را کلای  کنیرل معیار و یمآور پایین را انیسا  ۀآسیان و شویم اسیثنا به قائل یافیهسازمان
 و ماالی  حچایات  ایتروریسایی  گاروه  چنین از ییدول اگر که معنی این به. بدانیم کافی انیسا 

 هچین کند  مچاشات و مدارا هانآ با و دهد پناه هانآ به یا دهد آموزش را هانآ کند  لجسیییی
 ایان  باه  قائال  توانمی سخییبه اما. است کافی حامی دولت به هانآ اعچال انیسا  برای مقادیر
 در و انیساا   و بینادازد  جریاان  باه  کلی کنیرل معیار بیواند مالی حچایت صر  که شد نییجه
 . کند محق  بابت این از را یتمسوول نییجه
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