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چکیده
یکی از مهمترین دالیل تقویت جریانهای تروریستی در جهان ،تداوم تأمین منابع ماالی ماورد نیااز
آن ها از طرق مختلف است .در واقع تروریستها برای رسیدن به اهداف تروریستی خود نیازمناد تاأمین
مالی هستند و برای تأمین این نیاز حیاتی خود به راههای گوناگونی متوسل میشوند .لذا به منظور مبارزه
با تروریسم ،یکی از مهمترین و ضروریترین راهها ،مبارزه با تأمین مالی آن است .در ایان راساتا اتخاا
تمهیداتی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اتخا هرگونه اقدامی به منظور خشکاندن مناابع تاأمین
مالی تروریسم در اسناد ملی و بینالمللی ضروری است .عدم الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه
با تأمین مالی تروریسم ،عدم شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتاار مررماناه مساتقل و فقادان
سیاست جنائی افتراقی در خصوص آن داللت بر چالشها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد
داخلی است؛ در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی  -توصیفی به واکاوی چالشهاا و مواناع در اساناد
ملی و بینالمللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهند پرداخت.
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مقدمه
در سال  1382برای اولین بار الیحهای با عنوان مبارزه علیه تروریسم در دولات جمهاوری
اسالمی ایران تهیه و کارشناسیهای متعددی در مورد آن صورت گرفت؛ اما مع االسف به دلیال
اینکه به اعتقاد برخی با وجود جرم انگاری جرایم شبه تروریستی همچون محارباه و افسااد فای
االرض نیازی به جرم انگاری تروریسم نداریم ،این الیحه به محاق رفات و چاه بساا حتای باه
دالیل سیاسی تا سالها کسی از آن صحبتی به میان نیاورد؛ اما از آغازین دهه  90و یا چاه بساا
قبل از آن موضوع تروریسم و ضرورت جرم انگاری آن به عنوان یک جنایت یاا رفتاار مررماناه
تعزیری مردداً بر سر زبان ها افتاد و بر اساس شرایط خاص زمانه و متأثر از ضرورت دوران گذار
از قطعنامههای تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران ،بخش مبارزه علیه تأمین مالی تروریسم از
کل موضوع مبارزه علیه تروریسم ،مورد توجه سیاست جنایی تقنینی قرار گرفت و «قانون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم» در ماور  94/12/22تصاویب و باه تااریخ  10فاروردین  1395اباال
گردید( .رضوی فرد )5 :1396 ،بدون شک صرف نظر از اینکه ایراد اساسی مبنی بار عادم جارم
انگاری مستقل و کیفرگذاری دقیق جرایم و جنایات تروریستی باه حاال خاود بااقی اسات ،ماع
الوصف ،تصویب قانون فوق با حواشی متعددی که در حوزه مبارزه با پولشویی ایرااد ماینمایاد،
میتواند گویایی عزم جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با ریشهها و زمینههای افعاال تروریساتی
باشد.
نظام حقوقی ایران در مواجهه با جهانیشدن حقوقکیفری ،بیشترین همگرایی را در خصوص
موضوعات مرتبط با ابعاد مختلف اقتصادی داشته؛ بر همین اساس تأمین مالی تروریسام همانناد
پولشویی با فشار و پیگیری نهادهای اقتصادی به موضوع حقوق کیفری ایران تبدیل شده اسات؛
عوامل و نهادهای درگیر با مبارزه با تأمین مالی تروریسم بسیار گسترده و فراگیر میباشد کاه در
این میان بانک های مرکزی به عنوان مقام پولی کشورها در راستای ایفای وظایف خود به ویاژه
تنظیم حرم نقدینگی و کنترل نر تورم ناگزیر از رویارویی با ابعاد گوناگون اقتصااد پنهاان کاه
تأمین مالی تروریسم از مصادیق آن است ،میباشد.
نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ گویی به این سواالت هستند که چالشهاای مقابلاه باا
تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی و جهانی چیست؟ و با چه موانعی در این مسیر روبرو هستند؟
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 .1مفهوم تأمین مالی تروریسم
نوان تأمین مالی تروریسم پس از حوادث  11سپتامبر سال  2001آمریکا مطار گردیاد .در
بادی امر این عنوان یک تعریف ساده را به هن متباادر مایکناد :ارائاه وجاوه باه گاروههاای
تروریستی ،ولی هن پرسشگر از همین تعریف ساده سواالت زیادی را مطر مایکناد کاه ایان
تعریف قادر به پاسخگویی آنها نیست منظور از وجوه چیست؟
آیا صرفاً شامل نفو میشود یا سایر اموال را نیز در بر میگیرد؟ آیا ایان عناوان عاالوه بار
اموال ،خدمات مالی را نیز در بر میگیرد؟ (شمس ناتری و اسالمی.)260 :1394 ،
تأمین مالی تروریسم جرم بزرگی است که میتواند اقتصاد مملکت را تحت تأثیر خاود قارار
دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است (.)Paulussen, 2012:36
آثاری چون تضعیف بخش خصوصی ،کاهش اعتماد به بازارهای مالی ،کاهش درآمد دولات،
تقویت منابع و شبکه مالی مررمین و غیره .از این میان میتوان یکی از مهمترین آثاار مخار
آن را بر بانکها و موسسات مالی کشور دانست (رییس پور و مغفوری فرسنگی.)39 :1396 ،
به موجب بند اول ماده « 3کنوانسیون» تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است« :ارائه
یا جمع آوری وجوه ،به هر وسیله ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،برخالف قانون و به طور عمد،
به قصد یا با علم به این که به طور کلی یا جزئی ،صرف اجرای اعمال تروریستی گردد».
براساس این تعریف ،میتوان رکن مادی 1و روانی 2جرم فوق را به شر زیر تفکیک نمود:
الف .رکن مادی :عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین ماالی ،کاه باا اساتفاده از واهههاای
«ارائه یا جمع آوری» مفهوم بسیار وسیع و گستردهای دارد .بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به
طور مستقیم یا غیر مستقیم وجوهی را ارائه یا جمع آوری کند تا صرف عملیات تروریستی شاود،
مرتکب جرم شده است.3
 .1عنصر مادي ،مجموعهاي از اجزا و شرطهاي مادي و بیروني است كه با وجود آنها جرم در جهان بیرون پدیدار ميشود و
به حسب نوع جرم ها ،این اجزا و شرطها متفاوت است( .قیاسي ،ساریخاني و خسروشاهي :1391 ،ج.)111 ،2
 .2ركن معنوي /رواني جرم ،آن فعل و انفعال دروني و روانيِ مرتكب حین یا پیش از ارتكاب جرم است كه نشانگر پیوند و
رابطۀ ویژۀ فكري او در مخالفت با مقررات كیفري و قانونگذار ميباشد( .قیاسي ،ساریخاني و خسروشاهي :1391 ،ج .)202 ،2
 .3بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده « 2كنوانسیون» ،صرف ارائه یا جمع آوري وجوه جهت ارتكاب اعمال تروریستي،
براي تحقق جرم كافي است و نیاز به تحق ق نتیجه ،یعني استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتكاب عمل تروریستي نیست؛ به
عبارت دیگر ،ميتوان گفت این جرم مطلق است .در تأیید این استنتاج ،بند سوم ماده « 2كنوانسیون» مقرر ميدارد« :براي
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ب .رکن معنوی :رکن معنوی جرم مزبور ،دو جنبه دارد:
 . 1عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛
 . 2قصد مرتکب بر صرف وجوه جهت انرام اعمال تروریستی یا علم وی به این کاه وجاوه یااد
شده صرف چنان اهدافی خواهد شد .در جنبه دوم عنصر معنوی ،قصد و علم جایگزین یکدیگرند
(طیبی فرد.)286 :1384 ،
از ماده  2کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم استنتاج میشود که «:ارائه یا جمع آوری
وجوه ،به هر وسیله ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،بر خالف قانون و به طور عمد ،به قصد یا با
علم به اینکه به طور کلی یا جزیی ،صرف اجرای اعمال تروریستی گردد».
از این تعریف استنتاج میشود که اوالً؛ تعریف صرفاً ناظر به اعماال تروریساتی مایباشاد و
اشارهای به ممنوعیت حمایت مالی از تروریستها و سازمانهای تروریستی نشده است؛ ثانیا؛ بار
اساس این تعریف زمانی شخص؛ مسئولیت کیفری دارد که نسبت به استفاده از این مناابع ماالی
در اعمال تروریستی علم داشته باشاد .ثالاااً بناا بار شااهر تعریاف منادرج در بناد اول مااده 2
«کنوانسیون»  ،صرف ارائه یا جمع آوری وجوه جهت ارتکا اعمال تروریستی ،برای تحقق جارم
کافی است و نیاز به تحقق نتیره ،یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکا عمل تروریستی
نیست؛ به عبارت دیگر ،می توان گفت این جرم مطلق است .در تأیید این استنتاج ،بند سوم ماده
« 2کنوانسیون» مقرر می دارد« :برای تحقق جرم مندرج در بند  ،1ضاروری نیسات کاه وجاوه
مزبور جهت انرام جرم مذکور در ردیف های الف و بند  1باال ،در عمال ماورد اساتفاده قارار
گیرد».

تحقق جرم مندرج در بند  ،1ضروري نیست كه وجوه مزبور جهت انجام جرم مذكور در ردیفهاي الف و ب بند1باال ،در عمل
مورد استفاده قرار گیرد» .به دیگر سخن ،جرم مزبور جرمي مطلق است و براي تحقق جرم ،نیازي به حصول نتیجه نیست.
بند چهارم همان ماده نیز ادامه ميدهد كه« :شروع به ارتكاب عمل موضوع بند  1ماده  2نیر جرم محسوب ميشود» .یعني
به محض ارائه یا مطالبه ي وجوه به قصد انجام عمل تروریستي یا آگاهي از این كه وجوه به منظور ارتكاب اعمال تروریستي
مورد مصرف قرار خواهد گرفت ،صرف نظر از این كه ارائه وجه منجر به ارتكاب عمل تروریستي بشود یا خیر و نیز مطالبهي
وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر ،جرم یاد شده محقق ميگردد .این نتیجه گیري و استنتاج سخت گیرانه مطابق روح و حتي
نص «كنوانسیون» است .عالوه بر این ،معاونین جرم ،سازمان دهندگان ،آمرین و تشكیل دهندگان گروه براي ارتكاب اعمال
فوق نیز طبق ردیفهاي (الف 9تا (پ) بند  5ماده « 2كنوانسیون» ،مجرم محسوب ميشوند.
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 .2چالشهای مقابله با تأمین مالی تروریسم
نیاز تروریست ها به منابع مالی موجب گردید تا با توجه به هم پوشانی منافع آنها با برخای از
دولت ها ،حامیان مالی از میان دولت ها به دست آورند .دولت های حاامی تروریسام باا صارف
چنین هزینه هایی منافع خود رای از شیوه های نامشروع دنبال می کردناد .کماک هاای ماالی
شوروی سابق ،کره شمالی و کوبا به گروه های تروریستی مارکسیستی سراسر جهاان در هماین
راستا صورت می گرفت .لیبای چناین کماک هاایی را ساخاوت منداناه باه گاروههاایی چاون
بریگادهای سر  ،ارتش جمهوری خواه ایرلند ،ببرهای تامیل ،ارتش سر هاپن و دیگر گاروه هاا
تقدیم میکرد )Adames,1986: P37( .یکی از مهمترین دالیل تقویت جریانهای تروریستی
درجهان ،تداوم تأمین منابع مالی مورد نیاز آن ها از طرق مختلف اسات .در واقاع تروریساتهاا
برای رسیدن به اهداف تروریستی خود نیازمند تأمین مالی هستند و برای تأمین این نیااز حیااتی
خود به راههای گوناگونی متوسل میشوند .لذا به منظور مبارزه با تروریسم ،یکی از مهمتارین و
ضروریترین راهها ،مبارزه با تأمین مالی آن است.
در این راستا اتخا تمهیداتی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اتخا هرگونه اقدامی باه
منظور خشکاندن منابع تأمین مالی تروریسم ضروری به نظر میرسد؛ اما در این مسایر یکساری
چالشهایی در اسناد ملی و بینالمللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم مواجه خواهیم شد که
به تشریح آن خواهیم پرداخت.
 .1-2چالشهای مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصو  1394/11/14با تااخیر  14سااله از حادثاه 11
سپتامبر آمریکا تصویب شده است و در مقایسه با سوابق تقنینی سایر کشورها مانند قاانون ضاد
پولشویی و پیکار با تامین مالی تروریسم استرالیا مصو  2006و  ...مصاوبه تااخیری محساو
شده که بدین سان نوعی ناهمزمانی با اسناد بین المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
به علت تحت فشارهای بینالمللی و در راستای رفع محدودیتهای ایراد شاده بارای نظاام
بانکی ،در سال  1389الیحهای از سوی دولت با عنوان الیحهی مبارزه با تأمین مالی تروریسام
به مرلس تقدیم شد ،که این الیحه پس از چند نوبت اصال سارانرام در تااریخ 1394/11/13
به تصویب مرلس و در تاریخ  1394/12/13به تأیید شورای نگهبان رسیده اسات؛ واقعیات امار
این است که ایران با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرای تدابیر نظارتی بار سیساتم
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بانکی همواره به دلیل عدم جرم انگاری مستقل تأمین ماالی تروریسام ،در فهرسات کشاورهای
پرخطر برای سرمایه گذاری از سوی نهادهای مالی معرفی شده و بعضاً تحریم شده است؛ از این
رو این قانون یک اقدام واکنشی در مقابله تحریمها بوده و باا محوریات وزارت اقتصااد و باناک
مرکزی تهیه شده است .بر همین اساس تأمین مالی تروریسم همانند پولشویی با فشار و پیگیری
نه ادهای اقتصادی به موضوع حقوق کیفری ایران تبدیل شده است؛ شاید بتوان گفات در ایاران
سیاست جنایی اجرایی در خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسایار پیشاروتر از سیاسات
جنایی تفنینی و قضایی است .این پیشرو بودن در حدی است که قانون مبارزه با پولشاویی های
صحبتی از تأمین مالی تروریسم نمیکند .ولی آیین نامهی پولشویی و تماامی دساتورالعملهاا و
بخشنامههای صادره در خصوص پولشویی به تأمین مالی تروریسم اشاره میکنند.
سوالی که به هن متبادر میشود این است که چگونه بدون جرم انگاری مستقل تروریسم و
عدم شمول برخی از اقدامات تروریستی در عناوین مررمانهی سنتی حقوق کیفری ایران ،تاأمین
مالی تروریسم را جرم انگاری میکنیم؟ چگوناه الیحاه تروریسام را کاه در تااریخ 1382/9/15
توسط دولت به مرلس تقدیم شد .به بوته فراموشی میسپاریم ولی قانون مبارزه با تاأمین ماالی
تروریسم را تصویب میکنیم؟
به نظر میرسد مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تالش جاامعتاری اسات کاه بارای
مقابله با تروریسم صورت میپذیرد .از این رو نیازمند تصویب قانون مقابله با تروریسم هستیم که
تأمین مالی تروریسم نیز به عنوان یکی از شیوههای مهم مقابله با تروریسم در آن گنرانده شود.
گروه ویژه مالی 1در سال  1989با دو هدف ،مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین ماالی تروریسام
تشکیل شده است؛ گروه اقدام مالی یک نهاد بینالدوَل و یک نهاد سیاسی و شبهحقاوقی اسات.
این گروه یک سازمان بین المللی رسمی نیست چرا که باا تعریاف حقاوق باینالملال ساازگاری
چندان ی ندارد و گروه به تعبیر خود افراد آن فاقد شخصیت حقوقی مستقل و جدا از آنها است .در
مرموع گروه اقدام مالی را میتوان سازمانی با ویژگیهای خاص برشمرد.
کارکرد نهاد گروه ویژه مالی معطوف به ارائه توصیههایی در خصوص پیشگیری و مقابلاه باا
پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و اشاعه سال های کشتار جمعی است .کشاورها
میبایستی این توصیهها را با وضع و اجرای قانون انرام دهند ،در غیراینصورت گروه اقدام مالی
1

. FATF/Financial Action Task Force
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با انتشار بیانیه ،چنین کشوری را به عنوان منطقه با ریسک باال معرفی و مانع از تعامال ماالی و
سرمایهگذاری آن میشوند؛ کشورهایی که به استانداردهای مربوط باه مباارزه باا پاولشاویی و
تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند ،توسط این نهاد در لیست سایاه قارار مایگیرناد و در
نتیره بانکها و موسسات مالی و بنگاه های اقتصادی ،همکاری خود را با کشاورهای در لیسات
سیاه قطع میکنند؛ ایران در راس کشورهای غیر همکار و در لیست سیاه این گروه قارار گرفتاه
است؛ در هوئن  2016بیانیه از سوی » »FATFصادر شده و برای هرده مااه ایاران از لیسات
سیاه به حالت تعلیق درآوردند و چنین مطر کردند که ایران در این مدت اقدامی انرام ندهد؛ به
لیست سیاه باز خواهد گشت؛ پیرو نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،یکی از مهام
ترین مسائل مطروحه ،ارزیابی ریسک معامله با جمهوری اسالمی ایران در تعامالت خارجی بوده
است .به رغم یک درجه بهبود وضعیت و تعلیق برخی محدودیتها علیه ایران به مادت یکساال
در نشست اخیر «گروه ویژه اقدام مالی» »( »FATFمطابق باا آخارین گازارش کمیتاه باازل
منتشر شده در تاریخ  6مردادماه سال  ،1395جمهوری اسالمی ایران با رتبه ریسک معاادل /61
 8همچنان در جایگاه اول در لیست کشورهای باریسک باال از منظر ریسک مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریسم قرار دارد .مبانی قاانونی همکااری ایاران باا گاروه اقادام ماال (،)FATF
زمینه ای را برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر و متعاقبا فاراهم شادن امکاان
فعالیت بانکها ،موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند .بنابراین به نظر میرساد
بررسی و ایراد زیرساختهای اساسی برای رفع کاستیهای قاانونی و اجرایای بارای مقابلاه باا
پولشویی و تامین مالی تروریسم نه تنها ضروری است بلکه بدون این اقدامات هزیناه معاامالت
خارجی کشور مانند گذشته نزدیک بسیار سنگین خواهد بود؛ اساساً با گاروه اقادام ماالی تباادل
اطالعات مالی و بانکی صورت نمیگیرد ،زیرا سازوکاری برای این منظور پیشبینی نشده است.
در رابطه با مصادیق سازمانها و گروه های تروریستی ،ایران نیز مانند هر کشور دیگری حق
دارد که در قوانین خود ،نهادهای یصال برای تعیین مصادیق سازمانها و گروههای تروریستی
را مشخص کرده و این مصادیق را به اشاخاص حقیقای و حقاوقی اباال کناد و های چیاز در
توصیه های گروه اقدام مالی که ایران را ملازم کناد تاا از فهرسات نظاام آمریکاا و گاروههاای
تروریستی تبعیت کند ،وجود ندارد .در همکاری با گروه اقدام مالی هی الزامی وجاود نادارد کاه
ایران را ملزم به تبعیت از تحریمهای آمریکا کند و رهیم مبارزه با تحریمهای آمریکاا مساتقل از
گروه اقدام مالی است .همچنین در متن برجام قید شده است که کلیه اشخاص ایرانی میتوانناد
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با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند .بنابراین بیان اینکه همکاری با گروه اقدام ماالی
منرر به خود تحریمی نخواهد شد.
در تبصره  2ماده یک قانون فوق؛ اعمالی که افراد ملتها و  ...برای مقابله با اموری از قبیل
سلطه؛ اشغال خارج شده است و تعیین مصادیق این ملل؛ افراد و گروهها بر عهده شاورای عاالی
امنیت ملی قرار داده شده است .در حالی که؛ «در سایر کشورها؛ معموالً عکس این روناد وجاود
دارد تروریستی را مشخص و اعالم نمیکنند این رویکرد صحیح تر به نظر میرسد؛ زیرا اصل بر
تروریست نبودن است و اگر سازمان یا گروهی؛ تروریستی محسو میشود بایاد ناام آن اعاالم
شود :نه اینکه نام گروه ها و سازمان های غیر تروریستی اعالم شود .در خصوص قانون و آیاین
نامه مبارزه با پولشویی نیز که قدم اول و مهم مبارزه با تامین مالی تروریسم محسو مایشاود؛
صرف نظر از آنکه در برخی موارد مربوط به قانونگذاری و قانوننگااری رعایات نگردیاده اسات؛
قانون گذار در آیین نامه مبارزه با پولشویی مصو 1388؛ در برخی موارد به جرم انگااری آیاین
نامه ای اقدام کرده است( .شاکری و فتحی )149 : 1392 ،که همسویی کامل با اسناد و الزاماات
بین المللی ندارد بنابراین دخالت انگیزه های ایدولوهیک و سیاسای و عقیادتی کاردن مسااله از
دیگر چالشهای اساسی در این حوزه است .تحلیل گفتمان قانونگذار در قانون مباارزه باا تاأمین
مالی تروریسم گویای آن است که مهمترین چالش در این زمینه ،وجود گروههای مقاومت اسات
که از سویِ ایران بنا به اصول سیاست خارجی مبنی بر «تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حمایت
بی دریغ از مستضعفان جهان» (بند  16اصل سوم قانون اساسی) و «حمایت از مبارزه حق طلبانه
مستضعفین در برابر مستکبرین» (اصل  )154تروریستی قلمداد نمیشوند و به نظر میرسد علتِ
عدم امضاء و تصویب کنوانسیون بین المللای متوقاف کاردن تاأمین ماالی تروریسام و تصاویب
دیرهنگامِ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ناشی از وجودِ همین دیدگاه است (عارفی:1396 ،
.)55
 .2-2چالشهای مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بینالمللی
تروریسم یک چالش اساسی دنیای امروز است و اعتقاد جامعه جهانی این اسات کاه تاأمین
مالی ،بماابه خون رسانی شاهرگ این پدیده بوده و میتاوان باا شناساایی و کنتارل آن ،ضاربه
اساسی بر جریان تروریستی وارد کرد .از طرف دیگر ،تروریسم یک جرم فرامرزی است که آثار و
تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نبوده و همکاریهای بینالمللی در مبارزه باا
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آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .تصویب «کنوانسیون باین المللای مباارزه باا تاأمین ماالی
تروریسم ملل متحد» در  1999که به صورت مشخص موضوع تأمین ماالی تروریسام را هادف
قرار داد ،فرصتی برای پیشگیری و مبارزه ساختاری با این گروههاست .این کنوانسیون با الحاق و
اقبال  188عضو (تا آوریل  ) 2017یکی از جامع ترین معاهدات در مبارزه باا تروریسام شاناخته
میشود (زرگر و یوسفی مقدم.)309 :1396 ،
از لحاظ اهمیت؛ اعتبار شکلی و الازام آوری در ساطح باینالمللای؛ چهاار ساند حقاوقی در
خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسام وجاود دارد کاه عبارتناد از -1 :قطناماه شاماره 1373
شورای امنیت سازمان ملل متحد مصو  2001میالدی  -2کنوانسیون باین المللای مباارزه باا
تامین مالی تروریسم مصو  9دسامبر  1999میالدی  -3توصیه های  2009گاناه گاروه اقادام
مالی  -4توصیه های چهل گانه تحت عنوان مبارزه با تامین ماالی اشااعه ساال هاای کشاتار
جمعی که در توصیه شماره  7نسخه سال  2012میالدی ارائه گردیده است.
در خصوص توصیه های مورد اشاره در بندهای سوم و چهارم باید افزود کاه پاس از اساناد
الزام آور جهانی و بینالمللی درنشست روسای کشورهای گروه هفت در ساال  1989در پااریس؛
تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایراد و راههای سوء استفاده از موسسات مالی مسدود گردد
تا  30آوریل  2004میالدی؛  31کشور و سازمان بین اللملی به عضاویت گاروه درآمدناد .اولاین
مرموعه اقدام مالی (توصیه های چهل گانه) در سال  1990در مورد مبارزه با پولشویی صاادر و
در سال های  1996و  2003مورد اصال قرار گرفت( .طبیبی فرد )278 :1384 ،از جمله بهترین
توصیههای گروه اقدام مالی 1میتوان به اجرای اصل شناسایی مشتری2؛ تاسیس واحد ازطالعات
مالی3؛ عدم اجازه تاسیس یا ممنوعیت فعالیات باناک هاای صاوری 4و حاذف شارط مررمیات
دوگانه5معاضدت قضایی؛ گزارش معامالت مشکوک 6و پولشویی 7اشاره کارد ( 40+9توصایه در
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.)98 – 88 :1389 ،
1

- financial action tack fxee (falf).
. custoner dce dlgnie (cdd).
3
. financial Intelligence unit (Flu).
4
. shell barks.
5
. The absence of dual criminality.
6
. suspicious transaction report (str).
7
- money laundering .
2
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نکته آخر در خصوص اسناد فرا منطقه ای اینکه در سال  2012میالدی؛ گروه ویاژه پاس از
خاتمه سومین دور ارزیابی کشورها و با مشارکت نهادهای منطقهای شبه گروه ماالی 1و ساازمان
های ناظر 2از جمله صندوق بین المللی پول3و سازمان ملل4؛ توصیه ها از موضاوعات مباارزه باا
پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ به موضوع مبارزه با تاامین ماالی اشااعه ساال هاای
کشتار جمعی 5است.
نسخه مرزبور مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده اسات و
توصیههای شماره  4و  3تأمین مالی تروریسم و تامین مالی بارای اشااعه ساال هاای کشاتار
جمعی را تشکیل میدهد .این مرموعه در زمینه مبارزه با پولشویی باه شامار مایرود؛ در واقاع؛
جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و ناه گاناه شاده اسات باه
گونهای که از سوی  180کشور دنیا به صورت رسمی؛ مورد تایید قرار گرفته اسات و باه عناوان
منبع و مرجع اصلی؛ برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشاورها ماورد
استفاده قرار میگیرد (استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:1392،
.)12-13
از دیگر اسناد منطقهای و بینالمللی قابل مالحظه در خصوص مبارزه با پولشویی (اسماعیلی،
 )155 :1395در نتیره مبارزه با پولشویی؛ مبارزه با تاامین ماالی ترزوریسام نیاز مایباشاد .باه
کنوانسیون وین ()1998؛ کنوانسیون استراسبورک ()1990؛ دستور العمل های سه گاناه اتحادیاه
اروپااا ( 1991؛  2001و )2005؛ کنوانساایون پااالرمو ( )2000و کنوانساایون اسااالمی 6مبااارزه بااا
تروریسم قابل کر است.

- fata – style regional bodies.
- observer organizations.
3
- international monetary fund (imf).
4
- united nations.
5
- financing of proliferation.
1
2

 .6از بعد شرعي و فقهي؛ در ممنوعیت تامین مالي تروریسم ميتوان به قاعده ممنوعیت اعانت برائم و عدوان اشاره كرد
(محقق داماد؛  ) 174-173 :1395و ظاهر الصالح كردن اموال نامشروع؛ تقبیح عمل مسرفین و مترفین و ممنوعیت تكاثر و
 ...همگي در این راستا قابل ارزیابي هستند.
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 .3موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم
اگر چه در ضرورت مبارزه با پدیده تروریسم کمتر کسی تردیاد دارد اماا در رابطاه باا لازوم
مبارزه با حمایت مالی از تروریسم شبهاتی مطر شده و نقدهایی در ایان زمیناه وجاود دارد کاه
مانع از تشکیل یک حرکت جهانی در این زمینه شده است .در این مبحث به بیاان دیادگاههاای
مخالف و ادله آنها خواهیم پرداخت.
 .1-3موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی
برای مبارزه با جرم تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی داخلی دارای موانعی هستیم که باه
آن اشاره خواهیم کرد.
 .1-1-3عدم تعریف واحد از تروریسم؛ منجر به برخورد دوگانه و تبعیض آمیز
عده ای دیگر از نافذان الزام معیارهای ضد تروریستی بر موسسات مالی دنیا؛ بر این باورند که
ابهامات موجود در تعریف تروریسم و سازمانهاای تروریساتی و غلباه دیادگاههاای سیاسای و
عقیدتی در این مورد موجب گردیده که مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابازاری سیاسای
توسط عده ای از کشورها علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و کشورهایی که مایل باه
اطاعت از خواستههای قدرتهای سلطه گر نیستند از این رهگذر مورد فشار کشورهای قدرتمناد
قرار گیرند  .به عنوان ماال ایران به عنوان بزرگ ترین حامی تروریسام در بسایاری از گزارشاات
رسمی دنیا معرفی میشود که عمده آن به دلیل حمایت ایران از حز اهلل لبناان اسات و لایکن
کشورهایی مانند قطر؛ عربستان و کویت که حمایت های مالی آنها به جبهه النصره و حتی گروه
داعش (قبل از تحرکات اخیر این گروه) درگزارش های رسمی بیان شده است آسوده از هر گونه
تحریم و بازخواست هستند.
واقعیت این است که جامعه بینالمللی تاکنون موفق به ارائه تعریف اجتماعی از تروریسام در
معنای کلی آن نشده است .علت این ناتوانی هم در اختالف نظر دولات هاا در شامول یاا عادم
شمول تعریف تروربسم به فعالیت ای تروریستی گروههای رهایی بخش و تروریسم دولتی نهفته
است  .نتیره این اختالف نظر به نوبه خود آن است که تعریفی که هار دولات از تروریسام ارائاه
میدهد در حقیقت بازتابی از واقعیتهای سیاسی و اقتصادی آن جامعه در بستر زمان است .حال
چون این واقعیت ها در زمان های مختلف دگرگون و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است
لذا بدیهی است که تعریف تروریسم دچار اختالف نظر قابل توجهی باشد (عبدالهی.)82 :1388 ،
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 .2-1-3عدم نیاز به سیاست جنایی افتراقی
بخش زیادی از منتقدان ضمن پذیرش اجمالی ضرورت مباارزه باا تاامین ماالی تروریسام؛
معتقدند که قواعد سنتی موجود در قوانین جزایی کشور ها اگر به طاور صاحیح و دقیاق اعماال
شوند برای مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ کافی خواهند بود و لذا الزم نیست که برای مبارزه باا
این پدیده قواعد و مقررات مرزایی وضع گردد .به عنوان نمونه بیان می شود که اجارای قواعاد
راجع به معاونت در ارتکا جرم فراهم کردن ابزار ارتکا جرم و قواعد مربوط به مصادره اماوال
حاصل از جرم و یا اموال و امکانات مورد استفاده در ارتکا جرم ما را از قانونگذاری جدیاد بای
نیاز میکند؛ مخالفان بیان میکنند که نگاه ویژه به هر جرم ،با کنار گزاشاتن عنااوین مررماناه
کلی نتیره ای جز تورم کیفری و پیچیده شدن نظام کیفری ندارد.
این ایراد در خصوص پولشویی نیز مطر شده است؛ ولی باه راساتی سیاساتهاای جناایی
افتراقی در خصوص کدام جرایم باید اتخا گردد؟ به نظر میرسد تنها عامل تعیین کننده اهمیت
جرم می تواند باشد برای نمونه در جرایم امنیتی هر چند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
رم است و بر اساس قواعد معاونت؛ هر کسی برای این کار تهیه و تدارک اموال نمایاد مشامول
عنوان مررمانه می شود؛ بر این اساس در جامعه جهانی با عنایت به هاای اهمیات تروریسام و
ویژگی های تروریست ها (که در سیاست های جنایی امنیات محاور باه عناوان دشامن مطار
میشوند) لزوم اتخا سیاست جنایی افتراقی در این خصوص را ضاروری مای دانناد ایان امار در
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورسیم سازمان ملل و توصیههای گروه اقدام ماالی نیاز ماورد
تصریح و تاکید قرار گرفته است.
 .2-3موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بینالمللی
برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بینالمللی و جهانی دارای موانعی هستیم که به
آن اشاره خواهیم کرد.
 .1-2-3نقش اندک منابع مالی در شکل گیری و ادامهه حیهاس سهازماا ههای
تروریستی
اولین انتقادی که در این زمینه مطر میشود به نوعی تشکیک در اهمیت و نقش حمایات-
های مالی در گروههای تروریستی است .منتقدان بیان میکنند عامل مهم در شکل گیری و ادله
حیات سازمانهای تروریستی مباحث عقیدتی است و ایدئولوهیک است .اصوالً های انساانی باه
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خاطر مباحث مالی حاضر نیست وارد جریانی شود که جان او را به مخاطره میاندازد ایان قادرت
عقیده هست که انسانها را تا پای فداکاری های بزرگی چون مردن در راه آرمان های ساازمان
می کشاند.
در پاسخ به این انتقاد باید بیان کنیم وجود مناابع ماالی بارای اداماه حیاات ساازمان هاای
تروریستی و اجرای عملیات و جنگ با مخالفان ضروری و اجتناا ناپاذیر اسات .های گروهای
بدون پول نمیتواند عملیات های تبلیغاتی؛ نظامی و تروریستی اجرا کند؛ به عباارت دیگار ایان
عامل علت شکل گیری این گروهها و یا علت عملیاتهای تروریستی نیست؛ بلکه الزمه و جازء
ضروری محسو میشود؛ منابع مالی ابزاری است که بدون آن تروریستها نمیتوانند به اهداف
خود برسند .بر این اساس ما در این رویکرد با کنترل ابزار این گروهها را صرفاً تضعیف میکنیم و
ادعاهایی مبنی بر نابودی آن ها نداریم.
 .2-2-3اختالل در بازارهای مالی
برخی از پیروان لیبرالیسم اقتصادی بیان میکنند که بازارهای پولی و مالی باید باا کمتارین
دخالت دولتی اداره شوند وضع قوانین و استانداردهای پولشویی و تاأمین ماالی تروریسام سابب
رخنه دولت در این بازارها به بهانه نظارت میشود و در نهایت مانع از کارکرد طبیعی این بازارهاا
خواهد شد.
در پاسخ بیان میشود که این قوانین و استانداردها در واقع به خاطر حفظ کارکرد طبیعی این
بازارها وضع شده است؛ این گروهها نظم طبیعی بازار مالی را به هم میزنناد و سابب ضاررها و
بعضاً ورشکستگیها در بازار میشوند .بحران مالی چند صد میلیون دالری که به بازار مالی هاپن
به صورت مشکوک وارد و خارج شد و یا بحاران ماالی آسایا در ساال  1997نموناه ای از ایان
بحرانها محسو میشوند.
 .3-2-3عدم تناسب بین هزینه و نتایج به دست آمده
پس از حمالت  11سپتامبر و توجه جهانی به مساله مبارزه با شبکههای تروریستی؛ وضاعیت
به گونه ای رقم خورده است که بیشتر بانکداران؛ مدیران موسسات مالی؛ حسابرسان و بسیاری از
بخش های دیگر بازار مالی در همه جای دنیا ملزم به رعایت قواعد مبارزه با تامین مالی تروریسم
شدند؛ هزینههای مرتبط با قوانین و مقررات ضد تروریستی برای بانکها و موسسات مالی بسیار
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سنگین است بر اساس بررسی گراهام دیلون 1از موسسه مشاوره مالی  KPMGرعایت مقاررات
ضدتروریستی برای بانکهای بینالمللی؛ عالوه بر این هزینهها هزینهای معادل دو تا سه میلیون
پوند صرف خیره سازی و نگهداری اطالعات مربوط به مشتریان بانکها و معامالت بانکی (آن
هم فقط در شهر لندن) میشود بر اساس برآورده های جامعه بانکداران انگلیس ()BBA؛ بانک-
های انگلیسی در هر سال نزدیک به  250میلیون پوند را صرف رعایت مقررات مربوط به این دو
جرم (تامین مالی تروریسم و پولشویی) میکنند (علوی لنگرودی.)64 : 1385 ،
حال اگر حرم عظیم معامالت و عملیات بانکی در جهان را در نظر بگیاریم؛ باه ایان نکتاه
پیمیبریم که این جستروی پر هزینه شبیه جستروی سوزن در انبار کاه است .به عنوان مااال
در آمریکا موسسات مالی در هر روز؛ نزدیک به  13میلیون معامله نقادی بااالی  10000دالر را
گزارش میکنند که درصد قابل توجهی از این معامالت در هر گروه موارد مشکوک و مبهم؛ قرار
میگیرند ( )Schott,2006, 28و میبایستی مورد بررسی و کنترل قرار گیرند .با این همه جامعه
بانکداران انگلیس ( )BBAبرآورد کرده است که از بین این گزارشها فقط سه تا چهاار درصاد
موارد؛ به گونه ای با فعالیتهای تامین مالی تروریسم مربوط میشود (علوی لنگارودی: 1385 ،
.)65
 .4-2-3قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم ؛ مانعی بر سر راه جهانی شدا
جهانی سازی؛ رشد اقتصادی ساریعی را ایرااد کارد و ساود رشاد اقتصاادی بیشاتر بارای
اقتصادهای صنعتی و در حال رشد بود .این پیشرفتها باعث ایراد جامعهی جهاانی ناوین شاده
ولی چالشهای جدیدی نیز در کنترل فعالیتهایی که توسط جهانی سازی به وجود آمده باود باا
این پدیده ظهور کرد .این انتقال کمیتی و کیفتی نگاه جدیدی باه تراارت داد و موجباات رشاد
سریع سود شد  .اطالعات ترارت و افراد در سراسر مرزها بودند و این زمینه را برای رقابت باین
هر چیزی با هر کسی و در هر جایی فراهم کرد .تغییرات تکنیکی از قبیال کااهش هزیناههاای
ارتباط و دریافت اطالعات با حذف موانع موجود ترارت بین المللی را آسان کرد .این روند توسط
نفو شرکتهای خارجی؛ ایراد حسا های سود ده و رفع محدودیتها بار جریاان ساود دهای
شکل گرفت .ظهور ابزارهای مالی و قوانین و مقررات جدید؛ ارتباطاات را افازایش داد و هماین
عوامل به نوبه خود بازارهای مالی بینالمللی را گسترده و عمیقتر کردند .انفرار جریاان ساودی
1
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شخصی به علت فعالیتهای مالی زیاد از دهه  1990به اقتصاد جهاان سارعت بخشاید باا ایان
وجود آسیب پذیری و خطر سیستماتیک روبه رشد بر پایداری مالی بین المللی تاثیر میگذاشات.
بحران مالی سال  2008تو جهانی را به خطرات پی در پی  1 MLو 2 FTدر پایدارسازی سیستم
مالی بینالمللی جلب میکند؛ توجهات به قواعد 3 AMLو 4CFTبرای پایداری سیساتم ماالی
شروع شد تا سواالتی را در مورد کافی بودن چارچو های قانونی مربوطه و چالشهای مربوط به
مدیریت جهانی سازی و ظواهر منفی اش را بیان کند .توسعه استاندارد های مالی بین المللی نرم
برگرفته از ساختار مالی بین المللی جدید ( )NIFAاست و طوری طراحای شاده اسات تاا عادم
پایداری مالی بالقوه در ارتباط با جهانی شدن را بیان کند.
استفاده از عبارت های بهت ر است و یا بهتار اسات توساط حقاوق و قاوانین ملازم شاود در
استاندارد های بین المللی وضع شده توسط نهاد های بین المللی مانند  FATFشامل دساتورات
اجباری است که مقامات کشور ها را ملزم می کند که بفهمناد ماا موسساات ماالی آنهاا و یاا
موسسات خیریه و غیر انتفاعی ( )DNFBPرا اجبار می کنیم تا با توصیه ها تطابق پیدا کنند.
 .5-2-3عدم تناسب این اقداماس با تهدیداس تروریسم
با اجرای سیاستهای ضدتروریستی کنترل در فرودگاه ها یک امر عادی و روتین شده است
رسانه ها مملو از اخبار مربوط به تهدیدات گروه های تروریستی و یا اقدامات آنها هست .بانکها؛
بیمهها؛ بورس؛ اینترنت و  ...همه جا قواعد ضد تروپریسم به چشم میخورد .این معیارهای ضاد
تروریستی قابل رویت و یا بعضا پشت پرده این را نشان میدهد کاه تروریساتهاا در هماه جاا
حضور دارند و ممکن است در هر لحظهای حمله کنند همین امار بهاناه اسات کاه باه صاورت
همزمان معیارهای ضد تروریستی در حال افزایش باشد (افتخاری و شبستانی.)12 :1390،
هدف تروریست ها قانع کردن دولت ها و یا سازمان های بین المللی برای انرام کاری و یاا
جلوگیری از انرام کاری با استفاده از ابزار رعب و وحشت عموم یاست .قطعا تروریست ها چیزی
بیشتر از هدف خویش نمی خواهند اگر هدف عماده تروریسات هاا برخاساتن رعاب و وحشات
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عمومی برای مربور کردن دولت ها برای تغییر ضد تروریستی بعضا حتی بیشتر از خود تروریسم
است (اسماعیلی.)1221 : 1395 ،
تکامل پاسخ های بروکراسی (اداری) به این مشکل بسیار بیشتر از تکامل خود مشکل اسات
و غیر متناسب با تهدیدات است .برای نظارت بر بانک ها ،گمرکات ،مکان هاای عماومی مهام
سیستم های پیچیده ای ایراد شده است که ضروری نیست در واقع اگر مفهوم عدم تناساب باه
افکار عمومی رسو کند .معیارها و اندازه گیریها برای محافظت از جامعه در مقابل ترورسیم چه
در بخش تام ین مالی و یا هر جای دیگر تاثیر خود را از دست خواهد داد.
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نتیجه گیری و پیشنهادها
در نظام حقوق ایران نیز علی رغم اینکه تروریسم به طور مستقل جرم انگاری نشاده اسات،
اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،قدم هایی در راستای مبارزه باا تاأمین ماالی
تروریسم برداشته است .تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ( )1394و آیین نامه اجرایی
مبارزه با تأمین مالی تروریسم ( ) 1396یکی از مهم تارین قاوانین موجاود در زمیناه مباارزه باا
تروریسم و تأمین مالی آن است .هم چنین قانون مبارزه با پولشویی ( )1386و آیین نامه اجرایای
قانون مبارزه با پول شویی ( )1388نیز یکی از راههای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست
جنایی تقنینی ایرات تلقی میشود.
عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین ماالی تروریسام ،عادم شناساایی
مفهوم تروریسم به عنوان یاک رف تاار مررماناه مساتقل و فقادان سیاسات جناائی افتراقای در
خصوص آن داللت بر عدم انطباق کامل سیاست کیفری ایاران در امار مقابلاه باا تروریسام باا
رویکرد جامعه جهانی و اسناد بین المللی مرتبط با تروریسم دارد و حال آنکه تروریسم پدیاده ای
فرامرزی است که مقابله با آن بدون همکاری بین المللی میسر نخواهد بود .مقابله با تأمین مالی
تروریسم به عنوان بخشی از سیاست جنائی مقابله با تروریسم نیز از این امر مستانی نمی باشاد.
عالوه بر آن صرف جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بدون ایراد سایر سااز و کارهاای حقاوقی
مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست .به عالوه برای طراحای نظاام
کارآمد مقابله با تروریسم باید عالوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پولشویی به تدابیر توصیه شاده
در اسناد بین المللی مربوط به جرم سازمان یافته نیز توجاه نماود .ماع الوصاف احاراز و اعماال
راهکارهای مناسب برای مقابله با تأمین مالی تروریسم منوط به آگاهی دقیق از مبانی مقابلاه باا
تأمین مالی تروریسم است .راهکارهایی را باید جست که بیشترین همساویی را باا رویکردهاای
بین المللی در این باره داشته باشد .بخشی از این راهکارها را مای تاوان اینگوناه احصااء نماود:
استرداد و ضبط اموال و دارایی های تروریستی ،گزارش معامالت مشکوک مربوط به تروریسام،
همکاری هر چه بیشتر با تالش های اجرایی کشاورهای دیگار در زمیناه تحقیاق و تفحاص در
منابع مالی تروریسم ،ملزم کردن سیستم های جانشین نقل و انتقال پاول باه رعایات ضاوابط و
مقررات ضد پولشویی ،تشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در ماوارد انتقاال تلفنای
پول در سطو ملی و بین المللی و النهایه اصال قوانین و مقررات برای حصول اطمینان ازعادم
استفاده از سازمان های خیره و غیر انتفاعی به منظور تأمین مالی تروریسم.
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