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تاریخ دریافت1396 .12 .19:
تاریخ پذیرش1397 .09 .22:
چکیده
گسترش و فراگیری تروریسم به ویژه از نوع سازمان یافته آن سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت،
بررسی ریشهها وهمچنین روش های جلوگیری از آن در صدد پاسخی مناسب برآیند .از آنجایی که منطقه خاورمیانه به
عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است ،در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از
عوامل تقویت گروههای تروریستی د ر منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده میشود که پولشویی
چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته(القاعده وداعش) در خاورمیانه از سال  2001تا  2016کمک کرده است؟
در پاسخ به این پرسش ،فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و
دادوستدهای بیرونی گروه های سازمان یافته تروریستی با طرفهای خارجی،زمینه رشد تروریسم سازمانیافته را از سال
 2001تا  2016در خاورمیانه فراهم کرده است .مقاله گستردگی وپیچیدگی روش های مورد استفاده گروه های تروریستی
سازمان یافته بر ای دادو ستد ونقل وانتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می دهد که نشان گر لزوم جامعیت و تجمیع اراه
سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی قابلیت تحقق مییابدکه این سازوکارها
وتدابیر ،وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران درمنطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز دربرخورد نظام وشبکه
بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می خورد .روش تحقیق مقاله توصیفی -تبیینی است.
واژههایکلیدی:پولشویی ،تروریسم ،تأمین مالی ،دادوستد ،القاعده ،داعش
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مقدمه 

تروریسم و توسعهی روزافزون آن یکی از معضالت عمدهی خاورمیانه است که میتوان
ریشهی آن را در سه دهه پیش یعنی آغاز تهاجم شوروی به افغانستان جستجو کرد .حمالت
انتحاری  11سپتامبر  2001م به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک آمریکا باعث
شد فضای حاکم بر منطقهی خاورمیانه امنیتیتر و سیاسیتر شود ومعضل تروریسم ،اهمیت
ویژهای در مطالعات منطقهای خاورمیانه و روابط بینالملل پیدا کند .با حمله آمریکا به
افغانستان و البته وجود بسترهای مناسب رشد چنین گروههایی در کشورهای اسالمی،
القاعده توانست به صورت شبکهای در عراق ،یمن ،سومالی ،لیبی و ...رشد کند( .جاننثار و
همکاران .)103 :1394 ،تروریستها در جریان اقدامات تروریستی خود امتیازات بزرگ و
نتایج مطلوبی را از طرف مقابل که عمدتاً دولتها هستند به دست میآورند (Pape, 2003:

) 220و امروزه مردم ،دولتها ،سازمانهای دولتی و بینالمللی هر کدام به نحوی با پدیده
تروریسم به ویژه از نوع سازمان یافته آن مواجه هستند .از اینرو دولتها و واحدهای
سیاسی ناگزیر به اتخاذ راه کارهای مناسب در مقابل آن و محققان عرصههای مختلف در
پی چرایی و چگونگی رشد این پدیده هستند.
تروریسم به عنوان یک جرم ملی و فراملی و به خصوص از نوع سازمانیافته آن به
دالیل مختلف ازجمله استمرار بخشیدن به حیات خود و کسب سود و درآمد برای
تشکیالت و اعضا ،ارتباط نزدیکی با جرائم مالی دارد (عظیمی و میرزایی.)28 :1394 ،
تحوالت دهههای اخیر و جهانیشدن اقتصاد به موازات ایجاد فرصتهای نوین برای
پیشرفت و توسعه ،مخاطراتی جدی در زمینه بروز و گسترش جرائم مالی به همراه داشته
است .پولشویی یکی از مصادیق روشن و بارز اهداف این تشکیالت جنایی است که عالوه
بر وارد کردن لطمههای جبرانناپذیر اقتصادی و سیاسی بر دولتها ،موجب گسترش جرائم
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سازمانیافته شده و آثار ناگواری را برای دولتها در پی داشته است(صالحی و همکاران،
.)2 :1393
در ارتباط با رابطه پولشویی و تروریسم ،گروه کاری اقدام مالی ( )FATFبه عنوان
نهاد بین دولتی در سال  1989با هدف توسعه و گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم تشکیل شد .گروه مذکور یک نهاد سیاستگذار تلقی میشود که در
راستای انجام اصالحات قانونی و حقوقی ملی در زمینه مبارزه با پولشویی ومقابله با تأمین
مالی تروریسم ،به تدوین و انتشار توصیههای عملی پرداخته است) .)FATF, 2004با این
وجود اگرچه در زمینه مبارزه با پولشویی ،اقدامات حقوقی و قوانین و مقرراتی در عرصه
بینالمللی شکل گرفته؛ اما به چگونگی ارتباط بین پولشویی و تروریسم و نقش پولشویی در
گسترش تروریسم چنانچه باید پرداخته نشده است .در نگاه نخست ،ممکن است پولشویی
جرمی بدون قربانی در نظر آید که ناامنی ناشی از فعالیتهای مجرمانه در مورد آن احساس
نشود ،اما با توجه کافی ،مشاهده میشود که پولشویی عارضهای ثانویه و متناظر با یک جرم
منشأ مانند قاچاق ،سرقت و دیگر فعالیتهای تبهکاری است که دارای تبعات و پیامدهای
منفی زیادی است.
از این رو اهمیت و ضروت نگارش این مقاله از دو جهت است؛ اوال با وجود
برخی پژوهشها درباره شناخت علل و زمینههای بسترساز تروریسم ،درباره نقش پولشویی
در گسترش تروریسم سازمان یافته توجه کافی نشده و پژوهش فراگیر و برازندهای در این
بار انجام نگرفته است ،ثانیا این مقاله بسترها و پیچیدهگیهای تأمین مالی تروریسم را نشان
میدهد و با برآوردی واقعبینانه از حجم این فعالیتها ریشههای رشد این گروههای
تروریستی را برای نهادهای مقابله کننده با تروریسم در دستگاه تصمیمگیری و تصمیم-
سازی کشور آشکار میسازد تا سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از دستیابی گروههای
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تروریستی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و پولشویی برای عرصه تصمیمگیری
جمهوری اسالمی ایران فراهم گردد.
در همین راستا مهمترین پرسش مقاله این است که پولشویی چگونه به رشد گروه-
های تروریستی سازمان یافته(القاعده وداعش) در خاورمیانه از سال  2001تا  2016کمک
کرده است؟ در پاسخ به این پرسش ،فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد
پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و دادوستدهای بیرونی گروه های سازمان
یافته تروریستی با طرف های خارجی،زمینه رشد تروریسم سازمانیافته را از سال  2001تا
 2016در خاورمیانه فراهم کرده است .بنابراین بر اساس این فرضیه ادعا می شود که بین
پولشویی به عنوان متغیر مستقل و رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه به عنوان متغیر
وابسته رابطه علِّی وجود دارد و پولشویی از طریق "ایجاد پوشش امن" برای تأمین منابع
مالی و دادوستدهای بیرونی گروه های سازمان یافته تروریستی،در قالب متغیر میانجی ،اثر
گذاری خود رابر متغیر وابسته انجام می دهد.در ادامه ،در مسیر آزمون فرضیه مطرح شده،
ابتدا مفاهیم و نظریه های مرتبط با پولشویی و تروریسم و راههای تأمین مالی تروریسم
سازمان یافته بررسی شده است تا پس از تمهید بنیان نظری الزم ،فرضیه مطرح شده در
چارچوب داده ها و شاخص های مورد نظر مورد آزمون قرار گیرد.
-1رویکردنظری

 -1-1پولشویی :پولشویی به شیوههای گوناگون توسط نهادهای بینالمللی و نویسندگان
مختلف تعریف شده است ( .)Hamin and Wan Rosli, 2013: 410مرکز بینالمللی بهبود
سرمایه ) (ICARدر سال  2011دلیل نقص در تعریف پولشویی را وجود رویه های
متفاوت قانونی در داخل کشورها دانسته است .مرکز بینالمللی بهبود سرمایه پولشویی را
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اینگونه تعریف کرده است «:فرآیندی که در آن جنایتکاران منشأ اصلی و طبیعی را که
دارایی از آن به دست میآید ،پنهان میکنند» (.(Hamin and Cooperators, 2015: 790

گروه اقدام کاری مالی درباره پولشویی (FATF)1پولشویی را فرآیندی در نظر
می گیرد که در آن یک فرد یا گروه با توسل به اعمال جنایی ،سودی را با پنهان کردن منشأ
غیرقانونی عمل خود به دست میآورد و این دستیابی نامشروع را به صورت مشروع
نشان میدهد) .(FATF,2004: 5ماده بیست و سوم کنوانسیون پالرمو سازمان ملل متحد،
پنج عمل را به عنوان شستشوی عواید حاصل از جرم شناخته است :کمک به دیگری برای
حفظ منافع جرم ،تحصیل و استفاده از منافع مجرمانه ،اختفاء یا انتقال منافع برای اجتناب از
تعقیب ،اطالعرسانی نهانی ،عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم داشتن به
آن (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد .)17 :2003 ،در سال  ،2004گروه
کاری اقدام مالی ( 9 ،)FATFتوصیه را به چهل توصیه قبلی خود در ارتباط با پولشویی
اضافه کرد .این گروه در توصیه دوم خود ،فعالیتهای مجرمانه گروههای تروریستی در
جهت تأمین مالی را از جرائم اصلی پولشویی برشمرد و از دولتها خواست این گونه
اقدامات را جرم تلقی کرده و زمینه های الزم برای پیشگیری ،کشف و توقف تأمین مالی
تروریسم را فراهم آورند (رحمانی.)97 :1389 ،عملیات پولشویی بر روی اموال نامشروع
مانند اموال حا صل از فروش مواد مخدر ،سرقت ،کالهبرداری ،اخاذی ،قاچاق اسلحه،
قاچاق انسان و  ...صورت می گیرد تا منشأ نامشروع پول های حاصل مخفی گردد و به
ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود (.(Hamin and Cooperators,2015: 790
پولشویی به صورت پیچیده ،درازمدت و گروهی انجام میگیرد و میتواند از
محدوده جغرافیایی یک کشور فراتر رود .(Driggers, 2011:930) .نتیجتاً پولشویی دارای

1 -Financial Action Task Force on Money Laundering
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ماهیت فراملی و سازمانیافته است که خارج از چارچوب نرمهای قانونی و مشروع دولتی
در جهت منافع اشخاص و گروههای خاصی عمل میکند.
-2-1تروریسم:تروریسم از واژههای مبهم در عرصه بینالمللی است که به علت پیچیدگی
مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو مواجه است و افراد و
سازمان های دولتی و غیردولتی به طور مکرر آن را به کار می برند ،اما هر کدام
برداشت های خاص خود را از آن دارند که در بسیاری موارد متفاوت از برداشت دیگران
است .به طوری که در برخی از تعاریف به طرز عمل سازمانهای تروریستی تأکید میشود
و در برخی دیگر ،انگیزه و شخصیت تروریستها مورد توجه است).(Ganor, 2002: 290

قطعنامه  1566شورای امنیت در سال  ،2004تعریف هنجاری از تروریسم ارائه میدهد:
«تروریسم به هرگونه عملی اطالق میشود که قصد آن قتل یا جرح غیرنظامیان و افراد غیر
رزمنده باشد ،به شرطی که هدف چنین اقدامی به لحاظ ماهیتی یا شرایط حاکم بر آن،
ارعاب مردم یا وادار کردن یک دولت و یا یک سازمان بینالمللی به انجام یک عمل یا
اجتناب از آن عمل باشد» (آقایی.)125 :1388 ،
در شماری دیگر از تعاریف ،بر ماهیت سازمان یافتگی تروریسم تأکید می
شود«:ترور کار منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی ،سازمانیافته و حتی یک
استراتژی سیاسی است که در آن سه نکته بنیادی دیده میشود :کاربرد خشونت ،وجود
هدفهای سیاسی و قصد ایجاد ترس در جمعیت هدف» (مقصودی و حیدری:1388 ،
.)38آنچه امروزه در گروههای تروریستی خاورمیانه به ویژه القاعده و داعش دیده میشود
سازمان یافتگی آنها است .درواقع تروریسم مصداق بارز جرم سازمانیافته است که به
صورت تشکیالت و شبکههای پیچیده درآمده است .عموم سازمان های تروریستی در این
منطقه به صورت تشکل مجرمانه سازمانیافته ای درآمده اند که از ساختار هرمی شکل
برخوردارند و قواعد سخت و الزماالجرایی میان اعضای آن حکمفرماست .روابط میان این
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اعضا محرمانه و سرّی است و به راحتی امکان نفوذ به آن وجود ندارد ،فعالیت این گروهها
دائمی است و برای ارتکاب جرائم برنامهریزی میکنند (سلیمی .)25 :1382 ،آنها در
جهت حفظ قدرت سازمان یافته خود به حجم بزرگی از منابع مالی و امکانات برای خرید
تسلیحات و بهره گیری از سیستم اطالعاتی نیازمند هستند که عموما این منابع از طریق
نامشروع و به شکل سازمانیافته تأمین می شود .نمونه بارز این روشهای نامشروع
پولشویی است.
 -3-1راههایتأمینمالیتروریسم :به علت ماهیت پنهان گروههای تروریستی هر گونه
برآورد ،تحلیل و بررسی هزینهها و شیوه های تأمین مالی تروریسم با دشواریهای فراوانی
روبروست و به طور مشخص دادههای در خور اتکای چندانی در رابطه با دستیابی
گروه های تروریستی به منابع مالی منتشر نشده است .اما شواهد و مدارکی وجود دارد که
میتوان از طریق آن شیوه های دستیابی این گروهها به منابع مالی را از استخراج کرد.
تأمین مالی تروریسم عبارت است از :حمایت مالی از اقدامات تروریستی یا تشویق،
طراحی و همکاری در فعالیت تروریستی .در تعریفی دیگر ،تأمین مالی تروریسم ،فراهم
کردن شرایط دادوستد و سرمایه گذاری منابع مالی گروه های تروریستی است ( (Hamin

 .and Cooperators,2015: 791سازمانهای تروریستی برای حفظ و سازماندهی خود ،به
بودجه و تأمین مالی نیازمند هستند و به طور کلی روش های تأمین مالی آنها را در سه
مورد زیر می توان خالصه کرد-1 :حمایت به وسیله دولتهای دیگر -2تأمین مالی به
وسیله ابزارهای مشروع (تجارت ،مؤسسههای خیریه و حمایتهای پراکنده) -3تأمین مالی
ویژه به وسیلهی ابزارهای غیرقانونی که معموالً شامل فعالیتهای جنایی ،همانند بانک
ربائی ،قاچاق مواد مخدر و دارو ،قاچاق انسان و اخاذی میشود (Unger and Linde,

).2013: 81
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یک دولت معموال زمانی به گروههای تروریستی کمک میکند تا از آنها به عنوان
ابزاری برای سیاستخارجی در جهت ضعیفتر کردن دشمن و بیثباتی اقتصادی و سیاسی
آن استفاده کند .در اینجا معموالً دولت حمایت کننده و گروههای حمایت شده از نظر
اهداف ،منافع مشترک و عقاید شبیه به هم هستند .)Casella, 2003( .در حوزه خاورمیانه
می توان به شواهد فراوانی اشاره کرد که طی آن ،شماری از دولت ها به منظور تعقیب
منافع مورد نظرشان در منطقه از گروه های تروریستی حمایت مالی می کنند .فرضا کمک
های مالی عربستان وقطر به گروه هایی همچون داعش و جبهه النصره را می توان در همین
راستا ارزیابی کرد.
تأمین مالی از طریق فعالیتهای مشروع ،اغلب به یک حمایتکننده داوطلبانه
(اهدای مؤسسه های خیریه) ،شخص خاص و یا حمایت محلی مربوط میشود .گروههای
تروریستی زمانی از حمایت مالی داوطلبانه برخوردار میشوند که قادر باشند سطح
گستردهای از حمایتهای مردمی را با ساختن ایدئولوژی منسجمی به دست آورند .در
همین راستا می تو ان به گزارش های فراوان موجود در ارتباط با ارسال کمک های مالی از
سوی افراد یا گروه ها به سازمان القاعده اشاره کرد).(Unger & Linde, 2013: 83
گروههای تروریستی همچنین در کنار جذب حمایتهای محلی و بینالمللی ،به
فعالیتهای جنایی و غیرقانونی برای تأمین پول نیز متوسل میشوند .تروریستها امکاناتی
را به وجود میآورند که از طریق آن ،گردشهای پولی نامشروع خود را به صورت مشروع
جلوه دهند و عمل شرکای جنایی خود را مخفی نگه دارند).(Unger&LIinde, 2013: 84
در مجموع در ارتباط با روشهای بحث شده در باال درباره تأمین مالی تروریسم می توان
گفت به غیر از تأمین منابعی که توسط دولتهای حامی صورت میگیرد و معموال به شکل
مخفیانه است ،دو روش دیگر تأمین مالی گروه های تروریستی در فرآیند پولشویی درگیر
هستند.
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 -4-1رابطه پولشویی و تأمین مالی تروریسم :هر گروهی که منابع مالی اش را از روش
های غیرقانونی و جنایی به دست آورد ،در هزینه کردن درآمدهایش دچار مشکل می شود.
پول هایی که به شیوه ای قانونی تحصیل شده اند و اصطالحا پول پاک خوانده میشوند ،را
می توان مصرف کرد ،تبدیل نمود و یا درجایی سرمایه گذاری کرد .اما پولی که به شیوه ای
غیرقانونی تحصیل شده است را تنها می توان مصرف کرد (  .)McCarthy,2014براین
اساس می توان گفت پول کثیف موارد مصرف چندانی در دنیای امروز ندارد .بنابراین
صاحبان این پول ها به دنبال تطهیر آنها با توسل به روش های مختلف پولشویی هستند ،تا
از این طریق ماهیت این منابع مالی را تغییر دهند وشیوه تحصیلشان را بپوشانند .نکته مهم
در اینجا این است که یک گروه تروریستی همچون داعش که سرزمین های خاصی را در
کنترل خود دارد ،در هزینه کردن منابع درآمدیاش در قلمرو خودش ،با مشکل روبرو نمی
شود .اما دادوستدهای بیرونی این گروه ها فرضا برای خرید کاالها وتجهیزات مورد نیاز یا
نقل و انتقال و سرمایه گذاری منابع مالی ،بدون پوشاندن منشأ پول های مورد استفاده عمال
امکان پذیر نیست ) .(Duhaime,2015واقعیت این است که گروه های تروریستی لزوما
انگیزه اولیه ای برای مشروع سازی منابع مالی خود ندارند ،اما الزامات بهره گیری از منابع
مالی آنها را به سوی استفاده از روش های پولشویی برای استفاده از منابعشان سوق می
دهد ) .(Gunaratna,2002:32نمودار 1-1فرآیند جرم پولشویی و تأمین مالی گروههای
تروریستی را با هم مقایسه کرده است.
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نمودار 1 -1فرآیند جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
فرآیند تأمین مالی گروههای تروریستی فرآیند جرم پولشویی

منبع :جزایری65 :1382 ،

پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو فعالیت متفاوت به نظر میرسند ،پولشویی به سرمایه
جنایی و پول کثیف خود ظاهر قانونی میبخشد ،در حالی که تروریستها سرمایه خود را
مخفی نگه میدارند یا اینکه مانند مؤسسههای خیریه منشأ آن را به طور کلی قانونی
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میدانند .اما این تفاوت تقلیلگرایانه 1است زیرا هدف و نیت هر دو دستیابی به پول
است؛ پولی که از فعالیت های جنایی گرفته شده است و منشأ قانونی در سیستم مالی برای
آن ایجاد شده است .بنابراین می توان گفت هر دو جرم سازمانیافته بر علیه سیستم مالی و
نهادهای عمومی هستند).(Thony, 2003: 4
پولشویی به دنبال این است که منشأ سرمایه خود را از توجه و کشف پنهان سازد و
تأمین مالی تروریسم هم همانند پولشویی تالشی است در جهت پنهان کردن منشأ منابع
مالی خود از توجه و کشف .این بدین معنا است که آنها دو تکنیک شبیه هم هستند که در
تطهیر و شستشوی منشأ منابع مالی از آنها استفاده میشود) . (Kersten, 2002: 56به طور
کلی می توان گفت پولشویی و تأمین مالی تروریسم هر دو برای ذخیره سازی و جابجایی
سرمایه خود از روشهای یکسانی استفاده میکنند) .(HM Treasury, 2015: 89در نمودار
زیر رابطه میان متغیرهای تحقیق بر مبنای فرضیه و بحث نظری مطرح شده ،ترسیم شده
است .بر این اساس می توان سه روش عمده تأمین مالی گروه های تروریستی را مد نظر
قرار داد که از این میان ،دو روش عمده با استفاده از روش های پولشویی صورت می
پذیرد.
نمودار  :2-1الگوی نظری برگزیده تحقیق
متغیر مستقل

پولشویی

متغیرهای میانجی

متغیرهای وابسته

ایجاد پوشش امن برای تأمین مالی

گستتترش تروریستتم ستتازمان یافتتته

داد وستد با طرف های خارجی

درخاورمیانه(داعش،القاعده)

1. Reductive

 / 144فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره36پاییز1397

دولت
روشهای

حامی

تأمین

نقل وانتقال کمک های شخصی
گسترش

افراد وگروه ها

تروریسم

مالی
تروریسم
سازمان
یافته

تأمین مالی

سازمان یافته

بههه هههاهر

در

مشروع

استفاده ازطال و الماس

خاورمیانه

درمعامالت

تأمین مالی
نامشروع

تطهیر ونقل وانتقال پول
دارای منشأ جنایی

غیر

-2ابعادمنابعمالیونقلوانتقالمالیگروههایسازمانیافتهتروریستی 

گروه های تروریستی ،برای مقاصد مختلف خود به پول نیاز دارند .بخشی از نیازها را می
توان به عنوان نیاز عملیاتی در نظر گرفت که مقصود از آن مجموعه پول هایی است که به
طور مستقیم برای اجرای عملیات تروریستی هزینه شوند اعم از خرید سالح ،تهیه مدارک
جعلی هویتی و سفر و ...با این همه گزارش بیراستکر واکرت1حاکی از آن است که حدود
 10درصد ازکل هزینه های گروه های تروریستی را هزینه های عملیاتی تشکیل می دهد و
عمده نیازهای هزینه ای به نگهداری وگسترش گروه تروریستی اختصاص دارد .این نیازها
را می توان شامل پرداخت دستمزد اعضای گروه ،تأمین آموزش ایدئولوژیکی ونظامی و
هزینه های عضوگیری وتبلیغات به حساب آورد).(Biersteker and Eckert ,2008: 8در

1 - Biersteker and Eckert
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این میان می توان گفت گروه داعش به واسطه کنترل بخش زیادی از سرزمین های عراق و
سوریه ،ه زینه متفاوت دیگری را نیز بر دوش دارد و آن انجام برنامه های اجتماعی خاصی
است تا سکنه سرزمین های تحت کنترل خود را به اطاعت از فرامینتش ترغیب نماید یا
وادار سازد .داعش همچنین در هیات یک تشکیالت حکومتی ،هزینه های ارائه خدمات در
این حوزه همچون تشکیالت خاص دادگستری را بر عهده دارد).(Stergiou, 2016: 198
در عمل دشوار است که هزینهها و بودجه ساالنه گروههای تروریستی را محاسبه کرد .به
عنوان مثال بودجه ساالنه القاعده در بین سالهای  2001-2004حدود  20-50میلیون دالر
تخمین زده شده است ( )Schneider, 2010: 541و برآوردها از درآمد داعش در اواسط
سال  ،2014سه میلیون دالر در روز بوده و داراییهای آن نیز بین  1/3تا  2میلیارد دالر
تخمین زده شده است ).(UNSC,2014: 2170
چنانچه اشاره شد تروریستها برای تقویت و حفظ سازمان خود به منابع مالی
هنگفتی نیازمند هستند که برای دستیابی به این منابع از روشهای متعددی استفاده می-
کنند .این روشها گاها رابطهی مستقیمی با پولشویی و مشروع جلوه دادن ندارند .فرضا
مالیات گیری گروه داعش در قلمرو تحت کنترل خود (محروق)1139 :1394 ،و یا چپاول
محصوالت کشاورزی با کنترل زمین و ابزار تولید ) (FATF,2015: 15را نمی توان در
حوزه فعالیت های پولشویی قرار داد .کمک های مالی دولت های حامی این گونه گروه ها
را نیز به سبب ماهیت عمدتا پنهان وروش های مورد استفاده در انتقال پول را عموما جزو
موارد پولشویی گروه های تروریستی به حساب نمی آورند .در واقع اگر در این مورد
روش های پولش ویی به کارگرفته شود ،عامل آن را باید دولت های حامی ونه گروه های
تررویستی به حساب آورد .در این شیوهها تروریستها به طور اساسی در فرآیند پولشویی
دخیل نیستند ،بلکه به صورت آشکار و گاه مخفیانه درصدد دسترسی به منابع مالی خویش
هستند .بنابراین تأمین مالی تروریسم به روشهای گوناگونی انجام میگیرد که یکی از آنها
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پولشویی است .درواقع نسبت بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم عموم و خصوص مطلق
است .البته درآمدهای حاصل از فعالیتهای فوق ،در بعضی مواقع از طریق سیستم پولی و
مالی وارد جریان پولشویی شده و تطهیر میگردند که در ادامه به آنها اشاره شده است .در
زیر برای رسیدن به هدف این مقاله ،برخی از شیوههای دسترسی دو گروه تروریستی
القاعده و داعش به منابع مالی که به وسیلهی جرم سازمانیافته پولشویی انجام میگیرد ،در
محدوده زمانی  2001تا  2016مورد بررسی قرار میگیرد تا زمینه مقابله و محدودسازی
آنها که هدف اصلی نوشتار حاضر است ،محقق گردد.
مواردی از پولشویی در زیر توضیح داده میشود که گروههای تروریستی برای
افزایش توان مالی خود از آنها استفاده میکنند .اگرچه در اغلب این موارد این منابع مالی
از درآمدهای مجرمانه حاصل از جرائم مستقیم تأمین میشود اما تروریستها و مجرمین
برای نیل به مقصود خود ،ناگزیر به بهرهبرداری از فنون پولشویی هستند تا از این طریق،
وجوه خود را مشروع و قانونی جلوه دهند .همچنین در تعاریف نهادهای مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این موارد به عنوان روش های پولشویی اشاره شده
است که دولتها باید برای مقابله با آنها و ریشهکن کردن تروریسم باهم همکاری داشته
باشند.
همان گونه که اشاره شد ،گروه های سازمان یافته تروریستی عموما برای تأمین مالی
و دادوستدهای بیرونی خود ناگزیرند منشأ منابع مالی خود را مخفی کنند و در اینجاست
که تروریسم وپولشویی با هم پیوند می خورد .گروه های تروریستی همچون القاعده و
داعش در شمار زیادی از مناطق وکشورها فعالیت دارند و پشتیبانی مالی از این گونه
فعالیت ها نیازمند نقل وانتقال منابع مالی این گروه ها درسطوح گسترده است .در اینجاست
که بحث بهره بردار ی گروه های تروریستی از نظام ها و شبکه های بانکی ومالی موجود
مطرح می گردد .در واقع یکی از رایج ترین روشهای پولشویی ،استفاده از نظام بانکی و
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مؤسسات مالی است .امروز به واسطه امکان دسترسی آسان به بانک و سهولت انتقال وجوه
از یک نقطه به نقطه دیگر وهمچنین امکان بهرهبرداری از واریز وجوه توسط افراد متعدد و
پایبندی بانکها ومؤسسههای مالی به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان ،حتی در مقابل
مقامات قانونی،امکانات گسترده ای برای بهره گیری از شبکه های بانکی و موسسات مالی
برای پولشویی فراهم آمده است .این امر سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در
روند پولشویی شده است .ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان ،بانکها را از آشکار نمودن
اسرار مشتریان منع میکند .آنها فقط حق دارند اطالعات را در اختیار مأمورین مالیات
بگذارند .بنابراین بسیار مشکل است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است،
پیگیری کرد (خدادادی زاده .)37 :1393 ،در این روش وجوه نقد حاصل از عملیات
مجرمانه ،نزد شعب بانکی و یا هر نوع نهاد مالی و اعتباری دیگری سرمایهگذاری میگردد.
با توجه به اینکه معیار مشخصی برای تشخیص پول تمیز از پول کثیف وجود ندارد،
تروریستها میتوانند در بانکها و مؤسسههای مالی با گشایش حساب بانکی با نامهای
مجعول ،حواله تلفنی یا حساب تلفنی ،اینترنتی و الکترونیکی ،مبالغ قابل توجهی پول را
سپرده گذاری کنند و در زمان الزم انتقال دهند .بنابراین بانکها و مؤسسههای مالی با
معاوضه پول نامشروع از طریق افتتاح یک حساب بانکی تحت نامی کاذب ،ارائه صندوق
امانت ،تسهیالت انتقال به گونهای که بتوان پول نامشروع را به یک مقصد مشروع مناسب
منتقل نمود ،در عمل در پولشویی و کمک به گروههای تروریستی نقشآفرینی میکنند.
شواهد موجود حاکی از آن است که نقل وانتقال پول توسط گروه های تروریستی
القاعده وداعش هم با استفاده از روش های سنتی جابجایی پول همانند نظام حواله پول
صورت می پذیرد و هم از راه بهره گیری از روش های نوین بانک داری وجابجایی پول با
بهره گیری از شبکه های بانکداری الکترونیک.
نظام حواله برای انتقال پول از گذشته به ویژه در منطقه خاورمیانه رواج داشته است.
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با این همه این نظام ویژگی هایی دارد که استفاده از آن را برای نقل و انتقال پول توسط
گروه های تروریستی جذاب ساخته است .ناشناس ماندن طرفین دادوستد و تبادل حداقل
اسناد در جریان معامله ،این روش را برای افرادی که به فعالیتهای غیرقانونی مشغولاند،
جذاب ساخته است .جذابیت سیستم حواله ،به دلیل برخی عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز
هست .ارزانی ،سهولت ،اعتبار و اطمینان و غیر بوروکراتیک بودن از جمله مزایای نسبی این
روش در برابر روشهای رسمی مالی است (سمیعی اصفهانی و همکاران .)114 :1394
گزارش های موجود حاکی از آن است که به عنوان مثال القاعده در سال  1996در
افغانستان از سیستم حواله برای نقل و انتقال و افزایش توان پولی خود استفاده کرد .القاعده
سیستم حواله را در پاکستان ،امارت متحده عربی و تمام خاورمیانه به کار گرفت .گفته شده
است که بعد از  11سپتامبر وابستگی القاعده به سیستم حواله بسیار زیاد بوده است
) .(UN,2005: 24از آنجاییکه انتقال پول از کانالهای رسمی ممکن است سبب موشکافی
و پیگری از سوی نهادهای مالیاتی مواجه شود ،تروریستها از سیستم حواله به عنوان
مجرایی که چنین ظن و گمانی را بر نمیانگیزد ،استفاده میکنند .عالوه بر القاعده ،گروه
تروریستی داعش ،برای نقل و انتقاالت وجه ،پرداخت حقوق و مزایا از نظام بانکی
غیررسمی حواله استفاده میکند) . (Cauderwood, 2014: 7بنابراین تروریستها حساب
سپردهای با پولهای کثیف حاصل از فعالیتهای مجرمانه افتتاح میکنند و با سفارشهای
مکرر از طریق حوالههای تلفنی ،کتبی و ...پولها را به حسابهای متعددی در کشورهای
مختلف انتقال میدهند.
انتقال الکترونیکی یکی دیگر از شیوههای نقل و انتقال مالی گروههای تروریستی
است که به هر گونه مبادله مالی انجام شده از سوی یک شخص از طریق نهاد مالی با ابزار
الکترونیک اشاره دارد .این روش به دلیل سرعت حمل و انتقال پول الکترونیکی ،ضریب
اطمینان باالتر پول الکترونیکی ،بینام تر بودن پول الکترونیکی نسبت به پول سنتی ،گمنامی
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پول الکترونیکی و سرعت و کارایی انتقال پول در سراسر مرزهای بینالمللی مورد توجه
پولشویان و متخصصان مالی گروههای تروریستی قرار گرفته است (حبیب زاده و
میرمجیدی .)28 :1390 ،در سیستم انتقال الکترونیکی ،پولشو میتواند به راحتی و با استفاده
از پولهای الکترونیکی و توسط کارتهای هوشمند ،درآمدهای مجرمانهاش را با قابلیت
بینامی یا ناشناسی که به صورت پول الکترونیکی در آمده ،رد و بدل کند.
این شیوه به تروریستها کمک میکند تا درآمدهای مجرمانه خود را به شکل پول
الکترونیکی در آورند و از مرز منتقل کنند یا از آن به عنوان پشتیبان حمله تروریستی خود
استفاده نمایند .یک نمونه ایفای نقش حیاتی این روش در تأمین مالی هواپیماربایان ،در 11
سپتامبر جهت حمله به تجارت جهانی بوده است) . (APG,2003-2004, 23رشد تجارت
بین الملل و افزایش بیش از حد تعامالت و مبادالت مالی در بانکداری بینالمللی فرصت-
های جدیدی برای پولشویان ،سازمانهای تروریستی و حامیان آنها فراهم کرده استتا
مبادالت مالی خود را پنهان کنند( .)Bruce & Ohr,2002: 40البته گزارش گروه اقدام مالی
در سال  2015حاکی از آن است که "میزان رواج واقعی و سطح بهره برداری از این فن
آوری های جدید توسط گروه های تروریستی ،در شرایط کنونی مشخص نیست و همچنان
اطالعات زیادی در این باره وجود ندارد"(.)FATF, 2015: 6
در ادامه شیوه بهره گیری دو گروه تروریستی القاعده و داعش از روش های
پولشویی برای تأمین مالی و دادو ستدهای بیرونی که درآنها کار نقل وانتقال منابع مالی
ضمن پوشاندن منشأ پول به شکل همزمان صورت می پذیرد ،توضیح داده می شود.
-3روشهایتأمینمالیگروههایتروریستیبابهرهگیریازپولشویی 

همان گونه که اشاره شد این روش ها را می توان به دو دسته تأمین مالی به ظاهر مشروع
وتأمین مالی نامشروع تقسیم بندی کرد.
-1-3تأمینمالیبااستفادهازروشهایظاهرامشروع 
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 1-1-3نقلوانتقالکمکهایشخصیافرادوگروهها:یکی از تکنیکهای مورد استفاده
گروههای تروریستی برای تأمین مالی ،بهره گیری از «مؤسسه های خیریه» و «کمکهای
بشردوستانه جعلی» است .این گروهها از طریق نقل و انتقال پول در قالب این مؤسسهها
میتوانند خود را از بازرسی نهادهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین
دولتهای تعقیب کننده مصون گردانند .از طرف دیگر دولتهای حامی تروریسم که در پی
کمک به این سازمانها هستند ،برای مشروع جلوه دادن حمایتهای مالی خود از طریق این
مؤسسهها اقدام میکنند .گزارش سازمان ملل بعد از حمالت  11سپتامبر حاکی از آن است
که مؤسسههای خیریه عربستان سعودی ،مهم ترین منبع تأمین مالی القاعده بوده اند که هر
ماه یک تا دو میلیون دالر برای سازمان القاعده پول ارسال می کرده اند.(Rashid .
)Ameer,2013: 97

سازمانهای تروریستی از اعتماد مردم به این خیریهها ،به منظور جمعآوری کمکها
که اغلب آنها نقدی است ،سوء استفاده میکنند .برخی از این خیریهها فعالیت جهانی
دارند و همین مسئله به گروههای تروریستی کمک میکند که با سوءاستفاده از این ساختار،
از طریق شعبههای مستقر در کشورهای مختلف ،پولها را به مناطق نزدیک به تروریستها
منتقل کنند .عالوه بر این ،سازمانهای خیریه در معرض الزامات قانونی بسیار کمتری
نسبت به مؤسسات مالی یا شرکتهای تجاری در هر زمینهای اعم از اخذ گواهینامهی الزم،
نظارت هیئت امنا و کارکنان ،ارائه گزارش به مراجع قانونی و ...هستند (شمس ناتری و
اسالمی.)274 :1394 ،
اگرچه این مؤسسات ممکن است نمودی مشروع و قانونی در بین مردم داشته
باشند ،اما بنیان آنها بر جعل و تقلب استوار است .در اینجا اگر چه گروههای تروریستی به
صورت مشروعی تأمین مالی شوند ،این استفاده آنها از سرمایه در فعالیتهای نامشروع و
جنایی است ) .(Krieger&Meierrieks: 2013,88در حقیقت فرآیند پولشویی در این
مؤسسهها از همان ابتدا شکل میگیرد تا بنیاد آن مشروع جلوه داده شود و از بازرسی
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سازمانهای ضد پولشویی خود را حفظ کنند .بعد از حمله  11سپتامبر بیش از  100مؤسسه
خیریه که در کشورهای خلیجفارس فعالیت میکردند ،تعطیل شدند و بعد از آن دوباره به
صورت غیر آشکاری با القاعده ارتباط برقرار کردند ) .(Camras, 2005: 3عالوه بر این،
القاعده از این مؤسسه های خیریه در قالب زکات و تعهدات مذهبی پول دریافت میکرد.
مقامات آمریکایی مؤسسه خیریه «الوفا» که یک سازمان خیریه بزرگ سعودی است و در
میان گروههای خیریه کار انسان دوستانه مشروع انجام میدهد را به عنوان بخشی از سازمان
القاعده معرفی کردهاند .همچنین القاعده از بنیاد بشردوست «الحرمین» که در عربستان
سعودی مستقر است و در کشورهای مختلفی از جمله ،بوسنی ،سومالی و کشورهای
خاورمیانه شعبه دارد ،پول دریافت میکند (.(Napoleoni, 2004: 118

بن الدن در مبادالت بانکی ،تجاری و مالی خود در سطح جهان بیشتر از اعتبار
مؤسسات سازمان خیریه و تاجران بهره می برد .او برای تحقق بخشیدن به اهداف خویش،
مجموعه ای از شرکتهای صوری را تأسیس میکرد که باید در خدمت مخفی کردن
فعالیتهای این گروه قرار میگرفتند .بانک اسالمی «الشمال» در سودان و یک شرکت
واردات و صادرات ماهی درکنیا و سازمانهای متعدد بشردوستانه از جمله سازمان بین-
المللی امداد اسالمی «ریلیف»  ،از جمله موسساتی بودند که در این راستا ایجاد شدند(راه-
نما.)28 :1389 ،
طیف دیگری از کمکهای مالی به داعش در قالب کمکهای بشردوستانه ،صدقه و
ذکات است که از طریق برنامههای کاربردی تلفن همراه همانند واتسآپ و کیک 1پرداخت
میشود .کاربرد واتسآپ در سراسر جهان با ابزار نقشهبرداری جی.پی اس ،به تروریستها
برای برقرار ی ارتباط و تعیین محل دقیق مالقات کمک کرده است .کیک مزیتی مضاعف

1- Kik Messenger
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دارد که به جریانهای تروریستی همچون داعش اجازه ثبتنام کاربری بدون ارائه شماره
تلفن میدهد که امکان شناسایی را غیرممکن میکند .حسابهای توییتر وابسته به داعش
آشکارا نام کاربریهای کیک آنها را نشان میدهد ) .(Giovanni et al,2014: 5در عین
حال گزارش ها حاکی از آن است که کمک های مالی افراد و گروه ها ،کمترین حجم منابع
مالی گروه داعش را تشکیل می دهد).(Lister,2014

وزارت خزانه داری آمریکا ،ساوی االجمی از بانکداران بزرگ و عضو هیئت مدیره
مؤسسه های بزرگ بخش مالی اسالمی کویت و همچنین چهار روحانی سنی دیگر از جمله
االنشامی را به دلیل مشارکت در جمعآوری وجوه برای یک مؤسسه خیریه و تحویل آنها
به فردی وابسته به جبهه النصره و داعش و نیز خرید و فروش قاچاق اسلحه به نمایندگی
از جبهه النصره شناسایی کرده است(محروق .)144 :1394 ،بنابراین گروه های تروریستی،
وجوه نقدی را که از نهادهای خیریه و به ظاهر مشروع ،دریافت میشود ،در مؤسسات مالی
خارجی و داخلی رسمی و غیررسمی سپردهگذاری می کنند و در مرحله بعد،با ایجاد الیه-
های پیچیده از معامالت یا نقل و انتقاالت مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرآیند
حسابرسی و مجهول گذاشتن هویتهای اصلی معامله ،منشأ عواید را مخفی نگه میدارند
و در مرحله سوم با یکپارچه سازی و با پوشش مشروع آن عواید را وارد جریان اصلی
اقتصادی گروههای تروریستی میکنند.
البته در حوزه خاورمیانه ،دو گونه مؤسسه خیریه و بشردوستانه وجود دارد و باید
ماهیت قانونی و غیرقانونی آنها را از هم تشخیص داد؛ گروهی از این مؤسسات به
صورت ناآگاهانه در انتقال سرمایه به تروریستها کمک میکنند و گروهی دیگر به عمد
درگیر فرآیند پولشویی و کمک به مخفی ماندن حمایت از تروریسم هستند.
 2-1-3استفاده ازطال و الماس در معامالت :جواهرات به آسانی قابل پنهان کردن و
معموالً غیرقابل ردیابی هستند ،درحالیکه ارزشهایشان را حفظ میکنند .در کشورهای
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افغانستان ،پاکستان و کشورهای همسایه آنها ،مردم بر اساس عادت بیشتر با طال کار می-
کنند تا ارزهای خارجی .گذشته از آن بر اساس قوانین بینالمللی معامله با طال محدودیت-
هایی را که دولت و بانکهای اکثر کشورهای جهان در رابطه با جابجایی پول نقد ایجاد
میکنند ،در بر ندارد.
پاتریک جوست از کارشناسان مبارزه با پولشویی معتقد است که طال ابزاری عمده
در جابجایی پول تروریستهاست .زمانی در دهه  1990گروه القاعده با استقبال از سوی
طالبان رو به رو گردید ،ذخایر بزرگ طال نیز به افغانستان منتقل شد .بعد از اولین حمله
موشکی آمریکاییها ،هزاران قاصد بنالدن با شمشهای طال و بستههای پول نقد به بندر
کراچی پاکستان سرازیر شدند .طبق برآورد مقامات بندری ،در ماههای اکتبر و نوامبر سال
 ،2001روزانه نزدیک به  2تا  3میلیون دالر پول وارد این بندر میشد و از کراچی به دبی
فرستاده میشد .پیکهای مالی ،طالها ،سنگهای گرانبها و ارز را در نقطهای به طرف
مطمئنی تحویل داده و از وی میخواستند که در فالن شهر یا کشور به فرد خاصی تحویل
دهد .صراف یا فرد مورد اعتماد ،در مکانی که توسط مشتریها تعیین میشد ،تلفنی و یا
ایمیل با اعالم مبل غ مورد نظر و با گفتن کلمه رمز مربوط جهت تحویل امانتی ،ارتباط
برقرار می کردو به مجرد انجام معامله ،هرگونه اسنادی در این رابطه از بین برده می شد (راه
نما .)29 :1391 ،همچنین نزدیکان اسامه بنالدن گزارش کردهاند که در سال  1998بعد از
بمبگذاری سفارتهای آمریکا در کنیا و تانزانیا ،وی  20میلیون دالر را به الماس تبدیل
کرده است تا رژیم های مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم قادر به دسترسی منابع
مالی وی نباشند .همچنین خط مستقیم هوایی بین دبی -قندهار برای مدت زمان طوالنی به
عنوان دروازهی قاچاق طال فعال بوده است .سازمانهای اطالعاتی غرب یادآوری میکردند
که گروه القاعده در کار قاچاق الماس نیز دست دارد .آنها الماس را از سیرالئون و کنگو
خریداری و به دیگر مناطق جهان قاچاق میکنند) .(UN, 2005: 29تروریستها اموال خود
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را به سرعت جابجا میکنند تا منشاء نامشروع آنها مخفی بماند و با تبدیل پول نقد به طال
و الماس و سپس فروش آن در بازارهای دیگر و تبدیل دوباره آن به پول نقد ،منشاء جرم و
دستیابی اولیه آن را از نهادهای پولشویی و مبارزه با تروریسم مخفی نگه میدارند.
در اینجا فلزات گرانبهای طال و نقره به صورت دوطرفه ،به حفظ منابع مالی
تروریسم کمک میکند؛ از یک طرف تروریستها ،پولهای مورد ظن خود را به طال و
نقره و فلزات گرانبها تبدیل میکنند و از طرف دیگر میتوانند فلزات گرانبهایی را که از راه
قاچاق ،اهدا و ...به دست آوردهاند را در مؤسسات پولی و مالی به پول تبدیل کنند و از
طریق پولشویی آن را مشروع جلوه دهند .این روش و سایر شیوههای فوق از آنجا در زمره
پولشویی قرار می گیرند که پولشویی برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع و
غیرقانونی انجام می گیرد تا منشاء مجرمانه درآمدها پنهان گردد؛ در اینجا دو جرم وجود
دارد ،یکی جرمی که اموال ن امشروع در نتیجه آن حاصل شده و به آن جرم منشاء گفته می-
شود و دیگری جرم پولشویی است که به منظور پنهان کردن عواید حاصل از جرم صورت
میگیرد .بنابراین عواید حاصل از جرمهای فوق به عنوان روشهای تأمین مالی تروریسم
میتواند موضوع و منشاء پولشویی قرار گیرند و تروریستها به محض کسب درآمدهای
ناشی از فعالیتهای مجرمانه به فکر تطهیر درآمدهای ناشی از آن میافتند.
2-3روشهاینامشروعتأمینمالی:به طور طبیعی ،طیف گسترده تری از روش های تأمین
مالی گروه های تروریستی ،به شکلی صورت می پذیرد که پول حاصل از جرم منشأ را به
گونه ا ی تطهیر کند و از این طریق با تبدیل شدن پول کثیف به پول پاک ،امکان بهره گیری
از آن برای تدارک مالی گروه تروریستی در حوزه های مختلف فراهم شود.در ادامه به این
روش ها بر اساس تجربه عملکرد دو گروه تروریستی القاعده وداعش اشاره می شود.
1-2-3نقلوانتقالدرآمدهایحاصلازفروشغیرقانونینفتواخاذیازبانکها:

این شیوه کسب و انتقال درآمد بیشتر مورد توجه گروه تروریستی داعش بوده است .گروه
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داعش با توجه به کنترل بر مناطق دارای ذخایر نفت در عراق وسوریه ،از فروش این منابع
درآمدهای فراوانی کسب کرده و در مواقعی فروش غیرقانونی نفت ،منبع اصلی درآمد این
گروه را تشکیل داده است )  .(Hunt,2015بر اساس گزارش های موجود؛ نفت بدست آمده
در مناطق تحت کنترل داعش به صورت قاچاق در بازار آزاد فروخته می شودو در مرزهای
ترکیه و سوریه به قاچاقچیان به زیر قیمت بازارعرضه می گردد .گروه داعش در عین حال
یک شبکه از قبایل در عراق و سوریه به وجود آورده است که محموله های سوختی را
دریافت می کنند و در بازار آزاد به فروش می رسانند(دهشیار .)22 :1395 ،بر این اساس
برخی درآمد روزانه داعش از منابع نفتی را دستکم سه ملیون دالر تخمین زده اند .عالوه
بر درآمد نفتی ،گروه داعش اخاذی و سرقت از بانکها و مناطق تحت سیطره خود و
همچنین دستبرد به بانکهای واقع در عراق و سوریه را به عنوان یکی از مهمترین
راهکارهای مهم تأمین مالی خود مد نظر داشته است(نساج و همکاران.)44 :1394 ،
در عین حال گزارش های موجود حاکی از آن است که سهم درآمدهای نفتی
درمنابع مالی داعش از سال  2014رو به کاهش گذاشته است و بر اساس یک گزارش این
درآمدها در فاصله اکتبر  2014تا آوریل  ،2015حدود  80درصد کاهش پیدا کرد .علت این
امر عملیات هوایی علیه فروش نفت داعش ،تقویت اقدامات امنیتی در مرز ترکیه و کاهش
اخیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است).( Shostak,2017: 44

در هر حال آنچه در اینجا حائز اهمیت است ،این است که این گروه تروریستی با
استفاده از فرآیند پولشویی درآمد حاصل از این فعالیتهای غیرقانونی را در گردش مشروع
قرار داده و به کمک فرآیندهای بانکی و مؤسسههای مالی و ایجاد هویت جعلی ،منشأ
نامشروع آنها را پنهان میکند و در تأمین هزینه فعالیتهای تروریستی ،از آنها بهره برداری
مینماید.
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در واقع در اینجا فرآیند پولشویی پیچیده تری شکل میگیرد ،یعنی ابتدا پول نقد
حاصل از جرائم اخاذی و فروش نفت با جایگذاری وجه نقد در مؤسسات مالی وارد
مرحله الیه گذاری از فرآیند پولشویی می گردد و در این مرحله برای مبهم ساختن منشأ
غیرقانونی پول ،تروریستها شروع به نقل و انتقال وجوه سپرده شده در این مؤسسات می-
کنند تا زمینهی به کارگیری و توزیع این منابع مالی برای فعالیتهای تروریستی فراهم
گردد (مرحلهی یکپارچه سازی) .بنابراین برای پنهان کردن و حفظ منابع مالی حاصل از این
جرائم از هویتهای متفاوت ،کارتهای اعتباری متعدد و حسابهای بانکی با نام جعلی و
مختلف استفاده میکنند و از طریق اینترنت و تلفنهای موبایل ،با هم در ارتباط هستند و
هیچگونه رد پ ا یا عالمتی را که قابل شناسایی و پیگیری باشد بر جا نمیگذارند و از این
طریق ماهیت سرمایهها را تغییر داده و مقامات بانکی را فریب میدهند.
 2-2-3اقداماتجناییمرتبطباقاچاقانسانوموادمخدر:اولین نسخه توصیههای گروه
ویژه مبارزه با تأمین مالی تروریسم ) (FATFدر سال  1990میالدی و به عنوان اقدامی
ابتکاری برای مبارزه با سوءاستفاده از نظامهای مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از
قاچاق مواد مخدر را پولشویی میکردند ،منتشر شد (زارع قاجاری و قائممقامی:1392 ،
 .)16تأکید گروه اقدام کاری نشان دهنده اهمیت این اقدامات جنایی در فرآیند رشد و
تقویت مالی تروریسم است .تجارت مواد مخدر جان تازهای به تروریستها میبخشد و
آنها را در رسیدن به خودبسندگی یاری میکند .در خاورمیانه القاعده برای تأمین مالی
خود از قاچاق مخدر استفاده کرده است و میلیونها دالر از طریق مواد مخدر برای
پشتیبانی عملیات خود پول جمع کرده است ).(Napoleoni,2004: 94
عبدالقیوم فدوی نویسنده وتحلیل گر مسایل سیاسی در امورافغانستان در این باره
مینویسد « :بن الدن در افغانستان یکی از بارزترین منابع تأمین افیون خام در سطح جهان
به حساب میآمد و توانسته بود بر بازار بورس جهانی مواد مخدر سلطه پیدا کند و از این
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طریق افیون خام تهیه شده در اختیار کارخانجات و شرکتهای دارویی گذاشته میشد»( .به
نقل از راهنما .) 26 :1389 ،همچنین درآمد باالی حاصل از تجارت مواد مخدر برای داعش
به گونهای است که نیروهای داعشی را به تالش برای یافتن بازارهای فروش در کشورهای
اروپایی و آفریقایی ترغیب کرده است .برخی میزان درآمد داعش از تجارت مواد مخدر را
تا سقف حدود یک میلیارد دالر در سال بر آورد نموده اند .داعش در کنار بهرهگیری از
کشت مواد مخدر در افغانستان ،خود به تولید و کشت مواد مخدر همچون تریاک و
حشیش در برخی از مناطق مثل «حمام العلیل» و «محلبیه» پرداخته است .پیوند میان
تروریسم و کشت و فروش مواد مخدر به گونهای است که بسیاری از تحلیلگران بین این
دو ارتباط مستقیمی برقرار نمودهاند .چنانچه با افزایش فعالیت گروه های تروریستی،
تجارت مواد مخدر نیز افزایش یافته است (نساج و همکاران.)49 :1394 ،
عالوه بر قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان و آدمربایی بهعنوان جنایتی برای غرامت
گیری و اخذ باج به یکی از منابع تأمین مالی برای تروریستها بهطور کلی و دولت اسالمی
عراق و شام بهطور اخص تبدیل شده است .در مطالعهای که از سوی بنیاد «رَند» در سال
 2014انجام شد نشان داده شد که در فاصله  2005تا  2010که این گروه در قالب «القاعده
عراق» و بعد «مجلس شورای مجاهدین» فعالیت میکرد ،کمکهای مردمی خارجی تنها 5
درصد از بودجه عملیاتی آنها را تشکیل میداد .در همین بازه زمانی «هستهها» ملزم بودند تا
 20درصد از درآمد کسب شده از آدمرباییها ،اخاذیها و سایر فعالیتها را به رهبری
بدهند .گروه داعش در ابتدا برای تأمین منابع جهت ممکن ساختن حضور خود در عراق و
سوریه به آدمربایی و باجگیری متوسل شد که هماینک نیز این شیوهها مورد توجه است.
البته کشورها از طریق سازمان ملل متعهد شدند که به گروههای ستیزهجو تروریستی
هیچگونه باجی پرداخت نکنند ،اما برخالف آمریکا و انگلستان ،بسیاری از کشورهای
اروپایی پرداخت باج را معقولترین راهحل یافتهاند .امروزه گروگانگیری برای دریافت باج به
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یکی از شیوههای متداول گروه داعش تبدیل شده است .در سال  2000برای هرگروگان 200
هزار دالر در نظر گرفته میشد که امروزه این میزان به  99میلیون دالر افزایش یافته است
(دهشیار .)23 :1395 ،همچنین داعش و گروههای وابسته به آن ،صدها نفر از عراقیها،
سوریها ،اقلیتهای دینی و اتباع غربی را ربوده و در قبال آزادی آنها باجخواهی انجام
داده اند .برآوردهای گروه اقدام مالی  ،بیانگر این است که در سال  2014این گروه  20تا
 45میلیون دالر از طریق باجخواهی در قبال آزادی گروگانها به دست آورده است
).(FATF,2015: 17
بررسیهای نیویورک تایمز نیز در این رابطه نشان میدهد که القاعده و وابستگان
مستقیم آن از سال  2008به این سو حداقل  125میلیون دالر درآمد از محل آدمربایی درآمد
داشتهاند که از این مبلغ فقط  66میلیون دالر در سال گذشته پرداخت شده است .وزارت
خزانهداری ایاالتمتحده نیز مقدار این غرامتهای پرداختی را در مجموع تا سال ، 2014
مبلغی بالغ بر  165میلیون دالر اعالم کرده است( .نساج و همکاران.)49 :1394 ،
امروز قاچاق انسان و آدم ربایی به صنعتی پیچیده تبدیل شده است که در هرسال
میلیاردها دالر گردش مالی دارد .در همین راستا ،تروریسم با قاچاق انسان و جرائم
سازمان یافته همچون پولشویی پیوند خورده است .در معامالت مربوط به مواد مخدر،
قاچاق انسان و آدمربایی ،فروشنده پول نقد دریافت میکند و با توجه به اینکه مبالغ
دریافتی ممکن است توجه مأموران دولت و سازمانهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را
به خود جلب کند ،مبالغ حاصل از این فعالیتهای مجرمانه ،منتقل می شود و یا به نوعی
تغییر شکل می دهد تا ظاهری مشروع و قانونی پیدا کند.در این مورد ابتدا جایگذاری یا
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه قاچاق انسان و مواد مخدر به شبکه مالی
رسمی ،با هدف تغییر و تبدیل مالکیت آن صورت میگیرد و مرحله بعد الیهگذاری و
جداسازی عواید حاصل از این فعالیت ها از منشأ غیرقانونی آنها است .در آخرین مرحله با
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یکپارچه سازی ،زمینه توجیه قانونی این عواید فراهم میگردد .باید توجه داشت که اگر
تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق انسان و مواد مخدر صورت نپذیرد ،امکان ردیابی قانونی
منابع درآمدی گروه های تروریستی و مصادره آن وجود خواهد داشت.
جدول -1برآورد منابع تأمین مالی القاعده و داعش
منابع القاعده

درصد

منابع داعش

درصد

حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر

30-35

نفت وگاز

55

مؤسسه خیریه و کمکهای اهدایی

25-30

معدن

20

فعالیتهای جنایی (بانک ربایی،آدمربایی )...

10-15

کشاورزی

7

تجارت غیرقانونی الماس

10-15

اخاذی وباج گیری

12

ابزارهای تأمین مالی ناشناس (قانونی و

5-25

کمکهای اهدایی

2

غیرقانونی)
------

----

دیگر منابع

4

Source: Brisard and Martinez,2004:9and Friedrich,2004: 120

بنابر داده های جدول باال ،می توان نتیجه گرفت حدود  %85از منابع تأمین مالی
القاعده به طور مستقیم و غیرمستقیم با پولشویی و فرآیند آن در ارتباط بوده است و فقط
حدود  %15از منابع آن که ناشناس است در پیوند با فرآیند پولشویی قرار نمیگیرد.درباره
داعش ن یز می توان گفت منابع درآمدی مرتبط با فعالیت های کشاورزی ودیگر منابع به
طور مستقیم (مجموعا  11درصد منابع) در فرآیند پولشویی درگیر نیست و بر این اساس
حدود  90درصد از منابع تأمین مالی این گروه به ویژه دادوستدهای آن با طرف های
خارجی با بهره گیری از روش های مختلف پولشویی صورت می پذیرد.
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نتیجهگیری

همانطور که مطرح شد شیوه تأمین مالی القاعده و داعش روشها و منابع متعدد و متفاوتی
دارد و تروریستهای القاعده و داعش برای تأمین منابع مالی اقدامات خود به توسل جرم-
های سازمانیافته و به ویژه پولشویی نیازمند هستند.تردیدی نیست که استمرار حیات و
گسترش فعالیت گروه های سازمان یافته تروریستی در خاورمیانه به ترزیق مستمر منابع
درآمدی به این گروه ها و تشکیالت مرتبط با آنها وابسته است .از این رو شناخت دقیق
اقتصاد سیاسی تروریسم سازمان یافته وپویش های آن ،کلید برخورد موثرتر با معضل
گسترش این گونه فعالیت ها در منطقه خاورمیانه است .همان گونه که مقاله نشان داد منابع
تأمین مالی گروه های تروریستی القاعده و داعش هم متنوع است وهم پیچیده و هم در
طول زمان تغییر وتحوالتی را تجربه کرده است.تالش رهبران این گروه ها برای متنوع
سازی درآمدها وبهره برداری از شگردهای پیچیده پولشویی عمال وضع موجود را بغرنج تر
کرده است .به همین علت است که در دوره زمانی مورد بحث درمقاله ،منطقه خاورمیانه
عرصه تاخت وتاز گروه های تروریستی سازمان یافته بوده است.
به طور قطع خشکاندن ریشه های تروریسم به ویژه از نوع سازمان یافته آن در
منطقه غرب آسیا ،به زمینه ها وشروط فراوانی نیاز دارد .با این حال بررسی اقتصاد سیاسی
تروریسم در منطقه وبه ویژه در زمینه تنوع منابع روش های تأمین مالی گروه های
تروریستی ،دادوستد وشیوه های جابجایی منابع مالی توسط این گروه ها ،پیچیدگی معضل
موجود ولزوم جا معیت سازوکارهای مقابله با تروریسم را گوشزد می کند .دولت های
حامی گروه های تروریستی ،نقش مهمی درتأمین مالی تروریسم سازمان یافته درمنطقه ایفا
می کنند واین موضوع اهمیت وجود اراده سیاسی در برخورد ریشه ای با این معضل را
درسطح منطقه وفرامنطقه گوشزد می کند.به طور قطع می توان گفت موفقیت تروریسم
سازمان یافته در بهره گیری از شیوه های مختلف پولشویی نیز نمی تواند بدون کمک
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وحمایت فنی دولت های حامی محقق شده باشد .بنابراین گام نخست دربرخورد با این
معضل ،تجمیع اراده سیاسی درسطح قدرت های تأثیرگذار منطقه وفرامنطقه دربرخورد با
غده چرکین تروریسم درمنطقه است.به طور قطع سازوکارها وروش های فنی مقابله با
پولشویی در مرحله بعد ،می تواند در مهار موثر فعالیت های گروه های تروریستی درمنطقه
منشأ اثر باشد .به شرطی که این سازوکارها وتدابیر وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگر
قدرت های رقیب درمنطقه قرار نگیرد؛وضعیتی که متأسفانه امروز دربرخورد نظام وشبکه
بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می خورد.
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