مقاله

مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جایگاه آن در اسناد
بین المللی با نگاهی به سیاست جنایی ایران و عراق
حیدرالشیخ
**
ضیاء االسدی
*

چکیده
پدیده تروریسم همچنان تهدید بزرگی ب رای صلح و ثبات امنیت در کشورها
ب��ه شمار می رود .همچنین غلبه بر ای��ن پدیده مجرمانه نیازمند رویکردی
پایدار از جانب همه کش��ورها و سازمانه��ای ملی ،بین المللی و منطقهای
م یباش��د ،تا با اتخاذ تدابیری ج��دی و عملی گام بزرگی در جهت تضعیف،
انزوا و فلج کردن توانایی ها و فعالیت های تروریستی برداشته شود .یکی از
راه های مهم مبارزه با این پدیده مجرمانه ،مبارزه با تأمین مالی آن است .به این
منظور کشورها خود بطور مستقیم یا با همکاری سازمان ملل متحد مبادرت
به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود کردن راه های تأمین مالی تروریسم
نمودهاند .از جمله آنها م یتوان به قطعنامهها ،به ویژه قطعنامه  1373شورای
امنیت مصوب  ،2001کنوانسیون بی نالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 1999تدوین شده توسط سازمان ملل متحد ،توصی ههای گروه ویژه اقدام مالی
(گروه هفت) اشاره نمود .در این راستا می توان بیان کرد که دو کش��ور ای ران
و ع راق عالوه بر عضویت در بس��یاری از کنوانسیون های بین المللی مبارزه
با تأمین مالی تروریسم ،اقدام به اتخاذ تدابیری نموده اند .همچنین قوانین
و مصوبات داخلی متعددی در هر یک از این کشورها نیز به تصویب رسیده
است که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:
تأمین مالی تروریسم ،پولشویی ،حقوق بین الملل ،سیاست جنایی
ای ران ،سیاست جنایی ع راق.
* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
پست الکترونیکheydarsheikh@gmail.com:
** استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه کربال.

99

شــماره  -18بـهـــار 1398

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری

100

مقدمه
تروريس��م همواره در طول تاريخ ابزاری به منظور تهديد و به ثمر نش��اندن برخی
اه��داف صاحبان قدرت و ثروت مورد توجه بوده است .پديدهای که با پیش��رفت های
اخیر در شکل های نو به وقوع پیوسته و ابعاد تازه ای نیز به خود گرفته است .در یک
بیان کلی تروریس��م دین ،کشور و ملیت خاصی ندارد ،همچنین مرزهای جغرافیایی را
نیز نمیشناسد و همه کس و همه جا را در بر می گیرد .از اين که تروريسم دقیقاً چه
اعمالی و چه مش��خصاتی را شامل میشود تعريف واحد و مورد قبول جهانی در دست
نیس��ت اما آنچه روشن است آمیخته بودن آن با خشونت و خسارت های مالی و جانی
است .عالوه بر آن پنهانی بودن فعالیت های ماقبل عملیات تروريستی نیز غالباً در فجايع
ناشی از تروريست مشهود است .اين مسئله از آن جا نشأت می گیرد که نظام حقوقی و
مقررات داخلی و بین المللی پاسخ های کیفری و غیرکیفری را برای عامالن تروريستی
در نظر گرفته است؛ از اين رو رهبران گروه های خشونت بار و تروريستی سعی دارند تا
فعالیتهای خود را در قالب های قانونی و مشروع پیش ببرند تا انجام عملیات تروريستی
به سرانجام برسد .از جمله ملزومات هر عملیات تروريستی چه به صورت انتحاری و يا
ساير اشکال و همچنین سازماندهی و مديريت اعضای گروههای تروريس��تی تطمیع و
تأمین منابع مالی است .هرچند به نظر می رسد نقش آموزشهای مذهبی گونه هم در
اين باره بسیار تعیین کننده است اما از لحاظ واقعیت بیرونی ،اداره عملیات تروريستی
ب��دون دسترس��ی به منابع مالی کاف��ی دشوار و غیر قابل انجام اس��ت .از اين رو غالب
گروه های تروريستی از منابع مالی عمدتا قابل توجهی برخوردار بوده و حتی برخی از
آنها عالوه بر منابع دفعی از منابع مالی تدريجی و ثابت نیز بهرمنده می شوند.
نوع اخیر تأمین مالی تروريس��تی عمدتاً ناظر به درآمدهايی است که اين گروهها از
فعالیت های نامشروع ديگری نظیر قاچاق اسلحه ،قاچاق انسان ،قاچاق کاال و ارز به ويژه
مواد مخدر و ...بدست میآورند .در واقع ماهیت خشونت بار اين گروه ها که دسترسی
آسانی به سالح های متعارف دارند ،سبب شده تا از بخشی از قدرت نیز بهره مند بوده و
در جهت اهداف خود از آن استفاده کنند .در نتیجه شايد بتوان سه عنصر تأمین مالی،
تأمین عقیده و تأمین سالح از جمله عناصر مهم تروريس��ت دانست .ساير عوامل نظیر
حماي��ت برخی دولت ها و مناب��ع قدرت و ثروت ،موقعیت مکانی و زمانی عملیاتهای
تروريس��تی و  ...در کوچکی و بزرگی گروههای تروريستی و زمان بقای آنها تأثیر دارد،
اما عوامل الزم و اصلی تش��کیل و فعالیت اين گروهها عمدتاً مربوط به سه عامل اصلی
پیش گفته است .از میان اين سه عامل نیز به نظر تأمین مالی گروه های تروريستی هم
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م��ی توان��د در دسترسی آنها به سالح کمک شايانی کند و هم در جذب اعضا از طريق
در نظر گرفتن دستمزدهای وسوسه انگیز و هم درآمد ثابت ماهانه ،بس��یار مؤثر باشد.
بنابراين جلوگیری از تأمین مالی اين گروه ها و مسدود کردن طرق دسترسی آنها به اين
منابع ،تا حد قابل مالحظهای از خطر تشکیل و فعالیت گروههای تروريستی و خشونت
ب��ار خواهد کاست .از ط��رف ديگر با توجه به اين که امروزه تش��کیل فعالیتهای اين
گروه ها در چند کشور به وقوع می پیوندد ،مبارزه با تروريسم و به ويژه تأمین مالی آن
قطعاً نیازمند همکاری دولت ها در سطح بین المللی است .تدابیر مربوط به جلوگیری از
تأمین مالی تروريست بعد از تشکیل سازمان ملل متحد در قالب اسناد بین المللی اعم
از قطعنامههای شورای امنیت ،مجمع عمومی ملل متحد و کنوانسیونهای بین المللی
و منطقهای و اسناد نرم نظیر راهنمای عمل شرکت های فراملی همچنین اسناد داخلی
نظیر قوانین مالی و ارزی ،پیگرفته شده است .در اين تحقیق به سیر پیدايش و توسعه
تدابیر داخلی و بین المللی مربوط به جلوگیری از تأمین مالی تروريس��ت با نگاهی به
سیاست جنایی جمهوری اسالمی ايران و جمهوری عراق پرداخته خواهد شد.
 -1عملیات تروريس�تى و ابعاد آن در کنوانس�یون مب�ارزه با تأمین مالی
تروريسم سال۱۹۹۹
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروريس��م ،نیازمند تعريف تروريسم و همچنین
تعريف تأمین مالی آن است.
 -1 -1تعریف تروریسم
تعریف قانونی از واژه تروریسم به شکل خاص وجود ندارد ،اما تروریسم را در شکل
عام آن یعنی در عمل تروریستی مورد تعریف قرار گرفته است 1.پس جرم تأمین مالی
تروریسم متشکل از دو واژه «تأمین مالی» و « اعمال تروریستی» می باشد.
ابت��دا باید اعمال تروریس��تی را تعریف نم��ود ،سپس تأمین مال��ی آن .در تعریف
اعمال تروریستی رديف های الف ،ب از بند  ۱ماده  2کنوانسیون مقابله با تأمین مالی
تروريسم 1999مقرر می دارد:
هر فردی به هر وسیله ای که باشد ،مستقیم یا غیر مستقیم ،به صورت غیر قانونی و
با اراده خود اموالی را تهیه یا جمع آوری کند به قصد آنکه تماماً یا بخشی از این اموال
ممکن است صَ رف موارد ذیل گردد:
الف) هر عملی که در چارچوب شمول یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تصریح
 .1شفیق عوض ،عوض ،المعاییر القانونیه و الدولیه لمکافحه االرهاب ،الطبعه االولی ،دار الفکر الجامعی ،2016 ،ص .8
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گردیده ،یا ب) هر اقدام ديگري به قصد كشتن يا وارد كردن جراحات شديد جسماني
به افراد غيرنظامي صورت پذيرد يا به هر فرد ديگري كه سهم فعالي در خصومتها طي
منازعات مسلحانه نداشته باشد و در زماني كه قصد انجام چنين عملي از لحاظ ماهيتي
يا محتوايي به قصد ارعاب مردم يا وارد ساختن دولت يا يك سازمان بين المللي جهت
انجام يا ممانع��ت از انجام هرگونه عملي باشد ،جرم مرتکب گردیده است .در فهرست
پیوست «کنوانسیون» به کنوانسیون های زير اشاره شده است:
 کنوانس��یون مب��ارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما ،امض��ا شده در الهه ،بهتاريخ 16دسامبر.1970
 کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ايمنی هواپیمايی کشوری ،امضاشده در مونترال در تاريخ  23سپتامبر.1971
 کنوانس��یون مربوط به پیش��گیری و مجازات جراي��م علیه اشخاص موردحماي��ت بین المللی ،شامل نمايندگان سیاسی ،مصوب مجمع عمومی ملل
متحد در تاريخ  ۱۴دسامبر 1973
 کنوانس��یون بین المللی علیه گروگانگی��ری ،مصوب مجمع عمومی مللمتحد در 17دسامبر1979
 کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزيکی از مواد هسته ای ،مصوب  ۳مارس1980در وين
 پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایبین المللی غیرنظامی ،الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه
ايمنی هواپیمايی کشوری ،امضا شده در مونترال در تاريخ 24فوریه 1988
 کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ايمنی دريانوردی ،امضا شده دررم در تاريخ  10مارس1988
 پروتکل مربوط به مب��ارزه با اعمال غیرقانونی علیه ايمنی سکوهای ثابتمستقر در فالت قاره ،امضا شده در رم در تاريخ  10مارس 1988
 کنوانس��یون بینالمللی مبارزه با بمب گذاری تروريس��تی ،مصوب مجمععمومی ملل متحد در تاريخ 15دسامبر 1977
بنابراين ارتکاب اعمالی که طبق  ۹کنوانسیون پیوست جرم تلقی شده ،ارتکاب هر
عمل ديگری که با قصد قتل يا ايراد صدمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از
آن ارع��اب مردم ،تهدي��د و ترس شديد يا اجبار يک حکومت يا سازمان بین المللی به
انجام يا خودداری از انجام کاری باشد ،صرف نظر از اينكه اين عمل در داخل كشوري
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ارتكاب يافته باشد يا در خارج آن ،عمل تروريستی به شمار می آید.
 -2-1تعریف تامین مالی
بند سوم از ماده« 2کنوانس��یون» تعریف موسعی از تأمین مالی ارائه کرده است و
هر گونه ارائه یا جمع آوری اموال با هدف ارتکاب اعمال تروریس��تی مورد استفاده قرار
گیرد ،آن را جرم تأمین مالی دانس��ته است .در بحث اموال نیز باید این گونه بیان کرد
که ممکن است قابل دسترس یا غیر قابل دسترس باشد ،منقول باشد یا غیر منقول بر
خالف قانون و به طور عمد ،به قصد یا با علم به اینکه به طور کلی یا جزئی صرف اعمال
تروریستی گردد ،میباشد .مطابق این تعریف هر گونه کمک مالی به صورت منقول یا
غیرمنقول ،وجه نقد یا مال عینی و دینی ،یا هر نوع اسناد یا ابزار الکترونیک یا دیجیتال
از قبیل :اعتبارات بانکی ،چک مسافرتی ،چکهای بانکی ،سهام و حوالهها به گروههای
3
تروریستی ،تأمین مالی تروریسم محسوب میشود.
براساس اين تعريف ،می توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زير تفکیک
نمود  :عنصر معنوی جرم دارای دو جنبه است )۱ :عمد مرتکب در انجام فعل؛  )2قصد
مرتک��ب بر صَ رف وجوه جهت انجام اعمال تروريس��تی یا آگاه��ی او از اینکه وجوه مورد
استفاده اعمال تروریس��تی خواهد شد .در غیر این ص��ورت مرتکب مطابق قانون جزای
کش��ور خود مجازات خواهد شد .عنصر مادی جرم نیز عبارت است از تأمین مالی ،که با
استفاده از واژه های «ارائه يا جمع آوری» مفهوم بسیار وسیع و گستردهای دارد .بنابراين
اگر شخصی به هر وسیله به طور مس��تقیم يا غیرمستقیم و با اراده خود وجوهی را ارائه
يا جمعآوری کند تا صَ رف عملیات تروريستی شود ،مرتکب جرم شده است .بنابر ظاهر
تعريف مندرج در بند اول ماده « 2کنوانس��یون» ،صرف ارائه يا جمع آوری وجوه جهت
ارتک��اب اعمال تروريس��تی ،برای تحقق جرم کافی است و نی��از به تحقق نتیجه ،يعنی
استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروريستی نیست؛ به عبارت ديگر ،می توان
بیان نمود که جرم تأمین مالی جرمی است مطلق و نیاز به حصول نتیجه نیست.
در تأيید اين استنتاج  ،بند سوم ماده « 2کنوانسیون» مقرر می دارد« :برای تحقق
ج��رم مندرج در بند  ،۱ضروری نیس��ت که وجوه مزبور جهت انج��ام جرم مذکور در
رديف های الف و ب بند  ۱باال ،در عمل مورد استفاده قرار گیرد» .بند چهارم همان ماده
نیز ادامه می دهد که« :شروع به ارتکاب عمل موضوع بند  ۱ماده  2نیز جرم محسوب
میشود» .يعنی به محض ارائه يا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروريستی يا آگاهی
2

 .2مراد ،عبدالفتاح ،موسوعه شرح اإلرهاب ،2011 ،ص .12
 .3جاللی ،امیر ،مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از تأمین مالی تروريسم ،تهران :انتشارات خرسندی ،چاپ اول،
.1395
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از اينکه وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروريستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت ،صرف
نظ��ر از اينکه ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروريس��تی بش��ود يا خیر و نیز مطالبه
وجه منجر به اخذ آن بشود يا خیر ،جرم ياد شده محقق می گردد .اين نتیجهگیری و
استنتاج سختگیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است .عالوه بر اين ،معاونین
جرم ،سازمان دهندگان ،آمرين و تش��کیل دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز
طبق رديف های الف تا پ بند چهارم ماده «2کنوانسیون» ،مجرم محسوب می شوند.

104

 -2قواعد موجود بین المللی در زمینه تأمین مالی تروریسم
در سال های گذشته قواعد گوناگونی در زمینه تروریس��م ،مبارزه با آن و مبارزه با
تأمین مالی تروریسم وضع شده است .اکثر این قواعد در جهت محدود کردن کشورها
در پرورش تروریس��م و فعالیت های تروریس��تی است .از جمله این قواعد می توان به
معاه��دات بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت اشاره کرد .گرچه هر دو جزئی از
قواعد بین المللی به شمار می روند اما با مطالعه سند تأسیس هر یک از آنها پی میبریم
که تمایز قابل مالحظهای وجود دارد .قطعنامه های شورای امنیت که با استناد به فصل
هفتم منش��ور ملل متح��د صادر می گردد ،برای کش��ورهای عضو سازمان ملل متحد
الزامآور است ،اما معاهدات بین المللی الزامی را برای کشورهای عضو سازمان ملل بوجود
نمی آورد و این الزام صرفاً برای کشورهای طرف معاهده بوجود می آید .اکنون هر یک
از این قواعد موجود بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم:
 -1-2نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
سازمان ملل متحد نقش بسزایی در مقابله با تأمین مالی تروریسم ایفا کرد که آن را
در کنوانسیون های مختلف مشاهده می کنیم ،یکی از مهم ترین آنها کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم سال  1999می باشد که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد:
 -1-1-2کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  7اکتبر 1999
کش��ورهای عضو اين کنوانس��یون ،با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل
متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقا حسن همجواری و روابط دوستانه
همکاری میان کش��ورها ،با ابراز نگرانی عمیق نس��بت به افزايش اعمال تروريستی در
تمامی اشک��ال و مظاهر آن در سراسر جهان ،با ي��ادآوری اعالمیه پنجاهمین سالگرد
تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره  50/6مورخ  4اکتبر 1995مجمع
عمومی ،همچنین با يادآوری کلیه قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی در خصوص اين

مقاله
مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جایگاه آن در اسناد بین المللی با نگاهی به سیاست جنایی ایران و عراق

موضوع از جمله قطعنامه شماره  ۴۹/60مورخ  ۹دسامبر  ۱۹۹۴و منضمات آن راجع به
اقدامات جهت رفع تروريسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد
رسماً و مجددا ً مورد تأیید قرار دادند .کلیه اعمال ،روش ها و فعالیت های تروريس��تی
را بعنوان اقدامات جزائی و غیر قابل توجیه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب يابد
از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کش��ورها و ملت ها را در معرض خطر
قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را در مورد تهديد قرار می دهد ،صریحاً
محکوم می نمايد.
با خاطر نش��ان ساختن اينکه شمار و شدت اعمال تروريسم بین المللی بستگی به
میزان کمک های مالی است که تروريست ها کسب می نمايند ،همچنین اسناد حقوقی
چن��د جانبه موجود صريحاً چنین تأمین مالی را مط��رح نمی سازد ،با اعتقاد به اينکه
نیاز عاجل است که همکاريهای بین المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ
اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروريسم و همچنین اجتناب از انجام
اين اقدامات از طريق پیگرد و مجازات مرتکبین افزايش داد ،در مورد اين کنوانسیون با
يکديگر موافقت نموده اند .متن کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروريسم
در تاري��خ  ۹دسامبر  ۱۹۹۹توس��ط مجمع عمومی مورد تصويب قرار گرفت و تا تاريخ
 30آوريل  213 ،2003کش��ور آن را امضا نموده و از  10آوريل  2002بین  80کش��ور
الزم االجرا شده است .در سال  2013اين کنوانس��یون از جانب  186کش��ور تصويب
ش��ده است ،که تصويب اين تعداد از کش��ورها سبب شده تا اين کنوانس��یون يکی از
بهترين کنوانس��یون های بین المللی مورد پذيرش از جانب کشورها قرار گرفته است.
«کنوانسیون» ،سه تعهد عمده برای کشورهای عضو قائل شده:
 )۱جرم انگاری تأمین مالی اعمال تروريستی در قوانین جزايی )2 ،همکاری گسترده
با ساير کشورهای عضو و ارائة معاضدت قضايی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و )۳
وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارشدهی موارد
تأمی��ن مالی اعمال تروريس��تی .حال با توجه به امری و ال��زام آور بودن قطعنامه 1373
شورای امنیت حسب مواد 25و  48منشور 4و عنايت به رديف ت بند  ۳قطعنامه که مقرر
می دارد کلیه کشورها بايد در اسرع وقت به عضويت کنوانسیونهای بینالمللی مربوط و
پروتکلهای مرتبط با آنها ناظر بر تروريسم ،از جمله کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین
مالی تروريسم مورخ  ۹دسامبر  ۱۹۹۹درآيند ،می توان چنین نتیجهگیری نمود که الحاق
 .4ماده  :25اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا
نمایند .ماده  :48-1برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی همه یا بعضی از اعضای
ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام الزم معمول خواهند داشت -2 .اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله
اقدامات خود در سازمانهای بین المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
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به «کنوانسیون» و حتی ساير کنوانسیون های مرتبط به موجب قطعنامة  1373شورای
امنیت که بر مبنای فصل هفتم منش��ور صادر شده است ،الزامی است و عدم انجام اين
5
تکلیف می تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود.
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 -2-2قطعنامه های شورای امنیت
پس از وقوع بحران های تروريس��تی در چند کشور ،شورای امنیت به موجب مواد
 39-51فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت به صدور قطعنامه های مختلف نمود که
مهمترين آنها به شرح زير می باشند:
 قطعنامه  1267مورخ  15اکتبر ،1999در مورد انسداد وجوه و ساير منابعمالی طالبان
 قطعنام��ه  1333مورخ  19دسامبر ،2000در مورد انس��داد وجوه و سايرمنابع اسامه بن الدن و سازمان القاعده؛
 قطعنام��ه  1363مورخ  30ژوئی��ه ،2001در مورد ایجاد راهکار نظارت براجرای اقدامات موضوع قطعنامههای  1267و 1333
 قطعنامه  1373مورخ  28سپتامبر  ،2001در مورد تهدیداتی که به واسطهعملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین المللی شده و تشکیل کمیته
مقابله با تروریسم
 قطعنام��ه  1377مورخ  12نوامبر  ،2001در مورد درخواست از کش��ورهامبنی بر اجرای کامل قطعنامه 1373
 قطعنام��ه  1390مورخ  19ژانویه  ،2002ناظر ب��ر ادغام اقدامات موضوعقطعنامههای  1267و 1333
 قطعنام��ه  1452مورخ  20دسامبر  ،2002در مورد مس��تثنیات انس��دادوج��وه ،مق��رر در قطعنامه ه��ای  1267و  ،1333جهت پوشش هزینههای
ضروری شامل غذا ،اجاره ،خدمات حقوقی و هزینههای جاری نگهداری اموال
و هزینههای فوق العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه 1267
 قطعنام��ه  1455مورخ  17ژانوی��ه  ،2003در مورد اقداماتی که به منظوراجرای بهتر انس��داد وج��وه مقرر در قطعنامهه��ای  1333 ،1267و 1390
ضرورت دارند.
با بررسی و مطالعه قطعنامه های شورای امنیت به ويژه قطعنامه  ،1373چند مسئله
را می توان استنباط نمود:
 .5طیبی فرد ،امیرحسین ،مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی ،نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی
جمهوری اسالمی ایران ،شماره سی و دوم.259-305 ،1384 ،
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همه کشورها ملزم به:
الف) جلوگیری و منع تأمین مالی عملیات تروریستی می باشند.
ب) محکوم کردن افرادی که عمدا ً اموال را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار
اعمال تروریستی قرار می دهند.
ج) مس��دود کردن فوری حس��اب های بانکی و دارایی های اقتص��ادی افرادی که
مرتک��ب عملیات تروریس��تی می شوند ،یا قصد ارتکاب این عملی��ات را داشته باشند،
همچنین افرادی که شرکت در ارتکاب این اعمال داشته باشند.
د) دسترس��ی به هرگونه اموال ،دارایی ه��ای اقتصادی و منابع مالی را برای اتباع و
گروههایی که عملیات تروریستی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رهبری یا مرتکب
می شوند یا باعث تسهیل در ارتکاب این عملیات گردند را مسدود نمایند.
ه) جلوگی��ری از ارائ��ه هر گونه حمایت (صریح و ضمنی) از گروه ها و اشخاصی که
درگیر عملیات تروریستی هستند.
و) اتخاذ اقدامات الزم جهت جلوگیری از ارتکاب عملیات تروریستی از جمله دادن
هشدار به کشورها و تبادل اطالعات مختلف قبل از وقوع این عملیات.
ز) همکاری در جهت کمک به روند تحقیقات و اقدامات کیفری وابس��ته به تأمین
مالی فعالیت های تروریستی با یکدیگر.
 -1-2-2سایر اسناد بین المللی
6
 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد  ۳۱اکتبر 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملی7
دسامبر 2000
 کنوانس��یون عالمت گذاری مواد منفجره پالستیکی به منظور شناسايی8
یکم مارس 1991
 کنوانس��یون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ايمنی دريانوردی و پروتکلمقابله با اعمال غیر قانونی علیه ايمنی سکوهای ثابت واقع در فالت قاره 10
9
مارس 1988
6. United Nations Convention to Combat Corruption(31 October 2003).
7. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (December
2000).
8. Convention on the marking of plastic explosives for the purpose of detection (1
March 1991).
9. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime
Navigation done at Rome (10 March 1988).
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 کنوانس��یون سازم��ان ملل متحد درباره قاچاق غی��ر قانونی مواد مخدر و10
داروهای روانگردان  20دسامبر 1988
11
 کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری  17دسامبر 1979 کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمايی12
کشوری  23سپتامبر1971
 کنوانسیون توکیو راجع به جرايم و برخی اعمال ارتکابی ديگر در هواپیما13
 14سپتامبر1963
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 -3گروه ویژه اقدام مالیFATF14
پس از اجماع بر اينکه مؤسسات مالی وسیلة اصلی پولشويی هستند سازمانی با نام
مخفف ( )FATFتشکیل گردید .این نهاد یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989
توسط سران کشورهای گروه هفت 15در راستای توسعه سیاست های مبارزه با پولشویی
در پاریس تأسیس شد .هدف این نهاد که حدود  198کش��ور به صورت مس��تقیم و یا
از طری��ق گروه های منطق��ه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های آن را به اجرا در
آوردهاند ،تدوی��ن استانداردها و ارتقای شیوه مؤثر اقدامات قانونی ،مقرراتی و عملیاتی
در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که
قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند .این نهاد در زمان تأسیس 16
عضو را شامل می شد اما با گذشت زمان تعداد اعضا گس��ترش یافت و در حال حاضر
شامل  35کش��ور و دو سازمان منطقه ای می باشد 16.همچنین می توان بیان نمود که
این نهاد دارای اعضای ناظر نیز می باشد .صندوق بین المللی پول ،سازمان ملل متحد
و ش��ش گروه تخصصی و بانک جهانی از جمله سازمان ه��ای ناظر به شمار می روند.
گروه ویژه اقدام مالی کش��ورها را ملزم به رعایت م��واردی میکند که در اهم آن چند
10.Convention Against ILLCIT Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances (20 December 1988).
11. International Convention Against the Taking of Hostages (Seventeenth December
1979).
12. Convention on the Prevention of Illegal Acts Against the Safety of Civil Aviation
(23 September 1971).
13. Tokyo Convention on offenses and certain other acts committed on board (14
September 1963).
14. FATF: Financial Action Task Force.
 .15گروه هفت :هفت کشور صنعتی شامل آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،انگلیس ،ایالت متحده آمریکا و کانادا می باشد.
 .16فهرست اعضا و ناظران گروه اقدام مالی در نشانی ( )www.FATF-GAFI.ORGقابل دسترسی است.
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مورد خاص قرار دارد؛ شناسایی ریس��کها ،تدوین خط مشیها و انجام هماهنگیهای
الزم در سط��ح مل��ی ،رسیدگی قضایی به جرایم پولش��ویی ،تأمین مالی تروریس��م و
تأمی��ن مالی اشاعه سالح های کش��تار جمع��ی ،اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه برای بخش
مال��ی و سای��ر بخشهای تعیین ش��ده ،اعطای اختی��ارات و مس��ئولیتها به مراجع
ذی صالح (مانند نهادهای نظارتی ،مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره
جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته ،افزایش شفافیت و همچنین تسهیل همکاریهای
بینالمللی.
 -4رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم
نظام حقوق کیفری ايران که از قواعد جزايی دين اسالم الهام گرفته است ،مجازاتهايی
برای رفتارهای خش��ونت آمیز که ايجاد رعب و وحشت در جامعه می کنند پیش بینی
کرده است .محاربه و افساد فی االرض دو عنوان اصلی مجرمانه برای فعالیت هايی است
که با توسل به سالح و خش��ونت و به قصد ايجاد رعب و وحش��ت و يا براندازی حکومت
قانونی کشور صورت می گیرد .اما اين تدابیر ناظر به مرحله بعد از وقوع چنین رفتارهایی
بوده و تنها اثر آن نسبت به جلوگیری از وقوع عملیات تروريستی در بازدارندگی مجازات
عامالن آن است .اما در سیاست جنايی مبارزه با تأمین مالی تروريسم ،تمرکز بر مرحله
پیش از وقوع و حتی تشکیل گروههای تروريستی است .از اين حیث در سیاست جنایی
ايران که خود از جمله قربانیان حمالت تروريس��تی در جهان به شمار می رود ،تا سال
 ۱۳۹۴و تصويب قانون تأمین مالی مبارزه با تروريس��م فاقد مقررات نظاممند و ويژه در
اين باره بود .با تصويب اين قانون رفتارهایی که مشمول عناوين محاربه و افساد فی االرض
نشده عنوان مستقل مجرمانه پیدا کردند .از جمله مهم ترين پیش زمینههای تصويب اين
قانون در ايران می توان به الحاق ايران به کنوانسیون تأمین مالی سازمان ملل و همچنین
ترورهای صورت گرفته علیه دانشمندان هستهای کشور اشاره داشت.
 -1-4گروه اقدام مالی( )FATFو عملکرد آن در برابر ایران
سال  2015در لیس��ت سیاه 17خود منتش��ر کرد که ايران و کره شمالی به عنوان
کشورهای خطرناک از ديد اين نهاد مورد شناسايی قرار گرفتند .در بهمن ماه سال۱۳۹۴
گروه اقدام مالی از ايران خواست تا نقص های قوانین خود را در زمینه مقابله با پولشويی
 .17منظور از لیست سیاه لیستی است که پر ریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری در آن قرار دارد .چنانچه نام
کشوری در این لیست قرار گیرد ،مهمترین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سراسر دنیا در برخورد با بانک ها و
شرکت های آن کشور یا قطع رابطه می کنند و یا با احتیاط کامل با آنها برخورد می شود.
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و تأمین مالی تروريس��م به شکل فوری و معنادار برطرف کند ،و به طور خاص تامین
مالی تروريسم و انجام معامله های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند،
چنانچه ايران نتواند گام های بعدی در سیس��تم مبارزه با تأمین مالی تروريس��م خود
بردارد ،بار ديگر در جوالی  2016از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه
مؤثر و سخت تری را در قبال ايران در دستور کار خود قرار دهد.
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 -2-4اقدامات ایران
ايران قانون مبارزه با تامین مالی تروريسم را در اسفند  ۱۳۹۴تصويب نمود .در اين قانون
فعالیتهای تروريستی رده بندی شدند اما نکته مهم آنجایی است که به صراحت اعالم شده
اعمالی که افراد ،ملت ها ،يا گروه ها و سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل
سلطه اشغال خارجی ،استعمار و نژادپرستی انجام می دهند از مصاديق اقدام تروريستی موضوع
اين قانون نیست ،همچنین در تبصره  2ماده  ۱تصریح کرده است که تعیین مصداق گروههای
تروريستی و سازمانهای مشمول ،برعهده شورای عالی امنیت ملی است .با این تفسیر گروه
ویژه اقدام مالی تصمیمات دیگری را اتخاذ نمود و سرانجام در  ۴تیر  1395با انتشار بیانیهای
درخواست خود را از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسالمی ايران را به
مدت يک سال به حالت تعلیق در آورند .همچنین این گروه با انتشار آخرین بیانیه خود تصمیم
گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن  2018تمدید کند.
شايان ذکر است که همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی بسیار ضرورت دارد ،زيرا که امروزه
کلیه بانکها و مؤسسات مالی ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی در سراسر جهان موظفاند که
استانداردهای مبارزه با پولش��ويی و تأمین مالی تروريس��م را اجرا کنند و بر همین اساس در
مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار
قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و ساير بنگاه های اقتصادی يا به طور کلی از تعامل با بانک ها
و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر يا همکاری خود را به شدت سختگیرانه می کنند
که از این جهت هزينه های معامله به طور جدی افزايش می يابد.

گروه ویژه اقدام مالی با توجه به اینکه تعریف تروریسم مورد اختالف اکثر کشورها
است در نتیجه تعريفی از تروريسم ارائه نداده است ،اما کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی
تروريسم سال  ۱۹۹۹تعريفی را پذيرفته که همان تعریف با کمی تغییر در قانون سال
 ۱۳۹۴ایران مورد قبول قرار گرفته است .ايران مانند اکثر کشورها اعمال خشونت آمیزی
که از طريق ارعاب مردم قصد تأثیرگذاری بر سیاست و رويه های دولتها را دارند اعمال
تروريستی محس��وب کرده است و بخش قابل توجهی از کنوانسیونهای سازمان ملل

مقاله
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متحد که برای مقابله با تروريست تأمین شده اند پیوسته است .بنابراين ايران در تعريف
تروريسم با جامعه بین الملل همسو است و در رابطه با مصاديق سازمانها و گروههای
تروريستی مانند هر کشور ديگری حق دارد که در قوانین خود نهادی ذي صالح برای
تعیین اين مصاديق سازمانها مش��خص کنند و اين مصاديق را به اشخاص حقیقی و
حقوق��ی ابالغ نمايد .در توصیه های اقدام مالی هیچ چیز وجود ندارد که ايران را ملزم
کند از فهرست آمريکا يا هر کشور ديگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروريستی
تبعیت کند.
شايان ذکر است که اجرای تمام توصیه های چهل گانه الزام آور نیست و ايران مانند
تمام کشورها حق شرط (رزرو) را دارد.
 -3-4قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
سیاست جنایی ايران تا قبل از تصویب این قانون تعریفی از تروریسم ارائه نکرده بود
و پیش از اين چنانچه شخصی مرتکب جرمی می شد که در ردیف عملیات تروریستی
قرار می گرفت ،برخورد قانونی با او بر اساس ساير عناوين مجرمانه نظیر محاربه ،افساد
فی االرض ،کودتا و نظاير آن انجام میگرفت.
 -1-3-4تعریف تروریسم و عملیات تروریستی
با مطالعه این قانون پی می بریم که تعریف آن برگرفته از کنوانسیون سازمان ملل
متحد برای مبارزه با تأمین مالی تروريسم است .همچنین در این قانون واژه تروریسم
تعریف نش��ده است بلکه عملیات تروریس��تی را ذکر کرده و بی��ان کرده که هر فردی
اینگونه اعمال و رفتارها را انجام دهد ،مرتکب جرم تروریستی است .ماده 1اين قانون،
جرم تروریس��تی را اینگونه تعریف کرده است :چنانچه فردی مرتکب عملی شود که
مشمول هر يک از اين موارد قرار گیرد ،وی را می توان مرتکب جرم تروريستی محسوب
کرد .به طور مختصر به این موارد خواهیم پرداخت :
در بن��د الف) اگر کس��ی ارتکاب ی��ا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خش��ونت آمیز
از قبیل قتل ،سوءقصد ،اقدام خش��ونت آمیز منجر به آسیب شدید جس��مانی ،ربودن،
توقیف غیر قانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افرادی
باشد که دارای مصونیت قانونی هس��تند یا به مخاط��ره انداختن جان یا آزادی آنها به
قصد تأثیرگذاری بر خط مشی جمهوری اسالمی ايران و ساير کشورها يا سازمانهای
بینالمللی دارای نمايندگی در خاک جمهوری اسالمی ايران باشد؛ عمل وی تروريستی
به شمار میرود .به اين ترتیب ،عمل تروريستی دارای سه عنصر است .عنصر نخست اين
است که عمل دارای يک اقدام خشونت آمیز است و از اين رو اعمالی را که خشونت آمیز
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نباشند نمیتوان جرم تروريستی محسوب کرد؛ عنصر دوم اين است که عمل تروريستی
عملی است که خالف شهروندان عادی صورت گیرد و عملی را که در قالب مخاصمات
مسلحانه انجام می شود نمی توان عمل تروريستی محسوب کرد و سومین عنصر اين
است که یکی از اهداف عمل تروريستی تاثیرگذاری بر خط مشی ها يا سیاست های يک
دولت يا سازمان بین المللی است همچنین سازمان های بین المللی که دارای نمایندگی
در قلمرو جمهوری اسالمی ایران است.
در بن��د «پ» ارتکاب اعم��ال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله عمل
تروریس��تی به شمار می رود :اعمال خطرناک علیه ايمنی هواپیما يا هوانوردی ،تصرف
هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن ،ارتکاب خشونت علیه مسافر
يا مسافران و خدمه هواپیما يا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال
پرواز؛ تولید ،تملک ،اکتس��اب ،حمل ،نگهداری ،توسع��ه يا انباشت غیرقانونی ،سرقت،
تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم ،عناصر و مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای
اه��داف درمان��ی ،علمی و صلح آمیز ،و ساير مواردی که در م��اده  1به آنها اشاره شده
اس��ت .پ��س تفاوت اعمال مذکور در بند الف و اعمال مذک��ور در بند پ اين است که،
اعمال مذکور در بند «الف» در صورتی تروريس��تی محسوب می شوند که مرتکب آنها
قصد تأثیرگذاری بر خط مشی جمهوری اسالمی ايران يا سازمانهای بین المللی دارای
نمايندگی در قلمرو آن را داشته باشد و اعمال مش��مول در بند پ ،اعمالی هستند که
صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله عمل تروريستی محسوب میشوند.
در اینجا می توان نکته ای را اشاره کرد و آن این است که در حال حاضر ،هیچ قانون
داخلی ديگری وجود ندارد که عملی را تروريس��تی شناخته باشد و در مورد معاهدات
بینالمللی نیز بايد گفت اکثر اعمالی که در بندهای الف و پ برشمرده شدهاند ،اعمالی
هس��تند که به موجب کنوانسیون های بین المللی ،جرم تروريستی شناخته شدهاند و
دول��ت جمهوری اسالمی ايران نیز به آنها ملحق شده است .بنابراين ،اعمال مذکور هم
بر اساس بندهای الف و پ این قانون و هم براساس معاهدات بین المللی تروريس��تی
محسوب خواهند شد.
 -2-3-4مفهوم تأمین مالی تروریسم در قانون 1394
پس از تعريف تروريسم و عملیات تروریستی ،به مفهوم تأمین مالی آن می پردازیم:
در تعري��ف تأمین مالی تروريس��م ذکر شده ،تهیه و جم��ع آوری وجوه و اموال به
هر طريق چه دارای منش��أ قانونی باشد یا نباشد برای افراد تروريس��ت و سازمان های
تروريستی تأمین مالی تروريسم به شمار می رود .در ماده  1قانون مبارزه با تأمین مالی

مقاله
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تروريس��م اعمال متعددی که می توانند تهیه و جمع آوری وجوه محسوب شوند ذکر
شده است .اين اعمال عبارتند از قاچاق ارز ،جلب کمک های مالی و پولی ،اعانه ،انتقال
پول ،خريد و فروش اوراق مالی و اعتباری ،افتتاح مس��تقیم يا غیرمس��تقیم حساب يا
تأمین اعتبار يا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود يا ديگری جهت ارائه
به افراد تروريست يا سازمانهای تروريستی .آشکار است که موارد مذکور حصری نیستند
و فقط به عنوان نمونه ذکر شده اند و هر عمل ديگری که بتواند منجر به رسیدن منابع
مالی به تروريست ها شود ،تأمین مالی تروريسم را شامل می شود.
 -3-3-4مجازات محکومان مطابق قانون مذکور
مج��ازات مرتکبین اینگونه جرایم در ماده  2قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م
 1394بیان شده است :مطابق این ماده تأمین مالی تروريسم اگر به محاربه يا افساد فی
االرض تلقی شود ،مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت مجازات
او ع�لاوه بر مصادره اموال يا وجوه موضوع ماده ،1دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی
معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده است .با مطالعه مجازات تصریح شده در
م��اده  2پی می بریم که اثر بازدارندگی یا ارعاب اینگونه مجازات ها تأثیر قابل توجهی
در عدم ارتکاب جرم ندارد ،چراکه تأمین مالی تروریسم نخستین گامی است در جهت
انجام فعالیت های تروریستی به شمار می رود و تا زمانی که تأمین مالی وجود نداشته
باشد فعالیت های تروریستی به حداقل خود خواهد رسید.
همچنی��ن در م��اده  3ذکر شده اشخاصی که از موضوع ای��ن قانون مطلع شدهاند
موظفند که مراتب را در اسرع وقت به مقامات ذیصالح گزارش دهند ،در غیر اینصورت
به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند .به نظر می رسد که مجازات در این
م��اده نی��ز بازدارندگی را به همراه نخواهد داشت ،زیرا شخص��ی که اطالع دارد چنین
جرم��ی به وق��وع خواهد پیوست و سکوت کرده تا جرم تأمین مالی شکل بگیرد و این
جرم راهی به سوی انجام جرائم تروریس��تی است ،نمی توان به صرف اطالع ندادن به
مجازات تعزیری درجه هفت محکوم کرد .سکوت فرد منجر به ارتکاب جرایم بسیاری
می گردد ،پس به نظر می رسد باید مجازات این جرم باید تش��دید شود تا بازدارندگی
را تا حدودی به همراه داشته باشد .در بحث مجازات اشخاص حقوقی ،ماده  4به این
امر پرداخت��ه و مقرر کرده «در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص
حقوقی ،طبق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب  1392اقدام می شود».
 -4-3-4بانک ها و مؤسسات مالی
ماده  13قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م در مورد بانک ها و مؤسس��ات مالی
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مقرر داشته است که «تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با
پولشویی مصوب  1386موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات
زی��ر را انجام دهند :الف  -شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات
پول��ی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخ��ت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت
چک ،ارائه تس��هیالت ،صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خرید و
فروش ارز و اوراق گواهی سپرده ،اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان شامل
امضای سفته ،برات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام ،ب  -نگهداری مدارک مربوط
به سوابق معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق
شناسایی مراجعان ،حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات».
در م��اده  14قانون نیز مقرر ش��ده است «کلیه اشخاص مش��مول قانون مبارزه با
پولشویی موظفاند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی
مبارزه با پولشویی ارسال کنند ».با بررسی این دو ماده پی می بریم که :برای بانکها و
مؤسسات مالی و سایر اشخاص ،تکالیفی در نظر گرفته شده است.
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 -5رویکرد سیاست جنایی عراق به تروریسم و مبارزه با تأمین مالی آن
کمتر مش��اهده ش��ده که یک پدیده جنای��ی در سطوح ملی و بی��ن المللی بحث
برانگیزتر از تروریسم باشد ،این پدیده در طول مدت تأسیس نهادها ،سازمان های ملی،
بین المللی و منطقهای بسیار مورد توجه محافل و انجمن های حقوقی قرار گرفته است.
امروزه شاهد آن هستیم که اکثر کشورها در عملکرد سیاست جنایی خود سعی در جرم
انگاری کردن تروریسم و عوامل مختلف ارتکاب آن کرده اند 18.با مطالعه پدیده تروریسم
و عملیات تروریستی که در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته می یابیم که به طور کلی
تروريس��م ،ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد .اين اهداف
ممکن است در درگیری های داخلی میان قدرت سیاسی و گروه های مس��لح يا میان
کشورها و خارج از مرزهای داخلی اتفاق می افتد .اما انگیزه سیاسی در تمام اين اهداف
قابل مشاهده است 19.اکنون نگاهی به سیاست جنایی کشور عراق می اندازیم که خود
نیز سال ها قربانی اینگونه فعالیت ها قرار گرفته است:
 -1-5قانون مبارزه با تروریسم شماره  13مصوب 2005
با نگاهی به سیاست جنایی کشور عراق پی میبريم که اين کشور قوانین مختلفی را
 .18جهت طالعه بیشتر در این زمینه ن.ک :الحاج ،توفیق ،القرار  1373والحرب علی االرهاب ،منشورات زین الحقوقیه،
.2013
 .19جهت مطالعه بیشتر در این زمینه ن.ک :الیعقوبی ،جعفر ،أالرهاب ،دار الجیل للنشر .2016 ،
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در جهت مبارزه با تروریس��م و فعالیت های تروریستی به تصویب رسانده است .پس از
سال  2003و سقوط نظام بعث ،این کشور مورد حمالت تروریستی بسیاری قرار گرفت
در نتیجه قانون مبارزه با تروريسم را در سال  2005در شش ماده تصويب کرد .در ماده
 1این قانون به تعريف تروريسم پرداخته و اينگونه تروريسم را تعريف کرده است:
« هر اقدام مجرمانه ای که فرد يا گروه سازمان يافته برعلیه فرد يا گروهی از افراد يا
سازمان های دولتی و غیر دولتی به منظور تخریب اموال عمومی يا خصوصی با هدف
برهم زدن امنیت کشور یا ثبات و وحدت ملی يا به منظور ايجاد ارعاب میان مردم برای
داشتن اهداف تروريستی مرتکب شود».
م��اده  2اين قانون به فعالیتهای تروريس��تی اختصاص يافته و در هش��ت بند اين
فعالیتها را احصا کرده است .ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خش��ونت آمیز
منجر به آسیب شدید جسمانی ،ربودن ،گروگانگیری ،تخریب اموال و ...در جهت ارعاب
مردم ،از جمله موارد بیان شده در این ماده است.
در ماده  3نیز به طور خاص جرايم علیه امنیت کشور را در پنج بند بیان کرده است.
م��واردی همچون ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام در جهت برهم زدن ثبات و
یکپارچگی کشور ،رهبری گروه مسلح به غیر از نیروهای مسلح حکومتی و ...در جهت
اهداف تروریستی ،از جمله این موارد بیان شده در این پنج بند است.
ماده  4اين قانون مجازات ها را اينگونه بکار برده است که مجازات اعدام را عالوه بر
فاعل ،شريک جرم را نیز در بر می گیرد.
در ماده  5اين قانون شرايط تخفیف مجازات را در دو بند بیان کرده است.
م��اده  6نیز مربوط به مق��ررات پايانی است که در آن نحوه اجرای قانون ،همچنین
مصادره اموال و ...ذکر شده است.
 -2-5قانون شماره 39مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 2015
اين قانون در دوازده فصل و پنجاه و هفت ماده تنظیم و به تصويب رسیده است.
در فص��ل اول بط��ور کلی تعاريف مربوط به اين قانون و کلمات��ی که در اين قانون
استفاده شده را آورده است .در فصل دوم جرم پولشويی و چگونگی انجام آنرا در چهار
ماده توضیح داده است .فصل سوم اين قانون اختصاص دارد به نحوه تش��کیل شورای
مبارزه با پولشويی و تأمین مالی تروريسم که از ماده پنجم تا ماده هفتم آنرا مورد بررسی
قرار می دهد .اين شورا متشکل است از :شهردار به عنوان رئیس ،مدير عامل دفتر مبارزه
با پولشويی معاون رئیس ،و نمايندگان ارسالی از وزارت کشور /وزارت دارايی /وزارت کار/
وزارت دادگس��تری /وزارت تجارت /وزارت امورخارجه /دبیرخانه عمومی هیأت وزيران/
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وزارت اطالعات /امنیت ملی /کمیس��یون اوراق بهادار /سازمان مبارزه با تروريسم ،يک
قاضی به نمايندگی از قوه قضائیه کشور .در فصل چهارم چگونگی ايجاد دفتر مبارزه با
پولشويی و تأمین مالی تروريسم را در ماده هشت و نه توضیح داده شده است.
فصل پنجم اين قانون به وظايف مؤسسات مالی و کسب و کار خاص و غیر حرفهای
و مش��اغل از ماده ده الی چهارده اختصاص يافته است .در فصل شش��م کمیته بستن
بودجه تروريستی و عملکرد آن را از ماده پانزده تا ماده بیست و دو توضیح داده است.
فصل هفتم نیز از توقیف اموال که از ماده بیست و سه تا ماده بیست و پنج سخن گفته
است .فصل هشتم اين قانون در مورد وظايف بخش نظارتی که ماده بیست و ششم را
تش��کیل می دهد صحبت شده است .فصل نهم درباره همکاری های بین المللی است
که از ماده بیست و هفتم تا ماده سی و سوم می باشد ،و در برخی از اين مواد آمده است
که :جرم تأمین مالی تروريسم از جرم هايی به شمار می رود که در آن معاضدت قضايی
و همکاری قانونی ،استرداد مجرمین و ...بر طبق کنوانسیون هايی که کشور عراق به آن
ملحق شده قابل انجام است  .فصل دهم از جابجايی وجوه و موارد قابل معامله در مرزها
سخن گفته است .فصل يازدهم از مجازات صحبت شده و در فصل دوازدهم از مقررات
عمومی و پايانی سخن به میان آمده است .اکنون به بیان و تفسیر مفهوم تأمین مالی
تروریسم و مجازات محکومان ذکر شده در این قانون می پردازیم.
 -1-2-5مفهوم تامین مالی تروریسم در قانون  2015عراق
تعریف تأمین مالی تروریس��م در بند 10ماده  1اینگون��ه بیان شده« :هر فعلی که
شخص مرتکب شود با هر وسیله ای ،مس��تقیم یا غیر مس��تقیم ،با اراده خود ،تهیه و
جمع آوری یا شروع به تهیه و جمع آوری وجوه و اموال نماید به هر نحوی ،چه دارای
منشأ قانونی باشد یا نباشد ،با علم به اینکه این اموال به طور کلی یا جزئی در راه انجام
عملیات تروریستی توسط فرد یا سازمان تروریستی ،در هر صورتی که باشد صرف نظر
از نتیجه و مکان وقوع جرم یا ملیت فرد یا سازمان تروریستی ،تأمین مالی تروریسم به
شمار میرود ».در ماده  1بند  5این قانون دارایی یا اموالی که با هر وسیله ای بدست
میآید خواه با واحد پول ملی یا ارز خارجی ذکر شده است که به آنها اشاره می کنیم:
اوراق مالی و اعتباری ،سپرده ها و حساب های جاری ،سرمایه گذاری های مالی ،اسناد
مالی به هر شکلی که باشد (الکترونیکی یا دیجیتالی) ،فلزات گرانبها ،سنگ ها ،کاالها
و هر آنچه که دارای ارزش پولی بسیار باشد از جمله امالک ،مستغالت و اموال منقول
و هر سود و مزیتی که از این اموال بدست می آید چه در داخل کشور عراق باشد یا در
خارج آن ،همچنین هر نوع مالی که توسط پارلمان با توجه به قانون مذکور تصویب شود
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و در روزنامه رسمی اعالم شود«.آشکار است که موارد مذکور حصری نیستند و فقط به
عنوان نمونه ذکر شده اند و هر اموال ديگری که بتواند منجر به رسیدن منابع مالی به
تروريست ها شود ،تأمین مالی تروريسم را شامل می شود» .
 -2-2-5مجازات محکومان مطابق قانون مذکور
مجازات مرتکبین جرایم پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم در فصل یازدهم از ماده
 36تا  48قانون مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم  2015بیان شده است که
ب��ه مهم ترین آنها اشاره می کنیم :مطابق م��اده  37این قانون «مجازات مرتکب جرم
تأمین مالی تروریسم حبس ابد می باشد» و مطابق بند  1ماده  38این قانون «مصادره
درآم��د حاصل از جرم پیش بینی شده در این قان��ون و درآمد حاصل از آن ،و اجناس
مورد استفاده در ارتکاب جرم یا معادل ارزش مادی آنها چنانچه اموال مذکور تلف شده
باشد ».همچنین در بند  2ماده  39ذکر شده « اشخاصی که از این گونه معامالت مطلع
شدهاند موظفند که مراتب را در اسرع وقت به مقامات ذی صالح گزارش دهند ،در غیر
اینصورت به مجازات حداکثر سه سال حبس و حداقل پانزده میلیون دینار و حداکثر
پنج��اه میلیون دینار جزای نقدی محکوم می شوند ».به نظر می رسد که مجازات در
این بند می تواند تا حدودی بازدارندگی را به همراه داشته باشد ،زیرا شخصی که اطالع
دارد چنین جرمی به وقوع خواهد پیوست و سکوت کرده تا جرم تأمین مالی و به تبع
آن جرم تروریستی شکل بگیرد ،می بایست مجازات سنگینی در انتظار او باشد ،که در
اینجا قانون کشور عراق این مسئله را تا حدودی تأمین کرده است.
شايان ذکر است که امروزه فعالیت های تروريستی در قالب و شکل های گوناگون
ظاهر میشود ،بويژه در جهان اسالم .تروريسم در کشورهای اسالمی می کوشد تا خود
را با لباس دين آشکار بس��ازد و با بهانه های بسیار از جمله برگرداندن امت به شريعت
20
اسالمی زمان پیامبر اکرم (ص) و ...فعالیت های تروريستی خود را ادامه می دهد.

 .20برای مطالعه بیشتر ن.ک :حمدان ،نصیف ،داعش و حرب العقول ،دار الکتب العلمیه للنشر .2016 ،
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نتیجه گیری
در سال ه��ای اخیر جامعه جهانی برخالف ساي��ر اقدامات اتخاذ
شده ،در مقابله با تروريسم در اقدامی پیشگیرانه تالش نمود با کوتاه
کردن و محدود نمودن منابع مالی گروه ها و سازمان های تروريستی
ب��ه مبارزه ب��ا آنها بپردازد .اي��ن اقدام جامعه جهانی در کنوانس��یون
بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروريس��م متجلی شده .به طور
کل��ی می توان گفت مب��ارزه با تأمین مالی تروريس��م ،هدف بزرگی
است و موفقیت در اين امر بس��تگی تامی دارد به توانايی کشورها به
تصويب مقررات منطبق با استانداردهای جهانی و همین طور برقراری
سازوکارهايی برای اجرای کامل اين مقررات .کش��ورهايی که پیشتر
مقررات مربوط به مبارزه با پولش��ويی را به تصويب رسانده و به اجرا
درآوردهاند ،برای تصويب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تأمین مالی
تروريسم ،کمتر دچار اشکال می شوند ولی در مورد انجام اقدام های
اجرايی اضافی شامل ردگیری و تعقیب مرتکبین تأمین مالی تروريسم،
الزم است تدابیر جديد انديش��یده شود .ولی آن دسته از کشورها که
در هر دو موضوع مبارزه با پولشويی و مبارزه با تأمین مالی تروريسم
فاق��د زيرساخت های حقوقی و اداری الزم می باشند ،حصول نتیجه
به مراتب دشوارتر خواهد بود .کش��ور ایران تاکنون عضو بس��یاری از
کنواسیونه��ای مبارزه با تأمین مالی تروریس��م ش��ده است ،عالوه بر
ای��ن قانون مبارزه با پولش��ویی ،1386آیین نامه اجرایی قانون مبارزه
با پولشویی 1388و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  1394را نیز
تصویب نموده است .با وجود اینکه جمهوری اسالمی ایران از مجموع
 11کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تأمین مالی تروریسم تنها
به عضویت کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  7اکتبر 1999
درنیامده است ،اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید .با این
حال با توجه به اهمیت الحاق به این کنوانسیون رئیس جمهور ایران
الیح��ه آن را در  1396/8/7تقدیم مجلس نمود .همچنین چارچوب
کلی گروه ویژه اقدام مالی را نیز پذیرفته است .کشور عراق نیز در سال
 2011به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم1999
ملحق شد و در 15دسامبر  2011آنرا تصویب نمود.
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