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چکیده
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهمآوردن انواع منااب ماالی و لجسایییی هچنناین هرگوناه
تسهیالت دائچی و موقیی برای تروریستها بهمنزلۀ ییی از مصاادی باارز حچایات دولاتهاا از
تروریسم است .با وجود قواعد و مقررات گوناگون در مچنوعیت تأمین مالی تروریسم این پدیده
نهتنها کنیرل و کاهش نیافیه بلیه رفیهرفیه پینیدهتر و بر میزان آن افزوده شده است و علات
آن جریانداشین شریانهای پولی این گروههاست .ظهور گروههای تروریسیی جدید در منااق
مخیلف جهان بهویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست .ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در من
دولتها از حچایت مالی تروریسم مایتواناد ناشای از منیسا نشادن اعچاال تروریساتهاا باه
دولتهای حامی آنها باشد .این فرضیه مبینی بر این واقعیت است که در قرح پیشنویس مواد
کچیسیون حقوق بینالچلل  2001حچایت مالی در آسیانهای نیست که بیواند معیار انیساا را
محق کند .در مقالۀ پیشرو سعی داریم چگاونگی مساوولیت دولاتهاای تاأمینکنناد ماالی
تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائۀ پیشنهادهایی بهمنظاور بهباود آنهاا را بررسای
کنیم.
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مقدمه
با وجود مبارزات  80ساله و به قور خاص دو دهۀ اخیر باا تروریسام هرچاه ترتیباات حقاوقی
پیشرفت و انسجام مییابند نهتنها از اقدامات تروریسیی کاسیه نچیشود بلیه بر شدت و میزان
وخامت این عچلیات افزوده میشود .از آنجا که اقدامات تروریسیی با توجه به هزینههاای باایی
خود نیازمند کچکهای مالیاند حچایت مالی از این اقدامات یا تأمین ماالی آن باا یاک هاد
پیشگیرانه در زمر مصادی خاص اقدامات تروریسیی در عرصۀ بینالچللای باه آن توجاه شاده
است زیرا جامعۀ بینالچللی به تجربه دریافیه است که ریشۀ اصلی اسیچرار تروریسام در منااب
مالی آن است بهگونهای که تا زمانی که مناب مالی تروریسم خشیانده نشوند مسولۀ تروریسام
بهراحیی سرکو نچیشود و نچیتوان با آن مقابله کرد (عبداللهی  .)110 :1388ییی از معدود
مااواردی کااه جامعااۀ بااینالچللاای باار ساار آن از هچااان روزهااای نخساات پااس از حااواد 11
سپیامبر وحدتنظر داشت این بود که نبرد علیه تروریسم جز با ردگیری سرچشچههاای تاأمین
مالی و کورکردن مناب مالی زیرزمینی پولرسانی باه عچلیاات تروریسایی پیاروز نخواهاد شاد
(ژوز جی و شاچس  .)216 :1382بناابراین اتخاا تچهیاداتی بارای مباارزه باا پاولشاویی
درخصوص عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و دیگر اقدامات مجرمانه هچننین اتخاا هرگوناه
اقدامی بهمنظور خشیاندن مناب مالی تروریسم ضروری به نظر میرساد .هچنناین مباارزه باا
پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای جامعۀ بینالچللی اولویات اسات و اهادا ایان مباارزه
عبارتاند از .1 :حفاظت از ییپارچگی و ثبات نظام مالی بینالچللی و  .2انسداد منااب ماالی در
1
دسیرس تروریستها.
جدا از اشخاص و شرکتهای خصوصی تأمینکنند مالی گروههای تروریسیی دولتها نیاز
فینفسه در جایی که منافعشان ایجا میکند به قاور مسایقیم و غیارمسایقیم از تروریسام و
گروههاای تروریسایی حچایات مایکنناد .ییای از علال اصالی تاداوم ایان حچایاتهاا نباود
ضچانتاجراهای کافی و سازوکاری قاق برای مسوول شناخیهشادن دولاتهاسات .سااال ایان
است که با توجه به قواعاد و مقاررات موجاود در مباارزه باا تروریسام مساوولیت دولاتهاای
تأمینکنند مالی گروههای تروریسیی به چه صورت است؟ آیا مطاب قارح پایشناویس ماواد
کچیسیون حقوق بینالچلل حچایت مالی از تروریستهاا باهمنزلاۀ تلقایشادن آنهاا باهمثاباۀ
نچایندگان دولت حامی میشود؟ در مقالۀ حاضر با روش توصیفی تحلیلی و کیابخاناهای ساعی
داریم به ساایت کرشده پاسخ و درنهایت بهمنظاور بهباود مباارزه باا تاأمین ماالی تروریسام
پیشنهادهایی را ارائه دهیم .در مقالۀ حاضر ابیدا به هزینههای اقادامات تروریسایی و چگاونگی
تأمین مناب مالی آن میپردازیم .ساپس قواعاد و مقاررات موجاود در مباارزه باا تاأمین ماالی
1. http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm 14/06/2012.
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تروریسم را بررسی میکنیم و درنهایت چگونگی مسوولیت دولتها در ایان خصاوص را تحلیال
خواهیم کرد.

هزینۀ اقدامات تروریستی
با پیشرفت هرچه بیشیر تجهیزات ایچنی در سطح جهانی نقض امنیت نیز مسیلزم هزینۀ هرچه
بیشیر خواهد بود .از این رو گاروههاای تروریسایی بارای مقابلاه باا چناین وضاعییی ناچارناد
هزینههای بسیاری صر کنند تا بیوانند در نقض امنیت و ایجاد چالش موفقیت کس کنند .به
هچین سب این گروهها بهمنظور تأمین هزینههای معیشیی و عچلیاتی خود به وسایل گوناگونی
میوسل میشوند.
هر اقدام تروریسیی مسیلزم صر هزینه است .انجام اقدام تروریسیی میضچن خرید وساایل
موردنیاز برای آن مانند تفنگ مواد منفجره لوازم ارتباقی و غیره است که با توجه باه تاأمین
آنها از بازار سیاه در بسیاری از موارد هزینۀ صر شده برای تروریستها را بیش از حد معچول
مایکنااد .عااالوه باار ایاان سااازمانهااا و گاروههااای تروریساایی هچنااون سااازمانهااای عااادی
(غیرتروریسیی) هزینههاای بسایاری را صار نگهاداری خاود مایکنناد .بارای نچوناه هزیناۀ
عضوگیری جدید بارای ساازمان و سااخین کچا هاای آموزشای بارای اعضاا از جچلاه ماوارد
هزینهبردار برای سازمان است .درنییجه پول را بایاد باهمثاباۀ خاونی دانسات کاه در رگهاای
سازمانهای تروریسیی جریان دارد بهگونهای که بدون آن این سازمانها قادر به ادامۀ حیات یا
انجام فعالیتهای خود برای مدت قوینی نخواهند بود (کارگری .)116-115 :1391

منابع تأمین مالی تروریستها
با توجه به هزینههایی که گروههای تروریسیی بهمنظور سازماندهی و به انجامرسااندن حچاالت
خود صر می کنند چگونگی تأمین این نیازهای مالی درخور توجه است .منااب تاأمین ماالی
تروریسم را میتوان قی دو بخش بررسای و تحلیال کارد .لاذا در بخاش اول باه فعالیاتهاای
گوناگون گروههای تروریسیی برای تأمین مالی خود میپردازیم و در بخش دوم حچایات ماالی
دولتها از گروههای تروریسیی را مطالعه میکنیم.

 .1تأمین مالی تروریسم از طریق فعالیتهای تروریستها
تروریستها برای تأمین مالی خود فعالیتهای گوناگونی شامل فعالیتهای قانونی و غیرقاانونی
انجام میدهند .در این بخش فعالیتها را معرفی و بررسی میکنیم.
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 .1 .1فعالیتهای قانونی
توسل به اقدامات قانونی برای تأمین هزینههای مالی گروههای تروریسیی از یکسو گاروه را در
معرض تعقیبات قانونی قرار نچیدهد و از این رو آسانتار مایتوانناد اهادا سیاسای خاود را
پیگیری کنند و از سوی دیگر بدون اینیه خطر چندانی برای گروه ایجاد شود میتوانند منااب
مالی خود را تأمین کنند .عالوه بر این اسیقالل خود از مناب دولیی را به صاورت کامال حفا
میکنند (هچان .)261 :گروههای تروریسیی میتوانناد از قریا فعالیاتهاایی چاون تجاارت
دریافت کچکهای مالی و ماسسات خیریه به کس درآمد بپردازند که در یل به آنهاا اشااره
میکنیم.
کس ا و کااار :گااروههااای تروریساایی گااروههااایی نامشااروع و تهدیدکننااد صاالح و امنیاات
بینالچللیاند اما برای امرار معاش و تأمین هزینههای عچلیاتی خود باه فعالیاتهاای قاانونی و
مشروع نیز میپردازند .برای مثال زمانی که القاعده در فاصلۀ زمانی سالهاای  1992تاا 1996
در سودان اقامت گزیده بود بسیاری از راههای قانونی را برای کس درآمد انیخاا کارد کاه از
آن جچله میتوان کشت بادام زمینی و پرورش زنبور عسال را ناام بارد .تأسایس چناد شارکت
تجاری کارخانۀ ساخت وسایل خانگی نانوایی شرکت سرمایهگذاری و کارخاناۀ چارمساازی از
دیگر فعالیتهای قانونی این گروه در سودان بود (.)Burk, 2003: 145
دریافت کچکهای داوقلبانه :با توجه به قهرمانبودن گروههای تروریسیی از دیدگاه برخی افاراد
این احساس هچدردی برای قرفداران آنها به وجود میآید که کچکهایی را برای آنان در نظار
بگیرند .این امر بهویژه زمانی که عامل ارتباطدهند گروههای تروریسیی باه حامیاانش عااملی
قوی مثل مذه یا قومیت مشیرک باشد بیشیر به چشم میآید.
برای مثال القاعده از زمان آغاز فعالیتهای خود از یک هسیۀ جچ آوری کچک که از قیف
وسیعی از قرفداران خود کچک دریافت میکند اسیفاده کرده اسات ( National Commission
 .)on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004: 20-21گروه اصلی کچککننادگان
در منطقۀ خلیجفارس و بهخصوص در عربسیان سعودی حضور دارند .این افراد اغل باا اماماان
جچاعت مساجد رابطه دارند و بخشی از زکات دریافیی از سوی آنها را برای حچایت از اسالم از
امامان دریافت میکنند و در اخییاار گاروههاای تروریسایی قارار مایدهناد .گااهی اوقاات در
جچ آوری کچکهای مالی از سازمانهای خیریه یاا تجااری مشاروع باهمنظاور پوششای بارای
فعالیتهای تروریسیی اسیفاده میشود (.)Miguel del Cid Gómez, 2014: 7
ماسسات خیریه :خیریهها ویژگی خاصی دارند .آنها به قور کلی اعیچااد ماردم را باه دسات
میآورند و به مناب قابل توجهی دسیرسی دارند و در بسیاری موارد باه صاورت نقادی فعالیات
میکنند .خیریهها این قابلیت را دارند که تعدادی سازمان تروریسیی را برای جچ آوری انیقاال
و توزی بودجۀ یزم برای شسیشوی مغزی اسیخدام و آماوزش آمااده کنناد .آنهاا هچنناین
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میتوانند سازمانهای تروریسیی را برای تدارک یک حچله آماده کنند .در برخی کشاورها ایان
سازمانهای خیریه خارج از نظارت مقامات دولیی عچل میکنند و در کل کنیرل کاملی بر آنها
وجود ندارد ( .)Ibidیک نچونه از این فقدان کنیرل را میتوان در بزرگترین ماسسۀ هچااهنگی
خیریههای اسالمی یعنی «سازمان بینالچللی خیریۀ اسالمی» ( International Islamic Relief
 1)Organisationمسیقر در جد عربسیان سعودی مشااهده کارد .بیشایر فعالیاتهاای آن باه
برنامههای مذهبی آموزشی اجیچاعی و انسانی اخیصاص داده شده است اما بنا به گزارشهای
مسیند سازمان بینالچللی خیریۀ اسالمی و برخی از سازمانهای تابعۀ آن آگاهانه یا غیرآگاهانه
به القاعده کچک مالی میکردند .سازمان بینالچللی خیریۀ اسالمی شرکتهای تاب میعددی در
سراسر جهان دارد اگرچه بسیاری از کچاکهاای ماالی آن در قالا کچاکهاای خصوصای از
عربسیان سعودی میآید .این ساازمان یاک صاندوق موقوفاه (سانبیل آل خیار) ( Sanabil al
 )Khairبرای تولید یک جریان پایدار درآماد بارای تاأمین ماالی فعالیاتهاای خاود دارد و در
هچیاری نزدیک با جامعۀ جهانی اسالم ( )the Global Islamic Leagueکار میکند .بسایاری از
افراد برجسیه و سرمایهداران خاورمیانه با این ماسسۀ خیریاۀ اساالمی مرتبطناد .گازارشهاای
مخیلفی این ماسسه را به تأمین مالی عچلیات تروریسیی مارتب مایداناد ( United Nations,
.)2014: 17

 .2 .1فعالیتهای غیرقانونی
فعالیتهای غیرقانونی گروههای تروریسیی را میتوان در قال رفیارهایی چاون قاچااق اسالحه
مواد مخدر آدمربایی کالهبرداری و  ...مشاهده کرد .درگیرشدن در فعالیتهای غیرقاانونی کاه
سود سرشاری را به دنبال دارد ییی از بهیرین شیوهها برای کس درآماد تروریساتهاسات .از
مهمترین فعالیت غیرقانونی تروریستها میتوان به موارد یل اشاره کرد:
قاچاق مواد مخدر :بدونشک ییی از مناب اصلی تأمین مالی گروههای تروریسایی صانعت
مواد مخدر است .قاچاق مواد مخدر از رایجترین فعالیتهای مجرمانۀ گروههای تروریسیی است.
اقدام به قاچاق مواد مخدر که از رایجترین شیوهها برای تأمین هزینههای مالی تروریسام اسات
سب ایجاد مفهوم «نارکوتروریسم» 2در عرصۀ مبارزه با تروریسم شاده اسات (هچاان .)258 :از
سال  1970گروههایی مثل »ETA« »FARC« :حز کارگران کردسیان ( )PKKو «Sendero
 »Luminosoبه قاچاق مواد مخدر میپرداخیند ( .)Haigner, et.al, 2012: 19شاخۀ القاعاده در
آشامیدنی و مساعدت

 .1نام رئیس :رحچتاهلل قادری؛ ساحۀ فعالیت :صحت معار تأسیس مساجد تهیۀ آ
نقدی؛ دارای  176پرسنل داخلی و  1پرسنل خارجی؛ تچبر ثبت.155-17/9/84 :
 .2مراد از این مفهوم دستیازیدن به قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی اقدامات تروریسیی است که براساس آن
جدای از شاخصهای یک رفیار تروریسیی تنها جل کچکهای مالی را دربر میگیرد.
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مغر اسالمی که در بیابانهای بین مورییانی مالی و الجزایر فعالیت میکردند پول خاود را از
راه باجگیاری از قریا آدمرباایی و قاچااق ماواد مخادر باه دسات مایآوردناد ( Miguel del
.)CidGómez, 2014: 12
قاچاق نفت :از دیگر فعالیتهایی که تروریستها و جنایییاران در تعامل باا هام و نهادهاای
قانونی انجام میدهند قاچاق نفت است .کشورهایی مانند :چین ایران روسیه تایلند کامبوج و
تانزانیا مشیالت عچدهای درخصوص قاچاق نفت دارند .در تچامی این کشورها قاچاقنیان نفات
سود بسیاری به دست میآورند که مقدار زیادی از آن وارد چرخۀ پاولشاویی مایشاود .بارای
مثال اولین و مهمترین منب درآمد تروریستها در سوریه و عراق قاچاق نفت است .به گزارش
ماسسۀ انرژی عراق گروه تروریسیی داعش از چاههای نفیی عراق  30هزار بشیه و از چاههاای
سوریه  50هزار بشیه نفت در روز تولید میکند و به فروش میرساند .فروش غیرقانونی نفت در
بازار سیاه برای این سازمان تروریسیی حدود  2تا  4میلیون دیر در روز درآمدزایی داشیه است.
نفت قاچاق از قری جادههای ارتباقی هممرز با ترکیه منیقل و با قیچیی نازلتر از بازار جهانی
1
فروخیه میشود.
قاچاق الچاس :قاچاق کایها بهخصوص الچاس در تأمین مالی تروریسم بسایار مهام اسات.
مزیت این کایها برای قاچاق آن است کاه کوچاکاناد و از نظار ارزش گارانقیچات محساو
میشوند و قابل ردگیری نیز نیسیند .براساس گزارشها القاعاده درگیار در تجاارت غیرقاانونی
2
بهاصطالح «الچاس خون» از گروههای شورشی در آفریقا در سالهای اخیر است.
قاچاق اسلحه :باید اعیرا کرد که تولید و قاچاق سالحهای گرم نهتنهاا منااف غیارقاانونی
کالنی را عاید گروههای سازمانیافیۀ جنایییار فراملی که هد آنها جل مناف ماالی اسات
میکند بلیه در تقویت این گروهها و سایر گروههای جنایییار باهویاژه تروریساتهاا و افازایش
نیروی تخریبی جنایییارانه نقش اساسی دارد .نچایندگان برخی دولتها در اجالسهای مخیلاف
بهویژه کنفرانس امضایی پالرمو تأکید کردند؛ گسیرش قاچاق سالحهای گارم موجا گسایرش
انواع جنایات و حیی خودکشی میشود و درنهایت این جنایات موجودیات جامعاۀ مادنی را باه
قور کلی به مخاقره میاندازد (اسعدی .)269 :1390
عالوه بر این دسییابی به اسلحۀ گرم نیز معچویً مسبوق به جرایم دیگری است .اسلحههایی
کااه در گااروههااای تروریساایی اساایفاده ماایشااوند اغل ا اوقااات در اثاار ارتیااا ساارقت از
اسلحهفروشیها انبارهای نظامی و کارخانهها به دست میآیند و معامالت اسلحۀ غیرمجااز زیار
پوشش اسناد جعلی یا تقلبی انجام میشود (بوسار .)72 :1375

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.
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 .2حمایت مالی دولتها از گروههای تروریستی
حچایت مالی دولتها از گروههای تروریسیی که با عنوان تأمین ماالی تروریسام شاناخیه شاده
است به معنای ارائه یا جچ آوری وجوه است به هر وسیله به قور مسیقیم یا غیرمسایقیم بار
خال قانون و به قور عچد به قصد یا با علم به اینیاه باه قاور کلای یاا جزئای صار اعچاال
تروریسیی شود .مطاب این تعریف هرگونه کچک مالی به صورت منقول یا غیرمنقول وجه نقاد
یا مال عینی و دینی یا هر نوع اسناد یا ابزار الییرونیک یا دیجییال از قبیال :اعیباارات باانیی
چک مسافرتی چکهای بانیی سهام و حوالهها به گروههای تروریسیی تأمین ماالی تروریسام
محسو میشود.
قب حقوق بینالچلل عرفی دولتها موظفاند از تروریسم و اقدامات تروریسایی حچایات و
پشییبانی نینند .این تعهاد از هنگاام تشاییل ساازمان ملال میحاد و صادور اعالمیاۀ جهاانی
حقوقبشر وجود داشیه اسات (زرنشاان  .)81 :1386اقاداماتی هچناون قیال ایجااد رعا و
وحشاات باارای غیرنظامیااان یااا سااازماندهاای و تشااوی اقاادامات کرشااده هچااواره بااهمنزلااۀ
نقض فاحش حقوقبشر و حقوق بشردوسیانه محیوم است و کلیۀ اسناد بینالچللی اعم از اساناد
سازمان ملل میحد و سایر کنوانسیونهای بینالچللی دستکم بر این مسوله اجچاع داشیهاند که
دولتهاا بایاد از ساازماندهی تحریاک یاا مشاارکت در اقادامات تروریسایی خاودداری کنناد
(هچان) .اما هنوز دولتهایی هسیند که قصد قل و قچ کردن شبیههای تروریسیی را ندارند یاا
دستکم مایل نیسیند مناب مالی تروریستهاای نوخاسایه را خشاک کنناد (فلسافی :1390
 .)104حچایاات کشااورها از تروریساام عچاادتاً بااه شاایوههااای پنهااانی و غیاارمساایقیم اساات و
در این میان عچدتاً شیوههایی را در پیش میگیرند که راه هرگوناه اتهاام را بار آناان مایبنادد
(باندورا  .)289-288 :1381این حچایتها به تشییل تروریسم تحت حچایت دولت منجر شاده
است؛ یعنی از این قری دولتها اهدا سیاسی خود را دنبال میکنناد در حاالی کاه هویات
خود را پشت نام گروههای دیگری که به قور مسیقیم در اقدامات تروریسیی درگیرناد مخفای
نگه میدارند و از این بابت نیز اهدا خود را پیگیری و هام وجهاۀ باینالچللای خاود را حفا
میکنند.
از مهمترین و رایجترین حچایتهای دولتها از گروههای تروریسیی تأمین مالی آنهاسات.
حچایت مالی دولتها از تروریسم بهویژه در سالهای اخیر به بحثای مهام در عرصاۀ مطالعاات
تروریسیی تبدیل شده است .اسیفاده از مناب مالی دولتها برای سازمانهاای تروریسایی یاک
امییاز عچده محسو میشود زیرا مناب مالی تصورناپذیری را در اخییار آنها قرار میدهد کاه
مسیقیچاً از درآمدهای ملی کشور سرچشچه میگیرد هچنناین ایان کچاکهاا خاود نشاان از
حچایت مالی آن دولت از گروه تروریسیی در تچامی زمینههاست .وابسیهبودن کچکهاای ماالی
به اقیصاد کشور کچککننده گروههای تروریسیی را امیدوار میکند تا زمانی کاه منااف کشاور
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کچککننده را برآورد کند این مناب پایانناپذیرند و به عالوه که بهواساطۀ هچاین کچاکهاای
مالی از حچایتهای دیپلچاتیک دولت نیز برخوردار خواهند بود.
بدینترتی مناب درآمد تروریستها و از جچله کچک مالی کشورها به آنها از یکسو ایان
گروهها را در ادامۀ فعالیتهای خود توانا میکند و از ساوی دیگار قواعاد و مقاررات راجا باه
مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ناکام میگذارد .نظر به اهچیت مچناوعباودن هرگوناه حچایات
مالی از تروریستها در ادامه قواعد و مقررات راج به مبارز تأمین ماالی تروریسام را بررسای
خواهیم کرد.

قواعد و مقررات موجود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
هچانقور که خاقرنشان شد حیات و اسیچرار گروههای تروریسایی وابسایگی تاامی باه منااب
مالی دارد .این نیازهای مالی هچانقور که گفیه شد از یکسو از قری فعالیاتهاای قاانونی و
غیرقانونی تروریستها و از سوی دیگر از قری حچایتهای مالی دولتهای خارجی دشاچن یاا
رقی دولت هد تروریستها تأمین میشود .حچایتهاای ماالی ماذکور باه بقاای گاروههاای
تروریسیی و انجام فعالیتهای خرابیارانۀ آنها از یک قر و تهدید صلح و امنیت بینالچللی از
قر دیگر کچک شایانی میکند .از این رو تبیین یکسری قواعاد و مقاررات بارای مباارزه باا
تأمین مالی تروریسم جزو اولویتهای منطقی و ضروری به نظر میرساد .جامعاۀ جهاانی بارای
مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدامات گوناگونی در سطوح منطقهای و جهانی انجام داده اسات.
سازمان ملل میحد از سال  1970درخصوص این موضوع فعالیت داشیه است .شورای امنیت نیز
از سال  1985درگیر موضاوع تروریسام باوده اسات و در ساال  2001یعنای پاس از حچاالت
تروریسیی  11سپیامبر با صدور قطعنامۀ  1373و ایجاد کچییۀ مقابله با تروریسم به قور جدی
به موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم پرداخت .در این بخاش اقادامات راجا باه مباارزه باا
تأمین مالی تروریسم را بررسی میکنیم.

 .1اقدامات مجمع عمومی
آغاز فعالیتهای مجچ عچومی بهمنظور تعریف تروریسم به اواخر دهۀ  60میالدی بازمیگاردد
که جهان به یکباره میوجه آسی پذیری ایچنی هوانوردی بینالچللی و ایچنی دریانوردی پس از
حادثۀ معرو گروگانگیری در کشیی لورو شد 1.اما مجچ عچومی برای اولین بار در ساپیامبر
 1972به تروریسم بهمنزلۀ موضوعی مسیقل بر پایۀ ابییار دبیرکل وقت کورت والادهایم و باه
 Achilleمیتوانید ر.ک :کاسسه آنیونیو ( .)1375نقش زور در رواب بینالچلل

 .1برای مطالعۀ کامل قضیۀ Lauro
ترجچۀ مرتضی کالنیریان نشر آگه.
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دنباااال حاااواد فرودگااااه «ید» در اسااارائیل و گروگاااانگیاااری ورزشااایاران اسااارائیل در
بااازیهااای تابساایانی الچپیااک مااونیخ ( )1972توجااه کاارد .در بیانیااۀ والاادهایم آمااده بااود:
«اتخا تدابیری برای جلوگیری از تروریسم و سایر اشیال خشونت که جان انسانها را میگیارد
و یا به مخاقره میاندازد و یا اینیاه آزادیهاای اساسای را باه خطار مایافیناد و اقادام بارای
مطالعه و بررسی علل مهم این نوع از اشیال تروریسم و اعچال خشونتبار که در پدیدههای فقر
سرخوردگی ظلم و ناامیدی ریشه دارد و باعث میشاود عادهای از انساانهاا باا قرباانیکاردن
جان سایر انسانها از جچله خود تالشی برای تغییرات ریشهای باه عچال آورناد» (بزرگچهاری
.)185 :1390
مجچ عچومی قی حیات خود  13کنوانسیون ضدتروریسایی تصاوی کارده کاه در آنهاا
به تعریف جرمانگاری مصادی مهام و مبیالباه تروریسام در جامعاۀ باینالچللای اقادام کارده
است 1.با یک بررسی اجچالی پنج ویژگی کلی زیر برای کنوانسایونهاای ضادتروریسایی قابال
احصاست:
 .1به جز سه کنوانسیون -سرکو تأمین مالی تروریسم ( )1999سرکو بچ گذاریهاای
تروریسیی بینالچللی ( )1997و کنوانسیون سرکو اعچال تروریسم هسیهای -هیچکادام از 10
کنوانسیون دیگر اصویً اشارهای به تروریسم نیردهاند اما از آنجا که موضوعات مورد توجه آنهاا
 .1این کنوانسیونها به ترتی تاریخ تصوی عبارتاند از:
ا کنوانسیون راج به جرایم و دیگر اعچال ارتیابی در داخل هواپیچا  1مصو  14دسامبر 1963؛
ا کنوانسیون راج به سرکو تصر غیرقانونی هواپیچا  1مصو  16دسامبر 1970؛1
ا کنوانسیون راج به سرکو اعچال غیرقانونی بر ضد ایچنی هواپیچایی کشوری  1مصو  23سپیامبر
1971؛
ا کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حچایت بینالچللی از جچله نچایندگان
دیپلچاتیک  1مصو  14دسامبر 1973؛
ا کنوانسیون حچایت فیزییی از مواد هسیهای مصو  26اکیبر 1979؛
ا کنوانسیون بینالچللی بر ضد گروگانگیری مصو  17دسامبر 1979؛
ا پروتیل سرکو اعچال غیرقانونی خشونت در فرودگاههای در خدمت هواپیچایی بینالچللی کشوری الحاقی
به کنوانسیون راج به سرکو اعچال غیرقانونی بر ضد ایچنی هواپیچایی کشوری مصو  24فوریه 1988؛
ا کنوانسیون بینالچللی نشانهگذاری مواد منفجر پالسیییی بهمنظور ردیابی بعدی مصو  1مارس 1991؛
ا کنوانسیون سرکو اعچال غیرقانونی بر ضد ایچنی کشییرانی دریایی مصو  10مارس 1988؛
ا پروتیل سرکو اعچال غیرقانونی بر ضد ایچنی سیوهای ثابت مسیقر در فالت قاره مصو  10مارس
1988؛
ا کنوانسیون بینالچللی برای سرکو تأمین مالی تروریسم مصو  9دسامبر 1999؛
ا کنوانسیون بینالچللی سرکو بچ گذاری تروریسیی مصو  15دسامبر  1997و
ا کنوانسیون بینالچللی برای سرکو اعچال تروریسیی هسیهای مصو  15آوریل .2005
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از مصادی بارز تروریسم بینالچللی است بهتدریج بهمنزلۀ کنوانسیونهای ضدتروریسم از سوی
اسناد و مجام جهانی و منطقهای شناسایی شدهاند.
 .2به جز کنوانسیون سرکو تأمین مالی تروریسم ( )1999هیچکادام از کنوانسایونهاای
دیگر تعریف کلی از تروریسم عرضه نیردهاند اگرچه هر کدام از کنوانسیونهای ماذکور تعریاف
دقی و ارزشچندی از مصداق موردنظر ارائه و آنها را شدیداً محیوم کردهاند.
 .3تقریباً هر کدام از کنوانسیونهاای 13گاناه حسا ضارورت اجیچااعی دوران خاود باه
تصوی رسیدهاند بهگونهای که در نوع خود نشانگر رشد بالینی و حیاات سیسایچاتیک جامعاۀ
بینالچللی نیز هسیند.
 .4در مقدمۀ هر کدام از کنوانسیونهای مذکور تروریسم بینالچللی مخال صالح و امنیات
بینالچللی و تهدیدی برای بشریت معرفی و محیوم شده است.
 .5از مجچوع  13کنوانسیون تیالیف مشیرکی از جچله «یا مجازت کن یاا اسایرداد» قابال
اسیخراج است که به نظر میرسد پاس از جهاش حقاوقی باهوجاودآماده ناشای از حادثاۀ 11
سپیامبر به موج حقوق بینالچلل عرفی برای کلیۀ دولتها الزامآور باشاد (عباداللهی :1388
.)66-64
از میان کنوانسیونهای تصوی شده از سوی مجچ عچومی که در بای بدان اشاره شد تنهاا
کنوانسیون سرکو تأمین مناب مالی تروریسم ( )1999به قور مسایقیم راجا باه مباارزه باا
تأمین مالی تروریسم است .کنوانسیون حاضر در مقدمۀ خود به چند نییه اشاره میکند کاه دو
مورد آن به قور مسیقیم به بحث تأمین مالی تروریسم مربوط میشود .اول اینیه تاأمین ماالی
تروریسم از موضوعاتی است که برای کال جامعاۀ باینالچللای از اهچیات و حساسایت خاصای
برخوردار است و دوم اینیه کچیت و شدت تروریسام باینالچللای باا میازان وجاوه در اخییاار
تروریستها رابطۀ مسیقیم دارد .در مقدمه هچننین تأکیاد شاده اسات کاه نقاش تادارکات و
تسهیالت مادی در گسیرش تروریسم تاکنون مورد غفلت قرار گرفیه و لذا ضروری است که این
خأل در سندی بینالچللی ترمیم شود (جی .نورتون و شچس  .)229 :1382این کنوانسیون ساه
تعهد عچده برای کشورهای عضو قائل شده است .1 :جرمانگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین
جزایی؛  .2هچیاری گسیرده با سایر کشاورهای عضاو و ارائاۀ معاضادت قضاایی در موضاوعات
مربوط به کنوانسیون و  .3وض مقررات و الزامات مرباوط باه ایفاای نقاش ماسساات ماالی در
کشف و گزارشدهی موارد تأمین مالی تروریسیی.
بدینترتی مقررات گسیردهای بهمنظور جلوگیری و سرکو تأمین مالی تروریسم از ساوی
کنوانسیون مذکور مقرر شد که میأسفانه تا پیش از رویداد  11سپیامبر مورد اقبال واقا نشاد.
گویی که وقوع حادثهای مانند حواد امرییا با آن ابعاد گسیرده یزم بود تا دولاتهاا ضارورت
پیوسین به این کنوانسیون را احساس کنند زیرا تا پیش از ساال  2001تنهاا  22دولات آن را
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امضا کرده بودند که از این تعداد تنها سه دولت آن را تصوی کردند .اماا تنهاا دو ساال بعاد از
حواد  11سپیامبر تعداد کشورهای امضاکننده از مرز  132دولت گذشت و بیش از  90کشور
نیز آن را تصوی کردند .تا ژوئن  2015نیز این کنوانسیون  186عضو داشت (فامیل زوارجاللی
.)91 :1394

 .2شورای امنیت
شورای امنیت تا قبل از حواد  11سپیامبر در  12قطعنامه به تروریسم توجه داشت .شورا در
این قطعنامهها دو مرتبه مسیقیچاً با تروریسم بینالچللی برخورد کرد کاه اولاین آن مطااب باا
تاریخ قطعنامههای شورا پس از جنگ دوم خلیج فارس و مورد بعدی مربوط باه قضایۀ یکربای
میشود .اما پس از حادثۀ  11سپیامبر صدور قطعنامههای ضدتروریسیی از سوی شورای امنیت
رو به فزونی نهاد و دلیل آن وقوع حواد تروریسیی میعدد و سهچگین در نقاط مخیلف جهاان
1
و ظهور گروههای تروریسیی مخیلف بود.
دو قطعنامۀ  1267و  1333درخصوص انسداد وجوه و سایر مناب ماالی قالباان القاعاده و
اسامه بنیدن از مهمترین قطعنامههای ضدتروریسیی شورای امنیت قبل از رخداد  11سپیامبر
به شچار میروند که به موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره میکنناد .چناد روز بعاد از
واقعۀ  11سپیامبر شورای امنیت با صدور قطعنامۀ  1373عچلیات تروریسیی مزباور را تهدیاد
علیه صلح و امنیت بینالچللی تلقی و با تشییل کچییۀ مقابله با تروریسم تعهدات جدیدی راج
به مقابله با تروریسم و تأمین مالی تروریسم بر دولتها بار کرد.
از میان تعهداتی که شورای امنیات در قطعناماۀ  1373براسااس فصال هفایم منشاور بار
دولتها بار کرد میتوان موارد یل را نام برد :دولتها ملزماناد کاه .1 :از تاأمین ماالی اعچاال
تروریسیی جلوگیری و آن را میوقف کنند؛  .2ارائه یا جچ آوری داوقلبانۀ کچکهای مالی از هر
قری از سوی اتباع خود یا در قلچرو خود باهمنظاور اسایفاده در جهات اعچاال تروریسایی را
مجرمانه قلچداد کنند؛  .3مناب مالی و اقیصادی و سایر داراییهای کسانی کاه مرتیا اعچاال
تروریسیی میشوند یا درصدد ارتیا آن هسایند یاا در اعچاال تروریسایی مشاارکت یاا آن را
تسهیل میکنند را در اولین فرصت مسدود کنند؛  .4مناب مالی یاا امیاناات اقیصاادی و دیگار
داراییها را که به قور مسیقیم یا غیرمسیقیم به این افراد تعل دارد یا در اخییار آناان اسات را
بالفاصله مسدود کنند؛  .5مناب مالی اقیصادی و داراییهای اشخاص و نهادهایی که از قر یا
به دسیور این قبیل افراد و نهادها عچل میکنند را بالفاصله مسدود کنند؛  .6اتباع خاود یاا هار
 .1شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم عچد اقدامات خود را در جهت فشار بر دولتهایی میچرکز کرده است
که به توصیهنامههای آن در اسیرداد میهچان به تروریسم وقعی ننهادهاند (فلسفی .)244 :1390
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شخص یا نهاد در قلچرو خود را از ارائۀ امیانات مالی و هرگوناه خادمات اقیصاادی مسایقیم یاا
غیرمسیقیم به اشخاصی که مرتی اعچال تروریسیی میشوند یا درصدد ارتیا یاا تساهیل آن
هسیند من کنند؛  .7از پناهدادن باه کساانی کاه اعچاال تروریسایی را پشاییبانی ماالی یاا ...
میکنند خودداری کنند.
شورای امنیت هچننین در فاصلۀ سالهای  2001تاا  2014قطعناماههاای 1390 1377
 1989 1963 1735 1617 1540 1455 1425و  2133را درخصوص مقابلۀ تأمین مالی
تروریسم و انسداد داراییهای تروریستها و گروههای تروریسیی صادر کرد .از سال  2014روناد
صدور قطعنامههای ضادتروریسایی شاورای امنیات سارعت یافات و علات آن پیادایش گاروه
تروریسیی داعش و ارتیا جنایتهای گوناگون این گروه در سوریه و عراق بود .گروه تروریسیی
داعش که در حال حاضر خود را دولت اسالمی نامیده است گروهی است که در عراق و ساوریه
حضور فعال دارد و بخشهای بزرگی از شچال عراق و شرق سوریه را در تصر خاود دارد .ایان
گروه به رهبری ابوبیر البغدادی -از جهادگرایان سلفی جداشده از شبیۀ القاعده -تأسایس و باا
دولتهای سوریه و عراق وارد جنگ شده اسات .داعاش در اداماۀ فعالیات و گسایرش نظاامی
توانست موصل دومین شهر بزرگ عراق را تصر کند و بخش زیاادی از خااک عاراق از جچلاه
تیریت را به دست آورد .بعد از تصر موصل بود که شورای امنیت در بیانیههای خود از داعش
بهمنزلۀ گروه تروریسیی یاد و از اقدامات این گروه در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد.
با تسل داعش بر میدانهای نفیی عراق و با صدور نخسیین محچولههای نفیی که از میدان
نفیی عجیل آغاز شد زمینه برای جچ آوری ثروت داعش فراهم شد .لذا شورای امنیت با صدور
قطعنامۀ  2169در  30ژوئن  2014ضچن اینیه داعش را بهصاراحت گاروه تروریسایی خواناد
بهرهبرداری داعش از مناب نفیی عراق و فروش آن را غیرقانونی و بهمنزلۀ ییای از ساازوکارهای
تأمین مالی تروریسم محسو کرد و هرگونه تجارت مسیقیم یا غیرمسیقیم با داعش درخصوص
مناب نفیی عراق را بهشدت محیوم کرد .در ادامه شورای امنیت با صدور قطعنامۀ  2170ضچن
محیومکردن عچلیات داعش و جبهۀ النصره در سوریه و عراق  6نفر از اعضای گروههای مذکور
را نیز تحریم کرد .در این قطعنامه شورای امنیت از دولتها خواست از هرگوناه کچاک ماالی و
تجارت مسیقیم با این گروهها خودداری و تعهدات خود وف قطعنامۀ  1373که در سال 2001
تصوی شده بود را رعایت کنند.
در ادامه نیز شورای امنیت قطعنامههاای  2195 2178و  2199را درخصاوص مچنوعیات
تأمین مالی تروریسم و اینیه این اقدام تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالچللی است صادر کرد.

 .3گروه اقدام مالی ()The Financial Action Task Force( )FATF
گروه ویژ اقدام مالی (فَیف) نیز از مهمترین نهادهای پیشرو در زمینۀ مباارزه باا پاولشاویی و
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تأمین مالی تروریسم به حسا میآید .گروه مذکور درواق نهادی بینالدولی است که در ساال
 1989میالدی در پاسخ به نگرانیهای فزایند ناشی از پدید پولشویی به ابییار کشورهای عضو
گروه هفت 1تشییل شاده اسات .در آغااز هاد اولیاه و مأموریات اصالی گاروه ویاژه وضا
اسیانداردهای بینالچللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی تعریف و تبیین شده بود .اما پس از وقاوع
حادثۀ  11سپیامبر گروه مزبور در واکنش به این حادثه دامناۀ مأموریات خاود را گسایرش و
تدوین اسیانداردهایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز در دسیورکار خود قرار داد.
به قور کلی مهمترین اقدام و ابییار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائۀ توصیههایی در زمینۀ
مبارزه با تأمین مالی تروریسم خالصه کارد کاه تااکنون در چنادین مرحلاه منیشار اصاالح و
تیچیل شده است .توصیههای فیف مجچوعهای از چارچو جام و پایدار از اقداماتی است کاه
کشورها باید بهمنظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هچننین تأمین مالی گسایرش
سالحهای کشیارجچعی اجرا کنند ( .)the FATF Secretariat, 2013این توصیهها تالش دارد تا
به جرمانگاری تأمین مالی تروریسم در حوزههای داخلی کشورها با تییه بار کنوانسایون 1999
مجچ عچومی درخصوص سرکو تأمین ماالی تروریسام و هچیااری باا سیسایم تحاریمهاای
شورای امنیت بپردازد (.)Wouters & Duquet, 2013: 16
توصیههای گروه ویژه به لحاظ شیلی جنبۀ توصیهای برای کشورها داشیهاند و فاقد ضچانت
اجرا هسیند اما با توجه به مقبولیت گسیرده نزد کشورها و سازمانهای بینالچللای از اعیباار و
جایگاه باییی برخوردارند (زارعقاجاری و قائممقامی .)13 :1392
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با توجه به مطال کرشده با کچیرین تردید میتوان گفت سیلی از کچکهای مالی و غیرماالی
برخی دولتها به گروههای تروریسیی وجود دارد .دولتهایی که در ظااهر باه کنوانسایونهاای
مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوسیهاند اما تعهدات مندرج در قطعنامۀ  1373و ارائۀ گازارش
به کچییۀ مقابله با تروریسم را جدی نگرفیاهاناد و در عچال نفا خاود را در حچایات از برخای
گروههای تروریسیی جسیجو میکنند .اخبار میعددی از کچکهای مالی کشورها به گاروههاای
تروریسیی از جچله القاعده داعش جبهۀ النصره و غیره وجود دارد که هچگی از مصادی تأمین
 .1جی هفت یا گروه هفت از هفت کشور صنعیی جهان تشییل شده است که حدود  50درصد اقیصاد جهان را در
دست دارند .سران کشورهای این گروه هر ساله گردهچایی مشیرکی با هم دارند .کشورهای فرانسه آلچان
برییانیا اییالیا ژاپن ایایت میحد امرییا و کانادا این هفت کشور را تشییل میدهند .روسیه در سال 1998
به عضویت این گروه درآمد و این گروه به گروه  8تغییر نام داد اما بعد از بحران اکراین روسیه از این گروه
کنار گذاشیه شد و مجدداً نام گروه مزبور به گروه  7تغییر یافت.
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مالی تروریسم محسو میشوند و مطاب کنوانسیون سارکو تاأمین ماالی تروریسام 1999
جرم و قب قطعنامههای شورای امنیت محیوم است.
براساس قواعد و مقررات یادشده در بخش پیشین میتوان گفت از آنجاا کاه تاأمین ماالی
تروریسم براساس قطعنامههای شورای امنیت تهدیدی علیه صالح و امنیات باینالچللای تلقای
میشود اگر دولیی اقدام به کچک مالی و لجسیییی به گروههای تروریسیی بیند قطعنامههای
شورای امنیت را نقض کرده است و به علت انجامندادن تعهدات منادرج در آن مساوول خواهاد
بود .هچننین مچین است با اقدامات قهری شورای امنیات از جچلاه تحاریم یاا اقادام نظاامی
مواجه شود اما ساال این است که این مساوولباودن دولاتهاا تنهاا از بابات قصاور در انجاام
تعهداتشان است یا اینیه مسوولیت ناشی از اعچال گروههای تروریسیی را نیز باه دوش خواهناد
کشید .برای رسیدن به پاسخ باید به قرح پیشنویس کچیسایون حقاوق باینالچلال راجا باه
مسوولیت دولت  2001رجوع کرد .قرح مزبور از مهمترین اسناد در زمینۀ مسوولیت بینالچللی
دولتهاست .در قرح مذکور اعچال اشخاص و گروههای خصوصی در صورتی به دولت منیسا
1
میشوند که تحت هدایت کنیرل یا دسیور دولت مزبور عچل کرده باشند.
درخصوص کنیرل عالوه بر دو معیار «کنیرل ماثر» ( )effective controlو «کنیرل کلای»
( )overall controlمعیارهااای دیگااری نظیاار «کنیاارل محااض» (« )strict controlکنیاارل
انحصاری» (« )exclusive controlکنیرل نهایی» ( )ultimate controlیا «کنیرل کلای مااثر»
( )effective overall controlنیز مطرح شده است.
ویژگی «کنیرل محض» وابسیگی کامل است .در قضیۀ نییاراگوئه علیه امرییا دیوان ابیدا به
معیار «کنیرل محض» توجه میکناد و اینیاه آیاا رابطاۀ کنیراهاا باا ایاایت میحاده از چناان
وابسیگی و کنیرلی برخوردار است که بیوان از نظر حقوقی گفت که آنها بهمنزلۀ ارگاان دولات
ایایت میحده تلقی شده یا از جان این حیومت عچل میکردهاند یا خیر؟ دیاوان بار ایان بااور
است که عامل منحصربهفرد کنیرلی که ایایت میحده میتوانسیه است اعچال کند توقف کچک
به کنیراها بوده است .با این یافیه دیوان نییجه میگیرد که هیچ دلیل روشنی وجود نادارد کاه
ایایت میحده واقعاً چنان درجهای از کنیرل را در کلیۀ حوزهها درخصوص رفیار کنیراها اعچاال
میکرده است که بیوان عچل آنها را از جان خود امرییا تلقی کرد .دیوان درنهایات مایگویاد
کچک امرییا به کنیراها سرنوشتساز و حیاتی بوده است اما این کافی نیست تا اثبات کند کاه
آنها به کچک امرییا وابسیگی کامال داشایهاناد ( .)ICJ, 1986: para 109-110از نظار دیاوان
براساس معیار «کنیرل محض» گروهی از افراد بهمنزلۀ ارگان دولت تلقی میشاوند کاه ارتبااط
کنیرل و وابسیگی به درجهای باشد که بیوان از آن بهمنزلۀ وابسیگی کامل به دولات یااد کارد.
 .1ماد « :8رفیار شخص یا گروهی از اشخاص به موج حقوق بینالچلل فعل دولت تلقی میشود در صورتی که
شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفیار مزبور به دسیور تحت هدایت یا کنیرل دولت عچل کنند».
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وابسیگی کامل به این مفهوم است که آن موجود فاقد هرگوناه اخییاار واقعای و صارفاً ابازار یاا
عاملی بدون اخییار است که منحصراً براساس فرمان بیارون از خاود عچال مایکناد .در اینجاا
کنیرل و وابسیگی را میتوان دو عنصر بههمپیوسایه و دو روی یاک سایه دانسات ( Talmon,
.)2009: 498-499
درخصوص «کنیرل انحصاری» معیار قابلیت انیسا این است که فردی که مچیان اسات از
چند مأخذ مسیقل فرمان میگرفیه است در یک اقدام خااص انحصااراً تااب کادامیاک از ایان
مقامات بوده است .این معیار از جچله درخصوص سازمانهای بینالچللای مطارح اسات و بارای
مثال بحث بر سر این است که آیا کارگزاران سازمان در انجام اعچال خود تحت کنیرل ساازمانی
یا تحت کنیرل دولت میبوع خود بودهاند .در زمانی که نیروهای حااف صالح ساازمان ملال در
مقام رسچی سازمانی خود عچل نچیکنند سازمان فاقد مسوولیت است زیرا چنین عچلی قابال
انیسا به سازمان ملل نیست .البیه در اینجا بحث خروج از اخییارات نیست بلیه مساوله ایان
است که آیا این افراد که از ملیتهای گوناگوناند در انجام یک عچل تحت مقام رسچی سازمان
یا تحت فرمان دولت میبوع خود اقدام مایکاردهاناد ( UN Doc ST/LEG/SER.C/24, 1986:
 .)300دبیرکل ملل میحد تصریح میکند که مسوولیت بینالچللی سازمان ملل مشروط بار ایان
است که عچلیات صلح مورد بحث به موج کنیرل و فرماندهی انحصاری ساازمان انجاام شاده
باشد (.)UN DocA/51/389, 1996: 6
معیار «کنیرل نهایی» اصویً جایی مطرح میشود که افراد یاا گاروههاا تحات فرمانادهی و
صالحیت مشیرک اقدام میکنند .با توجه به ماد  5قرح کچیسیون حقوق بینالچلل در مواردی
که یک کشور نسبت به افراد و ارگانهایی که در اخییار سازمان بینالچللی قارار داده اسات در
کنار سازمان خود نیز به اعچال صالحیتهایی میپردازد در اینجاا باا مفهاوم انیساا مضااعف
رفیار به دو یا چند مرج منجر به مسوولیت مواجهیم .در چنین حالیی بر حس مورد دو شا
از هم قابل تفییک است :نخست اینیه نیوان میان مقامات و مراج اعچال صالحیت هیچ برتری
قائل شد که در این صورت مسوولیت مشیرک یا چندگانه احراز خواهاد شاد و دیگاری حاالیی
است که بیوان برای یک مرج کنیرل نهایی قائل شد (.)Christopher Leck, 2009: 4
دادگاه اروپایی حقوقبشر از معیار دیگری تحت عنوان معیاار «کنیارل کلای مااثر» ساخن
میگوید .آسیانۀ این معیار چیزی میان کنیرل کلی و ماثر است .به عبارت دیگار آسایانۀ آن از
کنیرل ماثر کچیر و از کنیرل کلی بایتر است .اقدامات گروهها و افراد در سرزمینی که نیروهای
خارجی در آنجا حضور فعال دارند با اعچال معیار کنیرل کلای مااثر عچال دولات اخیار تلقای
خواهد شد .دادگاه اروپایی حقوقبشر در ییی از آرای خود در این خصوص میگوید یزم نیسات
که تعیین کند آیا ترکیه واقعاً بر رفیار پلیس و سیاستها و اعچال مقامات جچهوری ترک قبرس
شچالی کنیرل جزئی اعچال میکرده است یا خیر؟ این آشیار است که شچار زیاادی از ساربازان
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این کشور درگیر در انجام وظایفی در قبرس شچالی بودهاند که ارتش روی آن بخاش از جزیاره
اعچال کنیرل کلی ماثر میکرده است (.)Laura Ortega, 2015: 29
درخصوص معیارهای حاکم بر کنیرل دیدگاهها و آرای قضایی مینوعی به چشم مایخاورد
اما واقعیت این است که در این میان دو رأی بیشیر از سایر آرا جلوهگاری مایکناد .ییای رأی
دیوان بینالچللی دادگسیری در قضیۀ فعالیتهای نظاامی و شابهنظاامی امرییاا در نییاراگوئاه
( )ICJ, 1986: para 115و دیگری رأی دیوان بینالچللی کیفری برای یوگسالوی ساب در قضیۀ
تادیچ ( .)I.C.T.Y, 1999آرای میفاوت این دو دادگاه درخصوص معیار کنیرل که اولی به معیاار
کنیرل ماثر معیقد بوده است و دومی معیار کنیرل کلی را کافی میدانست سب بهوجودآمدن
دیدگاهی درخصوص امیان جچ این دو به لحاظ موضوع پرونده شد.
این نییه حائز توجه است که در این قضایا باه نظار مایرساد روییارد دیاوان باینالچللای
دادگسیری میوجه مسوولیت دولت و روییرد دیوان بینالچللی کیفری برای یوگسالوی ساب به
اجرای حقوق بشردوسیانه معطو بوده است .درخصوص مسوولیت دولت بابت اعچال اشخاص و
گروههای خصوصی تنها در صورتی میتوان از انیساا ساخن گفات کاه دولات مزباور کنیارل
ماثری بر اعچال آنها داشیه باشد .یعنی عالوه بر حچایاتهاای ماالی و غیرماالی دولات بایاد
دسیوراتی را نیز در جهت انجام عچلیات به آنها صادر میکرد اماا درخصاوص اجارای حقاوق
بشردوسیانه که موردنظر دیوان بینالچللی کیفری برای یوگساالوی سااب باود نیااز باه احاراز
کنیرل ماثر نبود بلیه با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از بایکیفرمانادن جنایییااران
هچین که کنیرل کلی احراز شود بارای انیساا اعچاال اشاخاص خصوصای باه دولات کفایات
میکند.
اما به هر حال به نظر میرسد این تلقی و مرزبندی که اگر موضوع پرونده مساوولیت دولات
باشد باید از معیار کنیرل ماثر و در صورتی که موضوع اجرای حقوق بشردوسیانه باشاد بایاد از
معیار کنیرل کلی اسیفاده کنیم توجیه منطقی ندارد زیرا مچین اسات در یاک قضایۀ واحاد
برای انیسا اعچال گروههای خصوصی به دولت از معیار کنیرل ماثر اسیفاده شود و در نییجاه
عچل با توجه به نرسیدن به آسیانۀ معیار کنیرل ماثر به دولت حچایتکننده منیس نشود .اماا
به لحاظ اجرای حقوق بشردوسیانه اعچال این اشخاص خصوصی براساس معیار کنیرل کلی باه
فرماندهان و مقامات دولت اخیر منیس شود و آنها به جنایت جنگی و جنایت علیاه بشاریت
محیوم شوند .به عبارت دیگر در یک قضیۀ واحد با دو نییجۀ میفاوت روبهرو خواهیم شد.
درخصوص اثبات نباود معیااری قااق درخصاوص معیاار کنیارل مایتاوان گفات :دیاوان
بینالچللی دادگسیری در قضایای «نییاراگوئه  »1986و «اجرای کنوانسیون ژنوساید  »2007از
معیار کنیرل ماثر برای انیسا اسیفاده کرده است اما قضایای دیگری وجود دارناد کاه نشاان
میدهند دادگاهها حیی درخصوص مسوولیت دولت نیز به معیار کنیرل ماثر پایبند نباودهاناد و
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در مواردی معیار کنیرل کلی را برای مسوولیت دولت کافی دانسیند .برای مثاال دیاوان داوری
ایران-ایایت میحده در قضیۀ «کنت ایگر» ( )KennethP. Yeagerدیوان اروپایی حقوقبشار در
قضیۀ «لوازیدو علیه ترکیه» ( )ECHR, 1996: para 56کنیرل کلی را کافی دانسیند در حاالی
که موضوع پرونده درخصوص مسوولیت دولت بود .هچننین دادگاه کیفاری باینالچللای بارای
یوگسااالوی ساااب در مقااام اجاارای حقااوق بشردوساایانه عااالوه باار قضاایۀ تااادیچ در قضااایای
«الساایوییچ» (« )ICTY, 2000: para 134ساالبینی» ()Ibid, 1998: paras 230-234
«بلسییچ» ( )Ibid, 2000: para. 149و دادگاه دوسلدور در «قضیۀ یورگیچ» از معیاار کنیارل
کلی اسیفاده کرد.
هچانقور که مشاهده میشود معیار کنیرل کلی یا ماثر از هیچ ثبااتی برخاوردار نیسات و
حیی در مواردی در اثبات مسوولیت دولت نیز از معیار کنیرل کلی اسیفاده شده است .اما بایاد
خاقرنشان کرد که در هر صورت دیوان بینالچللی دادگسیری در دو پروند نییاراگوئه و اجارای
کنوانسیون ژنوسید از معیار کنیرل ماثر اسیفاده و دیوان بینالچللای کیفاری بارای یوگساالوی
ساب در پروندههای مورد رسیدگی خود بر اعچال معیار کنیرل کلی تأکید کرد .هچانقاور کاه
خاقرنشان شد اعچال ضابطۀ کنیرل کلی در حوز اجرای حقوق بشردوسیانه این مزیات را دارد
که به حچایت بیشیر از غیرنظامیان و تعقی و محاکچۀ آسانتر جنایییاران جنگی به جرم نقض
فاحش حقوق مخاصچات مسالحانه مایانجاماد .از قار دیگار ایان کااربرد دوگاناه موجا
پارهپارهشدن و ازهمگسیخیگی حقوق بینالچلل میشود و از آن مهمتر اینیه این احیچال را باه
وجود میآورد در حالی که دولیی از مسوولیت بینالچللی بابات اعچاال اشاخاص خصوصای کاه
مرتی جنایتهای جنگی شدهاند رهایی مییابد هچین اشخاص خصوصی به اتهام هچین جرم
و بهمثابۀ عوامل آن دولت محاکچه و مجازات شوند .از این رو به نظار مایرساد اعچاال معیاار
ضابطۀ کنیرل ماثر در حوز مسوولیت بینالچللی تنها درصدد حاشیۀ امنی برای دولتهاست تا
بیوانند با تجهیز سازماندهی و تأمین مالی گروههای شورشی و دهشتافین به اهدا موردنظر
خود دست یابند و در عین حال بدون آنیه جرایم این گروهها به آنها منیس شود از مسوولیت
بینالچللی ناشی از اعچال این گروهها بگریزند (عسیری  .)161 :1388به نظر مایرساد کاه در
این خصوص باید راهحل دیگری ارائه کرد که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد.

 .1ارائۀ معیاری مناسب درخصوص انتساب
به نظر میرسد بهیر است به جای اخیصاصدادن یک ضابطه براساس نوع نگرش و هادفی کاه
دادگاه در رسیدن به آن دارد (مسوولشناخین دولت یاا اجارای حقاوق بشردوسایانه) باه ناوع
اشخاص و گروههایی که دولتها از آن حچایت میکنند بپاردازیم و براسااس آن ناوع ضاابطۀ
کنیرل را مشخص کنیم .بدینصورت میتوان دو حالت را ارائه کرد:
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 .1 .1ضابطۀ مناسب درخصوص فرد عادی یا گروه سازماننیافته
اوضاع و احوالی وجود دارند که در آن دولت از افرادی عادی یاا گروهای از افاراد مبیادی بارای
ارتیا اعچال جنایییارانه در یک کشور حچایت میکند .در این فرض برای اینیه اعچال آنها به
دولت اخیر منیس شود دولت مزبور باید عاالوه بار تاأمین ماالی حچایات لجسایییی ارائاۀ
تجهیزات آموزش و نظارت دسیورات خاصی را نیز در انجام یکسری عچلیات به آنها بدهاد و
عچلیات آنها را از ابیدا تا انیها تحت نظارت و کنیرل خود بگیرد .به عبارت دیگر کنیرل ماثری
بر اعچال آنها داشیه باشد .برای مثال وقیی فردی حچلهای انیحااری در فرودگااه یاک کشاور
انجام میدهد یا قیل ییی از مقامات بلندپایۀ دولیی در کشوری را بار عهاده مایگیارد دولات
حامی آن فرد مسوولییی بابت آن حادثاۀ خااص نادارد و عچال صاورتگرفیاه بادان منیسا
نچیشود مگر اینیه کشف شود دولت مزبور کنیرل ماثری بر اعچال این فارد داشایه اسات .باه
عبارت دیگر وی را تأمین مالی کرده آموزش داده تجهیزات در اخییارش قارار داده نقشاۀ راه
را برای وی تهیه کرده و در اجرای کل عچلیات از ابیادا تاا انیهاا او را هادایت و بار وی نظاارت
داشیه است .در این حالت است که میتوان واقعۀ رویداده را منیس به دولات حچایاتکنناده
دانست و مسوولیت بینالچللی را برای وی محق دانست .در غیر این صاورت بارای مثاال اگار
دولت فق وی را تأمین مالی کرده یا آموزش داده اسات اماا دسایورات خاصای را درخصاوص
عچلیات صادر یا نقشۀ راهی را برای وی تهیه نیرده است دولات مزباور بابات حادثاۀ رویداده
مسوولیت ندارد .تنها مچین است از بابت نقض تعهدات بینالچللی مبنی بر عدم کچک و تاأمین
مالی دهشتافینی براساس ماد  1قرح پایشناویس ماواد او را مساوول دانسات یاا از ساوی
شورای امنیت تحریم شود.

 .2 .1ضابطۀ مناسب درخصوص گروه سازمانیافته
در کنار فرض کرشده حالتهایی نیز وجود دارند که گروه سازمانیافیۀ شورشی یا تروریسایی
در جایی اعالم موجودیت میکند و به اعچال تروریسیی و خرابیارانه در نقاط مخیلف میپردازد.
درخصوص چنین گروههای سازمانیافیه که دارای تشاییالت فرمانادهی و سلسالهمراتا اناد
هچین که از سوی دولیی خارجی کنیرل کلی بر آنها باشد برای انیسا اعچال آنها به دولات
اخیر کافی به نظر میرسد .به عبارت دیگر هچین که دولیای چناین گروهای را تاأمین ماالی
میکند سازماندهی و آموزش میدهد تجهیزات در اخییارش قرار میدهد و کنیرلای کلای بار
اعچال آنها دارد برای مسوول تلقیشدن وی کافی است و دیگر باه صادور دسایورات خااص و
هدایت مسیقیم اعچال آنها و کنیرل ماثر نیازی نیست .علت این است کاه چناین گاروههاای
سازمانیافیهای دارای مرکز فرماندهی سلسلهمراتا بخاشهاای مخیلاف نظاامی امنییای و
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غیرهاند و دیگر نیازمند به دریافت دسیور یا نقشۀ راه از خارج نیسیند و هچین کاه کچاکهاای
مالی و غیرمالی از خارج به آنها اعطا میشود برای آنها کافی است .آنها ایدئولوژی و اهادا
مخصوص به خود دارند به قوری کاه هایچگااه در رکاا دولات خاارجی کچاککنناده قارار
نچیگیرند بلیه دولتهایی که اهدا خود را با اهادا گاروههاای مزباور در جهااتی مشایرک
میبینند به نزدییی و کچک به آنها اقدام میکنند اما نچایتوانناد آنهاا را تحات امار خاود
درآورند.
با توجه به توضیحات کرشده و با فرض اینیه معیاار کنیارل کلای را بارای انیساا کاافی
بدانیم اما آیا تأمین مالی تروریسم میتواند معیار کنیرل کلی را به جریان بیندازد؟
مطاب ماد  3کنوانسیون سرکو تأمین مالی تروریسم  1999تاأمین ماالی تروریسام باه
«ارائۀ هرگونه وجوه به هر وسیله به قورمسیقیم یا غیرمسیقیم بر خال قانون و به قور عچد
به قصد یا با علم به اینیه به قور کلی یا جزئی صر اعچال تروریسیی گردد» گفیاه مایشاد.
عالوه بر وجوه نقد سایر کچکهای مالی مثل در اخییار قراردادن خودرو تسلیحات و غیره نیاز
از مصادی تأمین مالی تروریسیی محسو میشوند.
هرچند دایر تأمین مالی تروریسم از ارائۀ وجوه نقد به تروریستها فراتر میرود اما با وجود
این نیز به نظر نچیرسد که صر تأمین مالی تروریسم بیواند معیار کنیرل کلای را باه جریاان
بیندازد .به عباارت دیگار از نظار نگارناده بایاد معیاار کنیارل کلای را بارای انیساا اعچاال
تروریستهای سازمانیافیه به دولت حچایتکننده از آنها کافی دانست تا دست دولتهاا بارای
رسیدن به اهدا خود در لوای تروریسم بدون آنیه نگاران عواقا باینالچللای آن باشاند بااز
نباشد اما صر تأمین مالی گروههای تروریسیی را نچیتوان برای اعچال معیاار کنیارل کلای و
تحق انیسا کافی دانست .توضیح آنیه معیار کنیرل کلی چیزی فراتر از تاأمین ماالی اسات.
شعبۀ تجدیدنظر دیوان کیفری بینالچللی برای یوگسالوی ساب نیز به این موضاوع اشااره دارد
که « ...کنیرل کلی که از صر تجهیز و تأمین مالی و مشاارکت در برناماهریازی و نظاارت بار
عچلیاات فراتار رودDraft Article on state Reponsiblity.2001 with commentaries, ( »....
 .)48به عبارت دیگر کنیرل کلی به صر تأمین ماالی منحصار نچایشاود و بایاد فراتار رود و
سازماندهی آموزش و غیره را نیز دربر داشیه باشد .با وجود این هچانقور که اشاره شاد دیگار
به صدور دسیورات خاص یا هدایت عچلیات از ابیدا تا انیها (آنقاور کاه در کنیارل مااثر نیااز
است) نیازی نیست.
بدینترتی معیار «کنیرل کلی» بهمنزلاۀ ییای از زمیناههاای انیساا اعچاال گاروههاای
سازمانیافیۀ شورشی و تروریستها به دولت حامی با صر تأمین مالی باه جریاان نچایافیاد
بلیه باید با اعچالی دیگر هچراه باشد .پس نییجه این میشود دولتهایی را که با تأمین مالی به
حچایت از گروههای تروریسیی اقدام میکنند فق میتاوان از بابات کوتااهی و رعایاتنیاردن
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تعهدات بینالچللی از جچله قطعنامههای شورای امنیت مسوول دانست .به عبارت دیگر دولیای
که قطعنامههای الزامآور شورای امنیت را رعایت نچیکند تخلف بینالچللی انجام داده است و از
بابت این تخلف مسوول خواهد بود و ضچانت اجرای آن نیز میتواند تحریمها یا اقدامات قهاری
شورای امنیت براساس فصل هفیم باشد.

نتیجهگیری
تروریسم به معنای ایجاد رعا و وحشات در جامعاه بارای رسایدن باه یاکساری اهادا از
موضوعات بسیار مهم عصر حاضر است .هرچه جوام پیشرفت میکنند و سطح امنییشان بایتر
میرود برهمزدن این امنیت نیز میضچن هزینههای بایتری است .از این رو تروریساتهاا بایاد
بهنوعی مناب مالی اقادامات دهشاتافیان خاود را تاأمین کنناد .ایان منااب ماالی از قریا
فعالیتهای قانونی و غیرقانونی آنها و از هچه مهمتر حچایتهای مالی برخای دولاتهاا فاراهم
میشود که در اصطالح تأمین مالی تروریسم خوانده میشود .تأمین ماالی تروریسام باهمنزلاۀ
ییی از مصادی بارز حچایت دولتها از گروههای تروریسیی موضوعی بسایار مهام در دو دهاۀ
اخیر است و به هچین جهت است که اکثر قواعد و مقاررات در مچنوعیات و محیومیات تاأمین
مالی تروریسم در هچین دو دهۀ تصوی به اجرا گذاشایه شادهاناد .باا توجاه باه ایان قواعاد و
مقررات تأمین مالی تروریسم ییی از مصادی بارز تهدید علیه صلح و امنیت بینالچللای اسات
که میتواند کشور میخلف را با تحریمها و اقدامات قهری شورای امنیات مواجاه کناد .البیاه در
کنار این مقررات مسوولیت دولت میخلف از قری قرح پایشناویس ماواد کچیسایون حقاوق
بینالچلل نیز میتواند قرح شود البیه با این پیشانهاد کاه درخصاوص گاروههاای تروریسایی
سازمانیافیه قائل به اسیثنا شویم و آسیانۀ انیسا را پایین آوریم و معیار کنیرل کلای را بارای
انیسا کافی بدانیم .به این معنی که اگر دولیی از چنین گاروه تروریساییای حچایات ماالی و
لجسیییی کند آنها را آموزش دهد یا به آنها پناه دهد و با آنها مدارا و مچاشات کند هچین
مقادیر برای انیسا اعچال آنها به دولت حامی کافی است .اما بهسخیی میتوان قائال باه ایان
نییجه شد که صر حچایت مالی بیواند معیار کنیرل کلی باه جریاان بینادازد و انیساا و در
نییجه مسوولیت را از این بابت محق کند.

منابع
الف) فارسی
 .1ابراهیمنژاد محچد ( .)1393داعش :بررسی انیقادی تاریخ و فیار قام :انیشاارات دارایعاالم

مسئولیت بینالمللی دولتهای تأمینکنندۀ مالی تروریسم 745

الچدرسه اهلالبیت (ع).
 .2اسعدی حسن ( .)1390جرایم سازمانیافیۀ فراملی تهران :میزان.
 .3باندورا آلبارت (« .)1381ساازوکارهای بایقیادی اخالقای» در :رایاش والیار ریشاههاای
تروریسم ترجچۀ سیدحسین محچدی نجم دور عالی جنگ دانشاید فرمانادهی و سایاد
پاسداران انقال اسالمی چاپ اول.
 .4بزرگچهری مجید (« .)1390مبارزه با تروریسم در سازمان ملال میحاد؛ تحلیلای از تعریاف
تروریساام و راههااای مقابلااه بااا آن در کنوانساایونهااای مصااو مجچ ا عچااومی» مجل اۀ
رهیافتهای سیاسی و بینالچللی شچار .28
 .5بوسار آندره ( .)1375بزهیاری بینالچللی ترجچۀ نگار رخشانی تهران :گنج دانش.
 .6پوربافرانی حسن ( .)1393حقوق جزای بینالچلل تهران :جنگل جاودانه.
 .7زارعقاجااری فاردوس و قاائممقاامی علاای ( .)1392اسایانداردهای باینالچللای مباارزه بااا
پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهران :تاش.
 .8زرنشان شهرام (« .)1386شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسام» مجلاۀ
حقوقی بینالچللی شچار .36
 .9ژوز جی نورتاون و شاچس هباا (« .)1382قاانون پاولشاویی و تاأمین ماالی تروریسام:
واکنشهای پس از  11ساپیامبر» ترجچاه محچادجواد میرفخرایای مجلاۀ حقاوقی دفیار
خدمات حقوقی بینالچللی شچار .29
 .10عسیری پوریا (« .)1388مسوولیت بینالچللی افراد و دولتهاا در پرتاو ضاابطۀ کنیارل»
مجلۀ حقوقی بینالچللی شچار .40
 .11فامیل زوارجاللی امیر (« .)1394مساوولیت باینالچللای دولاتهاا ناشای از تاأمین ماالی
دهشتافینی با تأکید بر گروه دهشتافین داعش» پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشیۀ حقوق
بینالچلل دانشگاه تهران.
 .12فلسفی هدایتاهلل ( .)1390صلح جاویدان و حیومت قانون تهران :فرهنگ نشر نو.
 .13کارگری نوروز ( .)1391درونمایههای تروریسم تهران :میزان.
 .14کاسسه آنیونیو ( .)1375نقش زور در رواب بینالچلل ترجچۀ مرتضی کالنیریان نشر آگه.

ب) انگلیسی
15. "Three Worked the Web to Help Terrorists", Washington Post, 6/7/2007.
16. Aleskovic Case.(2000), IT-95-14/1-A.
17. Blaskic Case IT-95-14-T, 3 Mar. 2000, para. 149.
18. Burk, Jason (2003). Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, London:
I.B.Tauris.
19. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua

1396  پاییز،3  شمارۀ،47  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی746
(1986) (Nicaragua v. United States of America), I.C.J.
20. Celebici Case (1998). IT-96-21-T.
21. Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts,
adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, 2001.
22. Haigner, S.D., Schneider, F. and Wakolbinger, F. (2012). "Combating money
laundering and the financing of terrorism: A survey", Economics of Security
Working Paper 65, Berlin: Economics of Security.
23. International Standards On Combating Money Laundering And The Financing
Of Terrorism & Proliferation (2013). The FATF Recommendation, the FATF
Secretariat, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France.
24. laura Elena Ortega Alvarez (2015). The attribution of international responsibility
to a state for conduct of private individuals within the territory of another state.
25. leck Christopher (2009). "International Responsibility in UN peacekeeping
operations; command and control arrangements and the attribution of conduct",
Mel born journal oF International Law.
26. "liability of the UN for claims involving off-Duty acts of members of peacekeeping forces – Determination of off-Duty status" (1986). UN juridical
yearbook.
27. Loizidou v. Turkey (merits), (1996). European Court of Human Rights.
28. Miguel del Cid Gómez, Juan (2010). "A Financial Profile of the Terrorism of AlQaeda and its Affiliates, in perspectives on terrorism", A Journal of the
Terrorism Research Initiative (TRI), Vol. 4, Issue 4.
29. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2004).
Monograph on Terrorist Financing, Staff Report to the Commission, Washington
DC.
30. Prosecutor v. Tadic (1999). I.C.T.Y.
31. Second Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team
appointed pursuant to resolution 1526concerning Al-Qaida and the Taliban and
associated individuals and entities (2004). New York: United Nations.
32. Talmon Stephan (2009). "The responsibility of outside powers for the acts of
secessionist entities, international and comparative law quarterly", vol. 58.
33. UN secretary-General, Financing of the un protection force, UN GAOR, 51
session, Agenda items 129 and 140 (a), UN Doc A/51/389 (20 september 1996)
6 (financing report).
34. Wouters, Jan & Sanderijn Duquet (2013). "The United Nation, The European
Union And Multilateral Action Against Terrorism, Leuven Center for, Global

Governance Studies", Working Paper No. 113.

ج) پایگاههای اینترنتی
35. http://alef.ir/vdcjvie8vuqeioz.fsfu.html?255811.
36. the account by Lucy Jones on the BBC news website
http://news.bbc.co.uk/2/hi/2775763.stm 19/06/2012.
37. Department of the Treasury, United States, Press Room, 13/6/2008, Available:
http://www.treasury.gov/tigta/oi_doj.shtml.
38. http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm 14/06/2012.

