
 

  

 911 - 959، ص 9911، زمستان سوموپژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی
 مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 

 و جمعي مالي تأمین مرز: مجرمانه هایاندیشه و نوآورانه هایایده

 تروریسم مالي تأمین

 ****رومجتبی بهرامی گ ***مینا مهرنوش **پورحسن عالی *علی عسگری مروت
 )33/1/61تاریخ پذیرش:  6/2/67ت: )تاریخ دریاف

 چکيده
 از هاپروژه بردپیش برای مالی منابع آوریجمع معنای به و مدیریّت علم در نو جستاری جمعی مالی تأمین

 یهاایده به نهادن ارج راستای در همگانی هایکمک جلب جهت به پدیده این. است مردمی هایمشارکت طریق

 جلب اب باریکی مرز حال، این با. سازد فراهم جامعه در را آن شدن عملیّاتی زمینة تا کوشدمی خلّاق، هایذهن و نو

 تهیّه یزن تروریسم مالی تأمین در. دارد تروریسم مالی تأمین ویژه به مجرمانه اقدامات انجام برای مردمی هایکمک

 و یقانون منشأ با تواندمی تروریستی هایمانساز یا تروریست افراد به ارائه جهت اموال یا وجوه آوریجمع یا

 دهسنجی کیفری سیاست یک در که گرددمی مطرح نوشتار این چالش رو، همین از و باشد مردمی هایکمک

 ضمن ایکتابخانه روش با نوشتار این شود؟ روشن مجرمانه هایاندیشه و نوآورانه هایایده میان مرز باید چگونه

 دیگر، سوی زا تروریسم مالی تأمین دهندة تشکیل عناصر بیان و سو یک از جمعی مالی تأمین هایویژگی بررسی

 گیریلسه و آن منشأ نه و است مالی تأمین مقصد است گذاریتفاوت این سنجة آنچه که داشته را دستاورد این

 تأمین از انیپشتیب برای ایبرنامه تواندمی( شهروندان قصد در کنکاش صرف نه و) مقصد کنترل همراه به منشأ در

 .باشد تروریسم مالی تأمین مهار با همراه هاایده ساختن بارور برای جمعی مالی

 قصدم مالی، هایکمک جلب پولشويی، تروريسم، مالی تأمين جمعی، مالی تأمينواژگان کليدی: 

 .مالی هایکمک

                                                      
 :ایران )نویسنده مسئول( قم، ن )پردیس فارابی(،شناسی دانشگاه تهرادانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم *

 asgari.morovat@ut.ac.ir 

 شناسی دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، قم، تهران، ایران.استادیار حقوق جزا و جرم **

 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، قم، تهران، ایران. ***

 نولوژی دانشگاه تهران )پردیس فارابی(، قم، تهران، ایران.کارشناسی ارشد مدیریت تک ****
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 مقدّمه

وکارهای نوآورانه وجود دارند. تأمین ا و کسبههای مختلفی برای تأمین مالی پروژهروش

هایی است که یکی از جدیدترین روش 8گذاری جمعیسپاری مالی( یا سرمایهمالی جمعی )جمع

یافته و سپس به تازگی در برخی کشورهای در حال توسعه بکار در ابتدا در کشورهای توسعه

گذاری جمعی به وجود آمده و بسترهای سرمایه های اخیر تعداد زیادی ازشود. در سالگرفته می

ریق گذاری جمعی از طاند. سرمایهاند که در تأمین سرمایه بسیار موفّق عمل کردهاغلب نشان داده

اعالم عمومی و دعوت از گروه بزرگی از مردم در جهت مشارکت در تأمین سرمایة یک پروژه 

لی جمعی در کشور ما نیز تاریخچة طوالنی دارد شود. تأمین مایا رویداد به خصوص ممکن می

 ها و غیره اشاره کرد.الحسنه، تعاونیهای قرضتوان به مراسم گلریزان، صندوقکه از جمله می

های سنّتی تأمین مالی جمعی در کشور ما پابرجاست، بلکه امروزه از در حال حاضر نه تنها شیوه

های جدیدی در تأمین های همراه، روشاینترنتی و تلفنهای های نو مانند سامانهطریق فناوری

های بیماران تنگدست و آوری مبالغ هزینههای مقدّس، جمعمالی جمعی همچون بازسازی مکان

دهندة وجود فرهنگ تأمین های مردمی ایجاد شده است که همگی نشانغیره از طریق کمک

ی از لحاظ اقتصادی بسیار مفید است امّا مالی جمعی در کشور هستند. پدیدة تأمین مالی جمع

ممکن است از همین امر سوءاستفاده شود و پوششی برای ارتکاب جرایمی مانند تأمین مالی 

 تروریسم باشد.

ریستی های تروهای زیادی را دربردارد، گروهبا توجّه به اینکه انجام اقدامات تروریستی هزینه  

چند راه  کنند. این منابع ازبینی میها پیشی تأمین این هزینههای مختلف منابعی را برابه شیوه

رقانونی، های غیهای قانونی، فعّالیّتها، فعّالیّتآیند که عبارتند از: حمایت دولتعمده بدست می

های غیرداوطلبانه. در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی های خیریّه و داوطلبانه و کمککمک

تهیّه »گونه تعریف شده است: تأمین مالی تروریسم این 8267با اصالحات  8264یسم مصوّب ترور

آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا یا جمع

                                                      
1. Crowd-funding. 
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ول، پهای مالی و پولی، اعانه، انتقال بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک

خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام 

هرگونه فعّالیّت اقتصادی اشخاص توسّط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به 

«. شودیهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب مافراد تروریست یا سازمان

ها تأمین مالی آنها توسّط هواداران است. آیا احتمال اینکه پدیدة یکی از منابع مالی تروریست

تأمین مالی جمعی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بستری برای تأمین مالی تروریست شود وجود 

ی عدارد؟ در پژوهش حاضر دو مسئله مطرح شده است. نخست اینکه بسترهای تأمین مالی جم

برای امکان ارتکاب تأمین مالی تروریسم چه هستند؟ و دوّم اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری 

ان آن را تواز ارتکاب تأمین مالی تروریسم از بستر تأمین مالی جمعی وجود دارند و چگونه می

الی مکنترل کرد؟ در این پژوهش نخست به پیوند مفهومی دو اصطالح تأمین مالی جمعی و تأمین 

یم و در پایان پردازتروریسم و سپس به بسترهای تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم می

 کنیم.نحوة کنترل تأمین مالی جمعی در برابر تأمین مالی تروریسم را بررسی می

 . پيوند مفهومی تأمين مالی جمعی و تأمين مالی تروريسم1

های اقتصادی هر کشور رشد اقتصادی است. معموالً مهاز جمله عوامل و معیارهای مهم در برنا

رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفتة صنعتی کمتر است و 

 . شرطاندبودهترین عوامل مؤثّر در رشد اقتصادی کشورها وکارهای نوآورانه جزو مهمکسب

های نوآورانه پیوند دهند. رمایه را با ایدههایی است که سمؤثّر بودن این عامل مهم، ایجاد روش

های مختلفی وجود دارند؛ یکی از ها و کسب وکارهای جدید، روشبرای تأمین مالی پروژه

گذاری جمعی است که در سپاری مالی( یا سرمایهها، تأمین مالی جمعی )جمعجدیدترین روش

شود. شورهای در حال توسعه بکار گرفته مییافته و اخیراً در برخی کابتدا در کشورهای توسعه

گذاری جمعی با اعالم عمومی و دعوت از مردم برای مشارکت در تأمین سرمایة یک سرمایه

 (.8263آید )عباسی، پروژه یا رویداد به خصوص به عمل می
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و بخش دسپاری برگرفته و از تر جمعسپاری مالی یا تأمین مالی جمعی از مفهوم عاممفهوم جمع

تشکیل شده است و به معنای واگذاری انجام کارها به تعداد بسیاری از « جمعی»و « سپاریبرون»

از بعد مالی  سپاریجمعگذاری جمعی زیرمجموعة (. سرمایهKleeman et al, 2008افراد است )

های ایده ها وطرحهای مالی و غیرمالی به دنبال حمایت از است که در آن بسیاری از افراد با انگیزه

ن های سنّتی تأمین مالی، این امکان را به کارآفرینانو هستند. تأمین مالی جمعی در مقایسه با روش

(. تأمین مالی Gerber & Hui, 2013گذاران را به طور مستقیم جذب کنند )دهد تا سرمایهمی

ه شود شدبرای محصول ارائه آوری سرمایة بیشتری از منابع سنّتیتواند باعث جمعجمعی می

(Dingman, 2013در سال .)وکارهایهای مختلفی از جمله کارآفرینان، کسبهای اخیر سازمان 

ن اساس اند و بر ایهای غیرانتفاعی به سمت استفاده از تأمین مالی جمعی رفتهکوچک و سازمان

 (.Drake, 2015محبوبیّت و شهرت این روش بیش از پیش در حال افزایش است )

تأمین مالی جمعی در معنای امروزین خود شیوة نویی است که از هزاران سال پیش در جهان 

ز های مختلف اها پیش، انسان با این ظرفیّت آشنا بوده و به شیوهمرسوم بوده است. از سده

 مانند بازارمند شده است. تا پیش از اینکه ابزارهای مالی امروزی های خُرد مردمی بهرهسرمایه

های سهام، بانک و غیره پدیدار شوند، مردم در تجمّعات خودجوش و مجامع عمومی، سرمایه

آوری کرده و در اختیار فعّاالن اقتصادی قرار داده یا صرف امور خیریّه، اندک خود را جمع

8های موسیقی موتزارتکردند. تأمین هزینة برخی کنسرتالمنفعه میمصارف عمومی و عام

هایی دانست که در توان از جمله اوّلین پروژهرا می -آهنگساز اتریشی سدة هجدهم میالدی  -

های امروزی تأمین مالی شده است. وی برای تشویق مردم به ای نزدیک به شیوهدنیا به شیوه

هایی از کارهای خود گرفت و دست نوشتهمشارکت در این فرآیند از هدایای مردمی کمک می

 (8261و همکاران،  فربهاریکرد )ه مشارکت کنندگان در این فعّالیّت اهدا میرا ب

                                                      
1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791). 
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در  MITنوآوری، کارآفرینی و اشتغال، دانشگاه  بردپیشبر  8سپاری مالیبه دلیل تأثیر جمع

فناوری برتر سال که جهان را متأثّر خواهد کرد  89این نوآوری را یکی از  3983گزارش سال 

مالی جمعی همان طوفان مخرّب خلّاق (. تأمین 8267گرو، وش و بهرامیاعالم کرد )مهرن

است که مسیرهای نویی را برای فعّالیّت اقتصادی کارآفرینان در زمان بحران اقتصادی  3شومپیتری

به جهت آماده کردن  3989( باز کرد. ایاالت متّحدة آمریکا در سال  3983تا  3991جهانی )دورة 

مالی  ی برای استفاده بهتر از ظرفیّت بازارهای سرمایة عمومی از جمله تأمینهای قانونزیرساخت

کشورهای اروپایی از جمله انگلستان و ایتالیا از  2جمعی، اصالحاتی در قوانین خود اعمال کرد.

قوانین و مقرّراتی را برای تسهیل استفاده از این ابزار پرقدرت وضع کرده و بانک  3982سال 

 ,InfoDevرا به عنوان ابزاری ارزشمند به کشورهای جهان سوّم توصیه کرده است )جهانی نیزآن 

2012.) 

، توان به مراسم گلریزانتأمین مالی جمعی در کشور ما تاریخچة طوالنی دارد که از جمله می

های ها و غیره اشاره کرد. در حال حاضر عالوه بر اینکه شیوهالحسنه، تعاونیهای قرضصندوق

 هایهای نو همچون سامانهی تأمین مالی جمعی در کشور ما باقی است، از طریق فناوریسنّت

های های جدیدی برای تأمین مالی جمعی مانند بازسازی مکانهای همراه، روشاینترنتی و تلفن

ی های مردمهای بیماران تنگدست و غیره از طریق کمکآوری مبالغی برای هزینهمقدّس، جمع

مده است که همگی نشانة برقراری فرهنگ تأمین مالی جمعی در کشور هستند به وجود آ

 (.8261فر و همکاران، )بهاری

                                                      
1. Crowd-funding. 

های نوآورانه در وجویی پیوسته برای آفرینش ایدهاست که در آن جست« براندازی خلّاق»شومپیتر دربارة فرآیندی به نام . 3

ة کند. تمام اینها نتیجبرد و قوانینی جدید را جایگزین آن میاین جریان همزمان قوانین قدیمی را از بین میجریان است. 

 (.339: 8264وجو برای منابع جدید سود است )تید، جست

3. Jumpstart Our BusinessStartUps Act. 2012.112th Congress of the United States of 

America. 
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تأمین مالی جمعی در عرصة انتخابات نقش مهمّی دارد. قوانین انتخاباتی ایران از حیث نظارت بر 

ابع مالی فی بر منتوان به عدم نظارت کاامور مالی انتخابات دارای نقائصی هستند که از جمله می

طرح اصالح موادّی از قانون انتخابات مجلس شورای »های انتخاباتی اشاره کرد. در تأمین هزینه

اخته شده های انتخاباتی پردبه طور مفصّل به منابع تأمین مالی تبلیغات و فعّالیّت« 8267اسالمی 

مالی و نحوة تأمین مالی  به منظور نظارت بر منابع»این طرح آمده است:  41است. در مادّة 

یا  تواند اقدام به دریافتکرد آنها، هیچ شخص و یا نامزدی نمیهای انتخاباتی و هزینهفعّالیّت

کرد ینههای انتخاباتی و هزپرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعّالیّت

در این طرح برای تخلّف از موادّ «. است آنها نماید مگر به صورتی که در این قانون مقرّر شده

ه نقش توان ببینی شده است. همچنین، میمربوط به این بخش، ضمانت اجراهای کیفری پیش

یریّه های ختوانند طرحپررنگ تأمین مالی جمعی در امور خیریّه اشاره کرد. مؤسّسات خیریّه می

ترین شکل آن یک وب سایت است به عموم هتأمین مالی جمعی که ساد 8هایخود را در پلتفرم

گیرد مردم معرّفی کنند. تأمین مالی امور خیر در دنیا بیشتر به شکل اهدا و پاداش انجام می

تواند بستری (. تأمین مالی جمعی می74و  73: 8267فر و سیمیاری، زاده سروستانی، تمیزی)حسن

 وریسم و پولشویی باشد.هایی مانند تأمین مالی تربرای ارتکاب بزه

با اصالحات  8264از سوی دیگر در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 

آنها بر  اند که تشخیص تروریستی بودنرفتارهایی به عنوان رفتار تروریستی معرّفی شده 8267

اب تکاب یا تهدید به ارتکتوان به ارعهدة شورای عالی امنیّت ملّی است؛ از جمله این رفتارها می

آمیز مانند قتل، سوءقصد، ارتکاب خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی، اقدامات خشونت

ارتکاب اعمال خطرناک بر ضدّ ایمنی هواپیما یا هوانوردی اشاره کرد. طبق شاخص تروریسم 

                                                      
ها ز پلتفرمهای قدیمی اهای سنّتی موجود در شهرها نمونه«بازار»کنند. هایی هستند که تعامالت را تسهیل میا واسطهه. پلتفرم8

 8مادّة  4(. طبق بند 12: 8261هستند که کارکردشان کاهش هزینة مبادلة خریدار و فروشنده است )پارکر و دیگران، 

و: پلتفرمی است که برای تأمین مالی جمعی توسّط عامل ایجاد شده است سک: »8267دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 

 «.شودو اطاّلعات الزم بر اساس مفادّ این دستورالعمل در آن منتشر می
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تیب عراق، راند به تبیشترین کشورهایی که تحت تأثیر تروریسم قرار گرفته 3981در سال 

 Institute for Economics and Peaceاند )افغانستان، نیجریه، سوریه، پاکستان و سومالی بوده

های های زیادی را دربر دارد، گروه(. با توجّه به اینکه انجام اقدامات تروریستی هزینه8 :2018 ,

نند. این منابع از کبینی میپیشها های مختلف منابعی را برای تأمین این هزینهتروریستی به شیوه

های های قانونی، فعّالیّتها، فعّالیّتآیند که عبارتند از حمایت دولتچند راه عمده بدست می

: 8261زوار جاللی، های غیرداوطلبانه )فامیلهای خیریّه و داوطلبانه و کمکغیرقانونی، کمک

69 .) 

( به کشورها توصیه FATFای گروه ویژه اقدام مالی )هاز مجموعه توصیه 1در توصیة شمارة 

تأمین مالی  گاریانجرمشده است که بر اساس کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نسبت به 

(. در مادّة یک قانون مبارزه با FATF Recommendations, 2012: 11تروریسم اقدام کنند )

ا تهیّه ی»لی تروریسم اینگونه تعریف شده است: تأمین ما 8267تأمین مالی تروریسم اصالحی 

آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا جمع

های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک

ام تتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجخرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، اف

هرگونه فعّالیّت اقتصادی اشخاص توسّط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به 

«. شودهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میافراد تروریست یا سازمان

زه با تأمین مالی تروریسم این جرم بدین گونه تعریف شده در بند یک مادّة دو کنوانسیون مبار

هرکس به هر وسیله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و به طور غیرقانونی و عمداً وجوهی »است که 

آوری کند به قصد اینکه تمامی آن یا بخشی از آن را در یکی از دو مورد ذیل را تهیّه یا جمع

اقدام کند مرتکب این جرم شده است: الف( عملی که در  صرف گردد یا با علم به این موضوع

شده به این کنوانسیون جرم تلقّی شده باشد. ب( هر اقدام های پیوستچهارچوب یکی از پیمان

 «دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی وارد شود

(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 
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(. برخی از نویسندگان بین تأمین مالی تروریسم و حمایت مالی از تروریسم تفاوت قائل 1999

 هایاشخاصی که بدون اغراض حمایتی و با اهداف سودجویانه با گروه»اند و معتقدند: شده

ب دگان در تأمین مالی تروریسم محسوکننتروریستی داد و ستد و تعامالت مالی دارند مشارکت

شوند و نه حامی مالی تروریسم. بنابراین حمایت مالی از تروریسم بخشی از تأمین مالی می

)شمس ناتری و اسالمی، « شود و رابطه این دو عموم و خصوص مطلق استتروریسم محسوب می

8264 :398.) 

شورای  8272و قطعنامة  8666سم مصوّب المللی مقابله با تأمین مالی تروریکنوانسیون بین

ترین اسناد جهانی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند. از جمله مهم 3998امنیّت مصوّب 

مجمع عمومی سازمان ملل چندین کنوانسیون ضدّ تروریستی تصویب کرده که از میان آنها 

اجع به موضوع تأمین مالی تروریسم مستقیماً ر 8666کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 

شواری امنیّت سازمان ملل اشاره  8397توان به قطعنامة شمارة است. همچنین، در این خصوص می

ها باید شواری امنیّت آمده است که تمام دولت 8397قطعنامة شمارة  4کرد. در قسمت )ب( بند 

متعلّق به یا تحت  هایم طالبان یا شرکتمنابع مالی متعلّق به یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقی

(. بندهای Security Council Resolution, 1999: 1267کنترل آنها را مسدود و توقیف کند )

شورای امنیّت به لزوم پیشگیری و سرکوب تأمین مالی اقدامات  8272قطعنامة شمارة  3و  8

 Securityع مالی مربوط اشاره دارند )این رفتار و انسداد و توقیف مناب انگاریجرمتروریستی و 

Council Resolution, 2001: 1373 .) 

توان مبارزه با تأمین مالی تروریسم از یک سری مبانی برخوردار است؛ از جملة این مبانی می

فری ها در تأمین امنیّت افراد، اجرای تدابیر پیشگیرانه و کیبه مبانی حقوق بشری و تکلیف دولت

ها در مقابله با این امر و غیره اشاره کرد )اسالمی، المللی دولتروریسم، تعهّدات بینمقابله با ت

ای یافت، توان برای مقابله با تأمین مالی تروریسم مبانی(. همچنین، از لحاظ فقهی می24: 8261

 ایناند. یکی از که حرمت اعانه بر اثم، قاعدة الضرر، مالزمات عقلی و مصلحت از این جمله

مبانی حرمت اعانه بر اثم است. تروریسم معادل فقهی ندارد و عناوینی مانند محاربه، افساد 
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االرض، فتک و اغتیال از جمله مصادیق تروریسم هستند. بر این اساس، تأمین مالی تروریسم فی

حمایت  «لکل معصیه تعزیر»شود و طبق قاعدة فقهی هم نوعی کمک و اعانت بر اثم محسوب می

 (.311: 8261مالی از تروریسم جرم است )اسالمی، 

طور که شود که همانپیوند مفهومی تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم اینجا آشکار می

شود، وکارها از منابع مالی مردمی استفاده میپروژه و کسب بردپیشدر تأمین مالی جمعی برای 

آوری منابع به همین شکل است. در این های جمعدر تأمین مالی تروریسم هم یکی از شیوه

توان به مؤسّسات خیریّه اشاره کرد که اعتماد مردم را بدست آورده و از این طریق خصوص می

 کنند. به عنوان مثال،آوری میمنابع قابل توجّهی را برای انجام اقدامات تروریستی خود جمع

اره کرد که برای حمالت تروریستی یازده سپتامبر از توان به سازمان تروریستی القاعده اشمی

، زوار جاللیهای خیریّة حوزة خلیج فارس کمک گرفته بود )فامیلمؤسّسات مالی و سازمان

قسیم ها به دو دستة دولتی و غیردولتی تکنندگان مالی تروریست(. به طور کلّی تأمین898: 8261

کنندگان دولتی از بودجة کشور است و منشأ درآمد تأمینشوند. منشأ درآمد تأمین کنندگان می

غیردولتی یا از طرق قانونی مانند درآمدهای مشاغل قانونی، امور خیریّه، هبه یا از طریق غیرقانونی 

(. توصیة شمارة 68: 8261زوار جاللی، مانند قاچاق، اختالس، تصرّف عدوانی و غیره است )فامیل

های ( به این امر اشاره دارد که سازمانFATFگروه ویژه اقدام مالی )های از مجموعه توصیه 1

غیرانتفاعی ممکن است پوششی برای تأمین مالی تروریسم باشند و کشورها باید مقرّرات مربوط 

 FATFبه این نهادها را مورد بازنگری قرار دهند تا از این امر پیشگیری کنند )

Recommendations, 2012: 11ّنامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آیین 39ة (. در ماد

 ها به عنوان پوششیهای غیرانتفاعی و خیریّههم به امکان سوءاستفاده از سازمان 8269مصوّب 

برای تأمین مالی تروریسم و لزوم اتّخاذ تدابیری برای پیشگیری از این امر اشاره شده است. الگوی 

های های تروریستی برای تأمین هزینههای اخیر تغییر کرده و گروهتأمین مالی تروریسم در سال

توان به تأمین مالی جمعی اشاره کرد شوند. در این زمینه میهای جدید متوسّل میخود به شیوه

 تواند به عنوان بستری برای تأمین مالی تروریسم محقّق شود.که می
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 مالی تروريسم. بسترهای تأمين مالی جمعی برای تأمين 2

نة های نوآوراهایی برای باروری ایدهها و ظرفیّتتأمین مالی جمعی از یک سو دارای فرصت

ن تواند به عنوااقتصادی است و از سوی دیگر در صورت عدم کنترل و هدایت صحیح آن، می

مورد  ةبستری برای ارتکاب برخی جرایم باشد. به بیان ساده، تأمین مالی جمعیْ تحصیل سرمای

انند بانک( ای )مهای حرفهنیاز یک پروژه یا بنگاه اقتصادی از گروه بزرگی از افراد به جای گروه

مالی نتیجة پیشرفت فناوری اطّالعات و ارتباطات از (. این روش تأمین Kleeman, 2008است )

وش در این ر آوری وجوه و اموال مردم است.طریق وب و تبادل وجوه در بستر اینترنت برای جمع

کند. افراد مالی جمعی بیان میفرد متقاضیِ وجوهْ پروژة خود را در درگاه )واسطة اینترنتی( تأمین 

اندازهایی که در بانک موجودند های مرسوم سرمایة مالی را به صورت غیرمستقیم از پسدر روش

ه ند تحصیل سرمایآورند، امّا تأمین مالی جمعی بر عکس این روش است، زیرا فرآیبدست می

 از برداری کرده و مستقیماًگیرد؛ کارآفرینان از جمعیّت مردم بهرهای انجام میبدون هیچ واسطه

(. Lambert et al, 2010گیرند و روش مرسوم ارتباطی آنها به صورت اینترنتی است )آنها پول می

به چهار نوع تأمین مالی اشاره  تواندر این زمینه می مالی وجود دارند که تأمین از مختلفی انواع

 8سهام. مدل و وام مدل پاداش، مدل کمک مالی، کرد: مدل

از سوی دیگر به طور کلّی دو دسته از تهدیدات متوجّه تأمین مالی جمعی است؛ دستة اوّل 

مربوط به مسائل اقتصادی و مدیریّتی و دستة دوّم هم مربوط به مسائل حقوقی است. در مورد 

                                                      
ها است. در این روش گیرندة کمک های کوچک برای تأمین مالی پروژه. در مدل کمک مالی، هدفْ جمع کردن سرمایه8

پردازد. مدل پاداش از یک سو به عنوان حمایت جمعی و از سوی دیگر به عنوان نندگان نمیکهیچ سودی را به کمک

ی شود، مزایای مثبت غیرمادّهای جمعی انجام نمیشود، اگرچه پرداخت مادّی در حمایتسفارش مطرح میفروش یا پیشپیش

ت مادّی سفارش، پرداخفروش یا پیشدر حالی که در حالت پیشها؛ شود، مانند ذکر نام حامیان در فیلمبرای حامیان ایجاد می

ه را گذاران نرخ ثابتی از بهرشوند، بدین شکل که سرمایههای کوچک در بستر خاصّی ارائه میمدّنظر است. در مدل وام، وام

شود. در این روش که موسوم میگذاران سهام تخصیص داده مدل سهام به سرمایه کرد. در خواهند در قبال ارائة وام دریافت

گذاران سودی را در قبال مشارکت خود از انجام پروژه و یا تولید محصول دریافت گذاری جمعی است سرمایهسرمایه به

 (.8264، زادخانی؛ Hemer, 2011کنند )می
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دارد، تهدیداتی هم  زیادی مزایای گذاری جمعیسرمایه ة اوّل باید گفت اگرچهتهدیدات دست

دارد. اوّلین خطر برای کارآفرینان احتمال شکست  گذاران هم برای کارآفرینانبرای سرمایه

مالی است. خطر دیگر به علّت ماهیّت اینترنتی و عمومی این  تأمین کامل پروژة آنها به خاطر عدم

کن های کارآفرین برای مردم ممگذاری جمعی است که با دسترس قرار گرفتن ایدهیهنوع از سرما

شتر ها پیش آید. مورد آخر که بیاست از لحاظ مالکیّت فکری مشکالت حقوقی مانند سرقت ایده

گذاری جمعی برخوردار نیستند متوجّه کارآفرینانی است که از تجربة زیادی در سرمایه

های سنّتی تأمین مالی است، که های حسابداری و اداری این روش و روشزینهانگاری در هسهل

اندازد، به طور مثال اشتباه در تعیین مبلغ الزم برای تأمین مالی اعتبار کارآفرین را به خطر می

(European Commission, 2015 .) 

سرمایه شرکت  های جمعی همراه با بازگشتگذاریها و افرادی که در سرمایهشرکت

گذاری جمعی از نوع مدل قرار گیرند. در سرمایه 8کنند ممکن است در معرض خطر اعتباریمی

کنندة سرمایهْ وام یا وثیقة خود را نتوانند پرداخت کنند. وام ممکن است شرکت یا افراد دریافت

هامداران ایة سدر مورد مدل مبتنی بر سهام، ریسک اعتباری ممکن است باعث از دست رفتن سرم

 (. Kirby & Warner, 2014شود )

در مورد تهدیدات دستة دوّم، تأمین مالی جمعی ممکن است بیشتر از سه لحاظ مورد تهدید 

ة ها. در واقع، از یک سو ممکن است ایدقرار گیرد: تأمین مالی تروریسم، پولشویی و سرقت ایده

مطرح شده مورد سوءاستفاده  وکارهاکسبها و نوآورانة تأمین مالی جمعی که برای انجام پروژه

سم اند برای تأمین مالی تروریآوری شدههایی که برای انجام پروژه جمعواقع شده و مبالغ و سرمایه

ممکن  انددهشاستفاده شوند و از سوی دیگر تشکیالتی که برای تأمین مالی جمعی در نظر گرفته 

ای که مطرح شده ممکن است مورد مچنین ایدة نوآورانهاست پوششی باشند برای پولشویی. ه

توانند آید. اینها مسائل حقوقی است که میسرقت واقع شود و بحث مالکیّت فکری آن پیش می

                                                      
1. Default Risk. 
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در ارتباط با تأمین مالی جمعی مطرح شوند. در این پژوهش به موضوع تأمین مالی تروریسم 

 پردازیم.مرتبط با تأمین مالی جمعی می

تولید  -3های مالی؛ جلب حمایت -8گیرد: مین مالی تروریسم بیشتر با سه روش انجام میتأ

(. از نظر برخی از نویسندگان تأمین مالی تروریسم 14: 8261انتقال سرمایه )اسالمی،  -2سرمایه؛ و 

ه ر کگذاری و مرحلة انتقال. در مرحلة اسقرادارای سه مرحله است: مرحلة استقرار، مرحلة الیه

ترین مرحله است وجوه و اموال مورد نظر برای تأمین مالی تروریسم وارد ترین و مهمحسّاس

توانند به راحتی با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند های نظارتی میشوند. نهادسیستم مالی می

ر این د احراز هویّت مشتری، گزارش نقل و انتقاالت پولی غیرمتعارف و غیره باعث پیشگیری

گذاری است که در این مرحله با انجام نقل و انتقاالت بین بانکی مرحله شوند. مرحلة بعدی الیه

شود منشأ مال قابل شناسایی نباشد. برای پیشگیری در این و معامالت عدیده و پیچیده تالش می

ل ردیابی الت قابهای بانکداری را طوری تنظیم کرد که تمام نقل و انتقاتوان سیستممرحله می

باشند. در مرحلة انتقال که آخرین مرحله است اموالی و وجوهی که از طرف حامیان تأمین شده 

توان با ابزارهایی مانند مصادره از آن شوند، که در این مرحله هم میها منتقل میبه تروریست

ارد است اینکه مراحل بندی و(. ایرادی که بر این تقسیم79-91: 8261پیشگیری کرد )اسالمی، 

گانة یادشده در اصل مختصّ جرم پولشویی هستند و این امر نباید باعث خلط مباحث با سه

 پولشویی شود.

با  8264رفتارهای این جرم طبق مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 

منابع مالی حاصله، افتتاح  آوری وجوه یا اموال، مصرفعبارتند از: تهیّه یا جمع 8267اصالحات 

رسد مراد از تهیّة وجوه این باشد که وجوه در دسترس و حساب، تأمین اعتبار و غیره. به نظر می

آوری وجوه به معنای تمرکز وجوه است ها قرار داده شود، در حالی که جمعاختیار تروریست

(. 391: 8261رار گیرند )اسالمی، ها قبدون اینکه لزوماً این وجوه بالفعل در اختیار تروریست

با اصالحات  8264قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب  3مجازات این جرم طبق مادّة 

االرض تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی»بدین قرار است:  8267
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ورت عالوه بر مصادرة وجوه شود و در غیر این صتلقّی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می

و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج 

ر بحث د«. شودشده محکوم میسال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین

وجوه  ت است از گردآوریتأمین مالی تروریسم از طریق تأمین مالی جمعی، رفتار ارتکابی عبار

م کنندگان به اینکه قرار است این وجوه در تأمین مالی تروریسکنندگان(؛ اگر تأمیناز مردم )تأمین

 شوند.مصرف شود آگاهی داشته باشند مباشر در این جرم تلقّی می

م رهای این جرم مطلق بودن آن است. این امر به دلیل ماهیّت خطرناک این جاز جمله ویژگی

انگاری آن احتیاجی به وقوع نتیجة خاصّی نیست. به این امر در بند سه مادّة است که برای جرم

دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره شده است که طبق آن الزم نیست وجوه در 

های فرعی )الف( و )ب( پاراگراف یک مادّة عمل جهت ارتکاب جرایم مذکور در پاراگراف

 International Convention for the Suppression of the Financingهزینه شده باشند ) یک

of Terrorism, 1999 به مطلق  1های تفسیری ناظر به توصیة شمارة مربوط به یادداشت 9(. بند

ی رای که برای تأمین مالی تروریسم گردآودارد که منابع مالیبودن این جرم اشاره دارد و بیان می

اند الزم نیست که در عمل برای اقدامات تروریستی استفاده شوند بلکه صرف این رفتار جرم شده

های مربوط به یادداشت 6(. همچنین، بند FATF Recommendations, 2012: 35است )

به جرم بودن تأمین مالی تروریسم اشاره دارد فارغ از اینکه  1تفسیری ناظر به توصیة شمارة 

اند اند یا رفتارهای تروریستی در کجا صورت گرفتههای تروریستی در کجا واقع شدهسازمان

(FATF Recommendations, 2012: 36 البتّه در مادّة یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم .)

اشاره شده که « آوری )...( و یا مصرفتهیّه یا جمع»به رفتار  8267با اصالحات  8264مصوّب 

مقیّد است. همچنین، تبصرة یک قانون یادشده « مصرف»مطلق و رفتار « آوریتهیّه یا جمع»ار رفت

هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این مادّه تهیّه یا »دارد: مقرّر می

واسطة  ههای تروریستی بآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانجمع

 «.ودشکنندة مالی تروریسم محسوب میعامل خارج از ارادة وی قصدش معلّق بماند، نیز تأمین
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کند که اشخاص حقوقی تصریح می 1های تفسیری ناظر به توصیة شمارة مربوط به یادداشت 6بند 

باشند  ههم در رابطه با این جرم ممکن است حسب مورد مسئولیّت کیفری، حقوقی یا اداری داشت

(FATF Recommendations, 2012: 35 مادّة .)کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم  1

به مسئولیّت کیفری، حقوقی و اداری اشخاص حقوقی مرتکب این جرم اشاره کرده است 

(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 

ها توان به دولتای از تأمین مالی تروریست توسّط اشخاص حقوقی میان نمونه(. به عنو1999

ها مصداق جنایات علیه بشریّت است، که ها توسّط دولتاشاره کرد. حمایت مالی از تروریست

اساسنامة دیوان بین  31معاونت در جنایات علیه بشریّت متوجّه رهبران این کشورهاست. طبق مادّة 

های تروریستی مسؤولیّت کیفری دارند و شورای های حامی گروهیفری، رهبران دولتالمللی ک

کیفری  المللیتواند موضوع را برای شروع به تعقیب به دیوان بینامنیّت سازمان ملل متّحد می

شود اینکه اگر (. سؤالی که در اینجا مطرح می322و  336: 8261ارجاع دهد )رهامی و دیگران، 

ها و اقدامات قهری شورای ها حمایت کند، فارغ از مواجه شدن با تحریماز تروریست دولتی

توان اعمال تروریستی را منتسب به دولت کرد؟ در پاسخ باید قائل به امنیّت سازمان ملل، آیا می

دام یافته نیست. در این حالت اقتفکیک شد. حالت اوّل اینکه فرد یا گروه مورد حمایت سازمان

توان به دولت حامی آن فرد یا گروه منتسب کرد مگر اینکه اثبات شود را نمی گرفتهصورت

رل مؤثّر به یافته داشته است. کنتدولت کنترل مؤثّری بر اعمال فرد یا گروه تروریستی غیرسازمان

 های لجستیکی، آموزش و نظارت هم به عملاین معناست که عالوه بر تأمین مالی باید حمایت

آمده و دستورهای خاصّی برای انجام اقدامات تروریستی صادر شده باشند. اگر دولتی حامی 

گیرد. یهای شورای امنیّت قرار مها کنترل مؤثّر بر آنها نداشته باشد فقط مشمول تحریمتروریست

تب است. امریافته و دارای تشکیالت و سلسلهحالت دوّم اینکه فرد یا گروه مورد حمایت سازمان

در چنین حالتی صرف تأمین مالی از سوی دولت یا آموزش و نظارت بر آنها )کنترل کلّی( برای 

 کند و نیازی به کنترل مؤثّر یا صدورهای حامی کفایت میها به دولتانتساب اعمال تروریست

 (.743: 8269زوار جاللی، دستورهای خاص و هدایت مستقیم آنها نیست )الهویی نظری و فامیل
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کند که تأکید می 8267با اصالحات  8264قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب  4مادّة 

 8263مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم طبق قانون مجازات اسالمی مصوّب 

 و بر این گیردبرقرار است. تأمین مالی جمعی در بیشتر موارد در قالب شخص حقوقی صورت می

اساس اگر تأمین مالی تروریسم در قالب تأمین مالی جمعی رخ دهد شخص حقوقی مسئولیّت 

قانون مجازات اسالمی مصوّب  39کیفری دارد و به یکی از ضمانت اجراهای مذکور در مادّة 

 شود.محکوم می 8263

 . کنترل تأمين مالی جمعی در برابر تأمين مالی تروريسم3

که نوآوری  شودهای اقتصادی باعث مینترل و نظارت بر فعّالیّتوضع قوانین مختلف برای ک

دّد ای شدن اقتصاد و غل و زنجیر بستن بدان با قوانین متعوکار کمرنگ شود. بخشنامهو ایدة کسب

مونة شود که نو دخالت حداکثری دولت در این حوزه باعث رکود و عدم پیشرفت در اقتصاد می

سوّم شاهد هستیم. اگر به تاریخچة تأمین مالی جمعی در آمریکا بنگریم  آن را در کشورهای جهان

بریم که ایدة نوآورانة تأمین مالی جمعی با بخشنامه و دستور دولت به وجود نیامده بلکه با پی می

ذهن آزاد و خلّاق افراد جامعه به وجود آمده است و پس از اینکه این پدیده رونق گرفت برای 

امّا در ایران بدون اینکه اصالً اقدامی برای این نوع از تأمین مالی جمعی از  8شد. آن قانونی وضع

سوی افراد جامعه آغاز شود ابتدا به ساکن قانونی برای کنترل و نظارت بر آن وضع شد. این امر 

 تواند داشته باشد. امّا از سویتوان از لحاظ اقتصادی بررسی کرد که چه آثاری منفی میرا می

اند تا با وضع این مقرّره از توان گفت که واضعان این دستورالعمل خواستهیگر مید

هایی که ممکن است از پدیدة تأمین مالی جمعی صورت گیرد پیشگیری کنند. در سوءاستفاده

های مردمی هوادار های تروریستی برای تأمین مالی اقدامات خود از گروهواقع، برخی از گروه

                                                      
ی های تأمین مالب شد که تحوّلی در عرصة پلتفرم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، قانونی تصوی3983. در سال 8

( )آغاز JOBS Act-Jumpstart Our Business Startups Actشود. با اجرای قانون جابز )جمعی محسوب می

 ها فراهم شد.ها در قبال تأمین مالی پروژهوکارهای استارآپی(، امکان مشارکت مردم در سهام شرکتجهش کسب
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گرفتند. یکی از دالیل دخالت و کردند کمک مییه تأمین مالی جمعی عمل میخویش که شب

توان در ارتباط با اهمّیّت امنیّت جامعه دانست. از آنجا که تأمین نظارت دولت در اقتصاد را می

تواند بستری برای ارتکاب جرایمی مانند تأمین مالی تروریسم باشد، در اینجاست مالی جمعی می

محور در شویم. در این بخش نگاهی به رویکرد امنیّتمحور مواجه میوق کیفری امنیّتکه با حق

جرم تأمین مالی تروریسم خواهیم انداخت و سپس دو نوع از کنترل را نسبت به تأمین مالی جمعی 

م )کنترل پیشینی و کنترل پسینی( برای پیشگیری از بسترسازی این پدیده برای تأمین مالی تروریس

 ررسی خواهیم کرد.ب

 . رويکرد امنيّتی نسبت به تأمين مالی تروريسم3-1

پس از رخداد یازده سپتامبر تعادل بین حقوق فردی و امنیّت جامعه برهم خورد و در ارتباط 

با جرایم تروریستی امنیّت جامعه نسبت به حقوق افراد برتری داده شد. در واقع، نه تنها حقّ 

جای حقّ حمایت از بزهدیده و بازپروری بزهکار مطرح شد بلکه فراتر برخورداری از امنیّت به 

از آن، حقّ برخورداری از امنیّت جایگزین حقّ متّهم بر دادرسی عادالنه شد. امّا باید گفت که 

حقوق افراد جامعه و امنیّت جامعه در عرض هم قرار دارند و منافاتی با هم ندارند. عدم رعایت 

 814: 8269شود )قدیری بهرام آبادی، های سیاسی میسوءاستفاده دادرسی عادالنه موجب

هوم امنیّتی گیرد مف(. در جرایم تروریستی که حقوق کیفری شکلی چهرة امنیّتی به خود می879و

ر فرایند گیری دگیرد ولی سختشدن نسبت به شهروندان در کنترل و نظارت بر آنها صورت می

پور، عالیگیرد )همان یا محکومان جرایم تروریستی صورت میرسیدگی کیفری نسبت به متّ

8211 :6.) 

شود. از جمله مبانی امارة در برخی از جرایم از اصل برائت عدول و امارة مجرمیّت حاکم می

مجرمیّت، ضرورت تسهیل اثبات جرایم پیچیده و خطرناک است. مثالً صرف عضویّت در 

علم و آگاهی شخص از اهداف و کارکرد این سازمان دارد و های تروریستی داللت بر سازمان

(. از جمله 84: 8269شخص برای تبرئة خود باید خالف آن را اثبات کند )اکبری و دیگران، 
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 توان به لزوممبانی عدول از اصل برائت و گرایش به امارة مجرمیّت در این دسته از جرائم می

بات جرائم پیچیده و خطرناک، اقتضای عدالت حفظ مصلحت و نظم عمومی، لزوم تسهیل اث

محور شدن برخی جرایم، لزوم حمایت از بزهدیدگان خاص و غیره اشاره کرد کیفری، امنیّت

(. البتّه باید گفت که این امر به دلیل جایگزینی امارة مجرمیّت به 31: 8269)اکبری و دیگران، 

جاری است ولی اهمّیّت جرم شخص را با  جای اصل برائت نیست بلکه در اینجا اصل برائت نیز

 گیریسخت»(. در واقع، 38: 8211پور، )الف( کمترین ظن در جایگاه متّهم قرار داده است )عالی

ها بیشتر چهرة شکلی دارد، زیرا آیین دادرسی کیفری استواری حقوق کیفری نسبت به تروریست

رسیدگی با توجّه به مرتکب یا چیستی بزه،  هایگاه شیوهماهوی و یکسانی آن را ندارد و گاه

ها ممکن (. از طرفی مقامات سیاسی برخی از دولت69: 8211پور، )ب( )عالی« شونددگرگون می

انگاری، است به بهانة تأمین امنیّت، در تمام مراحل مرتبط با تأمین مالی تروریسم همچون جرم

ین ة مقامات دولتی و سیاسی دخالت تا قبل از تأمرسیدگی و غیره دخالت کنند؛ در حالی که وظیف

مالی تروریسم و تأمین امنیّت در این مرحله است و مرحلة پس از تأمین مالی تروریسم به عهدة 

 (.27: 8264آبادی، مراجع و مقامات قضایی یعنی دادرسان است )میرمحمّدصادقی و قدیری بهرام

مالی تروریسم حقوقی را برای متّهمان این دسته از جرایم  کنوانسیون مبارزه با تأمین 6مادّة  2بند 

، ترین نمایندگی کشوری که از اتباع آن استدر نظر گرفته است: تماس حاصل کردن با نزدیک

مادّة  9مالقات از سوی نمایندة آن کشور و اطاّلع از این دو حقّ خود. همچنین، به موجب بند 

ون فردی را بازداشت کنند باید فوراً بازداشت شخص و فوق هرگاه کشورهای عضو این کنوانسی

صالح به  7علّت آن را مستقیماً یا از طریق دبیر کلّ سازمان ملل به اطاّلع کشوری که طبق مادّة 

 International Convention for the Suppression of the Financingرسیدگی است برساند )

of Terrorism, 1999دید مدار( پمدار )دشمنده سپتامبر حقوق کیفری امنیّت(. پس از حادثة یاز

آمد. در این رویکرد به علّت طبع جرم تأمین مالی تروریسم و خطراتی که ممکن است متوجّه 

جامعه شوند، الزامات حقوق بشری در مراحل تحقیقات مقدّماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم 

(. برخی از نویسندگان معتقدند که استانداردهای 833: 8261با استثنائاتی روبرو هستند )اسالمی، 
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ملة ها باید رعایت شوند. از جها و وابستگان به آنها توسّط دولتحقوق بشری دربارة تروریست

این حقوق، حقّ شکنجه نشدن، آزادی بیان، حقّ حفظ حریم خصوصی، حقّ برخورداری از یک 

رایط اضطراری که در آن حیات ملّت تهدید محاکمة منصفانه و غیره است؛ فقط در برخی ش

میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان تعلیق برخی از قواعد حقوق بشری  4شود با استناد به مادّة می

وجود دارد. البتّه در این حالت هم امکان تعلیق تمام حقوق افراد وجود ندارد )بزرگمهری و 

بارزه با تأمین مالی تروریسم هم به برخورد کنوانسیون م 87(. در مادّة 374: 8269کیارستمی، 

شوند و لزوم رعایت حقوق بشر در عادالنه با افرادی که در اثر ارتکاب این جرم بازداشت می

 مورد آنها تأکید شده است.

های اجتماعی و ایدئولوژیکی تروریسم و از سوی دیگر با زمینهاز یک سو با توجّه به پیش

های شدن حقوق بین الملل، منحصر کردن مقابله با پدیدة تروریسم به شیوهتوجّه به روند انسانی 

 گرفته از عوامل اقتصادی، فرهنگی،نظامی کافی نیست بلکه از آنجا که تروریسم نشئت

های تروریسم از اهمّیّت بسزایی برخوردار است ایدئولوژیک و غیره است، لزوم مبارزه با ریشه

(. راهبرد دیگر راهبرد پیشگیرانه نسبت به این پدیده 339: 8269ور، )شریفی طرازکوهی و فتح پ

رانة کنشی به دو شود. تدابیر پیشگیاست که خود به دو نوع پیشگیری کنشی و واکنشی تقسیم می

ضعی با مدیریّت شوند. در پیشگیری ودستة کلّی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می

های ارتکاب جرم از طریق سخت کردن ارتکاب و کاهش موقعیّت، هدفْ کاهش فرصت

جذّابیّت در بزهدیده است. پیشگیری وضعی به دلیل زودبازده بودن مورد استقبال بیشتر کشورها 

قرار گرفته است. در پیشگیری اجتماعی به محیط زندگی اجتماعی افراد و امور زیربنایی مانند 

شود. پیشگیری اجتماعی به دلیل ماهیّت خود که میحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجّه 

های عظیم دارد و بلندمدّت است کمتر مورد توجّه است. البتّه در برخی گذاریاحتیاج به سرمایه

از جرایم مانند جرایم تروریستی اولویّت پیشگیری وضعی بر پیشگیری اجتماعی قابل توجیه است، 

: 8269شگیری اجتماعی در حاشیه قرار گیرد )قماشی و عارفی، امّا این امر نباید باعث شود که پی



 

 

 

 

847 

 
 

 ن مالی تروریسمتأمی و جمعی مالی تأمین مرز: مجرمانه هایاندیشه و نوآورانه هایایده 

توان برای جلوگیری از اینکه تأمین مالی جمعی بستری برای تأمین مالی تروریسم باشد می (.17

 دو نوع از کنترل را نسبت به پدیدة تأمین مالی جمعی اعمال کرد: کنترل پیشینی و کنترل پسینی. 

 مالی جمعی. کنترل پيشينیِ تأمين 3-2

در کنترل پیشینیِ تأمین مالی جمعی اقداماتی باید صورت گیرند که میزان احتمال سوءاستفاده 

از این پدیده و تأمین مالی تروریسم کاهش یابد. کنترل پیشینی ناظر به مرحلة پیش از انتقال وجوه 

ه وه و اموال بها و کنترل پسینی هم مربوط به مرحلة پس از انتقال وجو اموال به تروریست

نترل توان این امر را کهاست. در مرحلة پسینی با ابزارهایی مانند توقیف و مصادره میتروریست

 کرد.

، های نظارتی با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند احراز هویّت مشتریکنترل پیشینی توسّط نهاد

نقل و  به منظور ردیابی گزارش نقل و انتقاالت پولی غیرمتعارف، تقویّت سیستم بانکداری

گیرد. اقدامات پیشینی کنترل تأمین مالی جمعی به خوبی در قانون انتقاالت و غیره صورت می

و  8269نامة آن مصوّب و آیین 8267با اصالحات  8264مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب 

کنوانسیون  81دّة منعکس شده است. ما 8267به ویژه دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب 

وان به لزوم تمبارزه با تأمین مالی تروریسم به پیشگیری وضعی از این جرم اشاره دارد. از جمله می

اتّخاذ اقداماتی از سوی مؤسّسات پولی و مالی جهت شناسایی معامالت غیرعادی یا مشکوک و 

ت ی وضعیّگزارش آن و تشخیص موجودیّت اشخاص حقوقی از طریق مراجع ثبتی، شناسای

 International Convention for the Suppressionحقوقی و آدرس آنها و غیره اشاره کرد )

of the Financing of Terrorism, 1999دستورالعمل تأمین مالی  2توان به مادّة (. همچنین، می

ه است. تأکید کرد 8اشاره کرد که به لزوم اخذ مجوّز فعّالیّت از سوی عامل 8267جمعی مصوّب 

دستورالعمل مذکور تصریح شده که فهرست نهادهای مالی مجاز به فعّالیّت  4مادّة  2در تبصرة 

                                                      

عامل: شخص حقوقی است که طبق الزامات این دستورالعمل اقدام به تأمین مالی »دستورالعمل فوق،  8دّة ما 2. طبق بند 8

 «.نمایدجمعی می
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ماه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.  3در تأمین مالی جمعی ظرف مدّت 

ز ی که اهایمحور اشاره کرد که در این روش ریسکتوان به پیشگیری ریسکاز سوی دیگر می

ناحیة مشتریان، خدمات، محصول، مناطق جغرافیایی و غیره وجود دارند ارزیابی شده و مشتریان 

سک شوند. مشتریانی که دارای ریبه سه گروه کم ریسک، ریسک میانه و پر ریسک تقسیم می

شوند، مانند مشتریان خارجی که در کشورهای در بیشتری هستند به طور مرتّب شناسایی می

(. در تبصرة یک و دو 329: 8261ناطق پرخطر از نظر پولشویی قرار دارند )اسالمی، مجاورت م

به بحث ارزیابی خطر )ریسک(  8269نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب آیین 3مادّة 

ارباب رجوع و تعیین سطح آن پرداخته شده و مقرّر شده است که نسبت به ارباب رجوع با خطر 

با تأمین  نامة قانون مبارزهباالتر باید شناسایی کامل صورت گیرد. در فصل سوّم آیینو ریسک 

به پایش و نظارت مستمر نسبت به عملیّات و معامالت مشکوک بر  8269مالی تروریسم مصوّب 

 اساس میزان خطر و ریسک ارباب رجوع تأکید شده است.

به لزوم ارائة مدارک ثبتی شخصیّت  8267دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب  89در مادّة 

حقوقی عامل، گواهی عدم سوءپیشینة اعضای هیئت مدیره، ارائة اطاّلعات حساب بانکی مربوط 

به فعّالیّت تأمین مالی جمعی و غیره اشاره شده است. همچنین، انتخاب ناظر فنّی/مالی به منظور 

 7دستورالعمل فوق الزامی است. مادّة  38ة ارزیابی اوّلیّه و بررسی پیشرفت کار در بند هـ مادّ

دستورالعمل فوق که دربارة مراحل تأمین مالی جمعی است به لزوم ارزیابی متقاضی و طرح توسّط 

عامل یا ناظر، دریافت مستندات و اطاّلعات متقاضی و غیره اشاره دارد که به منظور نظارت بر 

ری توان در راستای پیشگیقرّرات فوق را میگیرد. تمام مفرایند تأمین مالی جمعی صورت می

توان به موادّی از دستورالعمل تأمین مالی جمعی به وضعی محسوب کرد. عالوه بر موارد باال می

های قبلی تأمین عنوان پیشگیری وضعی اشاره کرد: بررسی و ارزیابی حسن سابقة متقاضی در طرح

(، 39های پرداخت معتبر داخلی )مادّة درگاه (، لزوم پرداخت از طریق32مالی جمعی )مادّة 

(، لزوم ارائة گواهی عدم 28گزارش عامل در مورد عملکرد خود به کارگروه ارزیابی )مادّة 
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سوءپیشینة اعضای هیئت مدیرة شخص حقوقی و مطرح نبودن دعوای حقوقی یا کیفری مهم علیه 

 (.29 اعضای هیئت مدیره یا علیه شخص حقوقی )بند ب و ج مادّة

( دربارة نقل و انتقاالت FATFهای گروه ویژه اقدام مالی )از مجموعه توصیه 89توصیة شمارة 

الکترونیکی وجوه است که طی آن مؤسّسات مالی باید اطاّلعات ضروری و دقیق دربارة فرستنده 

سایی نقل اکنندة وجوه را در فرایند نقل و انتقال الکترونیکی درج کنند و به منظور شنو دریافت

قاالت کننده هستند، تمام این نقل و انتو انتقاالتی که فاقد اطاّلعات ضروری فرستنده و دریافت

مه نابه نگهداری سوابق اشاره دارد. طبق این بند از این توصیه 88را پایش کنند. توصیة شمارة 

سال  1داقل تا مؤسّسات مالی ملزم هستند که سوابق معامالت دخلی و بین المللی خود را ح

 FATFهای مجرمانه را تعقیب کرد )نگهداری کنند تا بتوان از این طریق فعّالیّت

Recommendations, 2012: 13 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  82(. قانونگذار در مادّة

م های متولّی مبارزه با این جربه اشخاص و نهادها و دستگاه 8267با اصالحات  8264مصوّب 

تکلیف کرده است که به منظور پیشگیری از این جرم نسبت به شناسایی مراجعان هنگام ارائة 

خدمات و انجام عملیّات پولی و مالی اقدام و مدارک سوابق معامالت و عملیّات مالی را حداقل 

ات قانون مذکور باید عملیّ 84به مدّت پنج سال پس از پایان عملیّات نگهداری کنند و طبق مادّة 

مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شواری عالی مبارزه با پولشویی گزارش کنند. همچنین در 

به لزوم  7تا  3از موادّ  8269نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب فصل دوّم آیین

 8267دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب  1شناسایی ارباب رجوع اشاره شده است. در مادّة 

مجاز برای تأمین مالی جمعی از طریق سامانة جامع اعالم خواهند  8مقرّر شده است که سکوهای

شوند. این امر شد و سکوهای غیرمجاز توسّط وزارت ارتباطات و فناوری اطّالعات مسدود می

 اقدامی برای پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر تأمین مالی تروریسم و پولشویی است.

                                                      

سکو: پلتفرمی است که برای تأمین مالی جمعی توسّط عامل ایجاد شده است و »دستورالعمل فوق،  8مادّة  4. طبق بند 8

 «.شودمل در آن منتشر میاطاّلعات الزم بر اساس مفادّ این دستورالع
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 پسينی تأمين مالی جمعی . کنترل3-3

ای کنترل پسینی تأمین مالی جمعی که بستری برای تأمین مالی تروریسم شده مربوط به مرحله

وان این اموال تها منتقل شوند ولی با کنترل پسینی میاست که قرار است این اموال به تروریست

 8264أمین مالی تروریسم مصوّب قانون مبارزه با ت 3و وجوه را توقیف و مصادره کرد. طبق مادّة 

تلقّی  االرضتأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی: »8267با اصالحات 

شود و در غیر این صورت عالوه بر مصادرة وجوه و شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می

به مجازات دو تا پنج اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، 

ند )پ( ب«. شودشده محکوم میسال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین

( به مسدودسازی، توقیف FATFهای گروه ویژه اقدام مالی )از مجموعه توصیه 4توصیة شمارة 

 ین جرم مورد استفادهو مصادرة اموال حاصله از تأمین مالی تروریسم یا اموالی که در ارتکاب ا

قرار گرفته یا قصد استفاده یا تخصیص این اموال برای چنین جرایمی بوده اشاره دارد. در انتها به 

شود که سازکارهای قانونی مصادرة بدون محکومیّت را نسبت به عواید و کشورها توصیه می

راجع به  9بند (. قسمت )ب( FATF Recommendations, 2012: 10اموال فوق فراهم کنند )

به لزوم توقیف اموال بدون وقفه و بدون اخطار  9های تفسیری ناظر به توصیة شمارة یادداشت

کنوانسیون مبارزه با تأمین  1(. در مادّة FATF Recommendations, 2012: 41قبلی اشاره دارد )

تأمین مالی  ه قصدمالی تروریسم به شناسایی، ردیابی، مسدود کردن و توقیف وجوه و اموالی که ب

 International Convention for theاشاره شده است ) اندیافتهتروریسم اختصاص 

Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 قانون مبارزه با تأمین مالی  1(. در مادّة

به تکلیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در  8267با اصالحات  8264تروریسم مصوّب 

شناسایی، کشف و مسدود کردن و توقیف اموال موضوع این جرم اشاره شده است. بنابراین، در 

کنترل پسینی هدف این است که با ضمانت اجراهای کیفری مانند حبس و توقیف و مصادره با 

 سوءاستفاده از تأمین مالی جمعی که بستری برای تأمین مالی تروریسم شده مقابله شود.
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 نتيجه

حاضر دو مسئله طرح شدند. نخست اینکه بسترهای تأمین مالی جمعی برای تأمین در پژوهش 

مالی تروریسم چه هستند؟ و دوّم اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری از ارتکاب تأمین مالی 

 توان آنها را کنترل کرد؟ تروریسم از بستر تأمین مالی جمعی وجود دارند و چگونه می

هم وکار فراگذاری و کسبهایی را برای سرمایهاز یک سو فرصتاگرچه تأمین مالی جمعی 

کند، از سویی دیگر همراه با تهدیدات است. یکی از این تهدیدات امکان تأمین مالی تروریسم می

های اخیر تغییر کرده است و از رهگذر این پدیده است. الگوی تأمین مالی تروریسم در سال

زمینه  شوند. در اینجدید متوسّل می هایهای خود به شیوهأمین هزینههای تروریستی برای تگروه

م تواند بستر و پوششی برای تأمین مالی تروریستوان به تأمین مالی جمعی اشاره کرد که میمی

باشد. بسترسازی تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم بدین صورت است که وجوه و 

ای تأمین مالی تروریسم بکار روند ممکن است با بهانة تأمین مالی جمعی اموالی که قرار است بر

شوند و سپس مقداری از این وجوه و اموال به طور صوری ای وارد سیستم مالی برای انجام پروژه

 ها منتقل شوند. البتّهای صرف شوند و در نهایت اموال و وجوه مورد نظر به تروریستدر پروژه

شود ام پروژه واقعی باشد و صوری نباشد ولی سودی که از این پروژه حاصل میممکن است انج

ت منابع ها دریافها صرف شود. در واقع، یکی از منابع مالی تروریستبرای تأمین مالی تروریست

مالی از مردم و هواخواهان خویش برای مصرف مستقیم یا غیرمسقیم آن در رفتارهای تروریستی 

 است.

نامة آن مصوّب و آیین 8267با اصالحات  8264ارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب قانون مب

راهکارهایی را برای کنترل تأمین  8267و به ویژه دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوّب  8269

ند، بدین بیان امالی جمعی و جلوگیری از بسترسازی آن برای تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته

 ها، در مقام پیشگیری از جرم طبق قوانین و مقرّراتل از انتقال اموال و وجوه به تروریستکه تا قب

توانند با ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند احراز هویّت مشتری، گزارش های نظارتی میفوق نهاد

ت و غیره النقل و انتقاالت پولی غیرمتعارف، تقویّت سیستم بانکداری به منظور ردیابی نقل و انتقا
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الی توان کنترل پیشینی تأمین مباعث پیشگیری در این مرحله شوند. اقدامات این مرحله را می

جمعی به منظور جلوگیری از بسترسازی برای تأمین مالی تروریسم محسوب کرد. پس از انتقال 

وال قیف امتوان به ضمانت اجراهای کیفری مانند مصادره و توها میاموال و وجوه به تروریست

توان کنترل پسینی تأمین مالی جمعی در برابر تأمین مالی متوسّل شد. اقدامات این مرحله را می

 تروریسم دانست. 

از  8269نامة قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب در همین راستا در فصل دوّم آیین

دستورالعمل تأمین مالی جمعی  1مادّة به لزوم شناسایی ارباب رجوع اشاره شده است.  7تا  3موادّ 

دارد که سکوهای مجاز برای تأمین مالی جمعی باید از طریق سامانة جامع بیان می 8267مصوّب 

 شوند. ایناعالم شوند و سکوهای غیرمجاز توسّط وزارت ارتباطات و فناوری اطاّلعات مسدود 

نظیر تأمین مالی تروریسم و پولشویی  توان اقدامی برای پیشگیری از وقوع جرایمیامر را می

به  8267با اصالحات  8264قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب  1دانست. همچنین، مادّة 

تکلیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در شناسایی، کشف و مسدود کردن و توقیف اموال 

به  8267تأمین مالی جمعی مصوّب موضوع این جرم اشاره دارد. در این راستا، در دستورالعمل 

ابقة توان به بررسی و ارزیابی حسن سای شده است. از جمله میبحث پیشگیری وضعی توجّه ویژه

های (، لزوم پرداخت از طریق درگاه32های قبلی تأمین مالی جمعی )مادّة متقاضی در طرح

خود به کارگروه ارزیابی )مادّة  (، گزارش عامل در مورد عملکرد39پرداخت معتبر داخلی )مادّة 

(، لزوم ارائة گواهی عدم سوءپیشینة اعضای هیئت مدیرة شخص حقوقی و مطرح نبودن دعوای 28

( 29حقوقی یا کیفری مهم علیه اعضای هیئت مدیره یا علیه شخص حقوقی )بند ب و ج مادّة 

رد، تروریسم پیشگیری ک توان از تأمین مالیاشاره کرد. اگرچه با اقدامات فوق صد درصد نمی

توان کنترل و نظارتی بر تأمین مالی جمعی داشت تا امکان ارتکاب تأمین مالی تروریسم را از می

 آن بسترزدایی کرد.

در پایان و به عنوان پیشنهاد باید گفت که برای مقابله با جرایم، صرف توسّل به وضع قوانین 

کند؛ در واقع، آنچه از اهمّیّت برخوردار است و مقرّرات و همچنین پیشگیری وضعی کفایت نمی
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اقدامات ساختاری و پیشگیری اجتماعی است. بدون اصالح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و 

توان انتظار داشت که به صرف وضع یک قانون و با توسّل به اقدامات سطحی پیشگیری غیره نمی

 راهکار هستند. وضعی، نرخ جرایم کاهش یابند. اقدامات کیفری آخرین
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 منابع

 الف. فارسی

 ( 8261اسالمی، داود .)یی المللی و سیاست جنامقابله با حمایت مالی از تروریسم در اسناد بین

 رساله دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران. ایران.

 ( 8269اکبری، عباسعلی، مالمیر، محمود، پوربافرانی، حسن« .) مفهوم و مبانی عدول از اصل

 (.84) 1، فقه و حقوق اسالمی، «برائت

 ( 8269بزرگمهری، مجید، کیارستمی، مهسا« .) نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی

 (.8) 9، سیاست جهانیو سازوکار مبارزه با آن،. 

 هایبنگاه مالی تأمین الگوی(. »8261) محمد جالل، محسن؛ شهرابی، حامد؛ فر،بهاری 

 گزارش ،«قانونگذاری مالحظات و هامدل مفاهیم، :جمعی مالی متوسط، تأمین و کوچک

 یطمح مطالعاتی گروه) اقتصادی مطالعات دفتر اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز

 .(کار و کسب

 ( 8261پارکر، جفری، ون آلستین، مارشال دبلیو، چوداری، سانگیت پال .) انقالب

ها برای کنند و چطور آنای در اقتصاد تغییر ایجاد میفرم: چگونه بازارهای شبکهپلت
 ة سجّاد ارتشیدار، تهران، آریانا قلم.، ترجمکنندشما کار می

 ( 8264تید، جوزف .)سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمانمدیریّت نوآوری: یکپارچه، 

واد فر و جترجمه: محمّد رضا آراستی، سیّدکامران باقری، مرضیه رستمی، سیاوش ملکی

 نوری، چاپ دوّم، تهران، رسا.

 های تحلیل موفّقیّت(. 8267هر، شجری، اندیشه )حاجی حیدری، نسترن، انصاری، منوچ

 .ننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرا، پایانگذاری جمعی: مقایسه بین ایران و امریکاسرمایه

 تأمین مالی (. »8267فر، مهدی، سیمیاری، محمّدرضا )زاده سروستانی، حسین، تمیزیحسن

 (.8) 1، تحقیقات مالی اسالمی، «نهای خیّریجمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت
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 های تأمین مالی جمعی، ابزار نوین تأمین مالی در بستر شبکه(. »8264زاد، رحیم )خانی

المللی ابزار و تکنیک های ، کنفرانس بین«اجتماعی در خدمت کارآفرینی و نوآوری

 مدیریّت.

 مسؤولیّت (. »8261له )رهامی، محسن، موسوی فرد، سیّدمحمّدرضا، سیّدمرتضی حسینی، راح

«. رتبة سیاسیالمللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسؤولیّت مقامات عالیکیفری بین

 (.7، )پیاپی 3، شمارة 2، دورة مجلة مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

 ( 8269شریفی طرازکوهی، حسین، فتح پور، فاطمه« .)وریسم در پرتو روند الزامات مقابله با تر

 (.3) 6، مطالعات حقوقی«. انسانی شدن حقوق بین الملل

 ( 8264شمس ناتری، محمّدابراهیم، اسالمی، داود« .)ماهیّت کیفری تأمین مالی تروریسم» ،

 .1و  4، شمارة 3، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

 عة تطبیقی آئین دادرسی در امنیّت ملّی و حقوق متّهم؛ مطال(. »8211پور، حسن )الف، عالی

 (.42) 83، فصلنامة مطالعات راهبردی«. قبال اقدامات تروریستی

 فصلنامة مطالعات ، «یافته، امنیّت و پلیسهای سازمانبزه(. »8211پور، حسن )ب، عالی
 (.44) 83، راهبردی

 ( 8263عباسی، سهیل« .)هاانگیزه و بسترها ها،جمعی: روشگذاریسرمایه طریق از مالی تأمین» ،

 .المللی توسعة نظام مالی در ایرانمجموعه مقاالت دوّمین کنفرانس بین

 ( 8269عبداللهی، محسن، خندان کوچکی، جمال« .) استثنای تروریسم در قوانین مصونیّت

 .77، شمارة مجلة تحقیقات حقوقی«. ایران، آمریکا و کانادا

 ( 8261فامیل زوار جاللی، امیر .)ها ناشی از تأمین مالی تروریسم.المللی دولتینمسئولیّت ب 

 چاپ اوّل، تهران، انتشارات خرسندی.

 تقابل حق و مصلحت )با تأکید بر جرایم تروریستی((. »8269آبادی، رشید )قدیری بهرام» .

 (.61) 18، مجلة حقوقی دادگستری
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 ( 8269قماشی، سعید، عارفی، مرتضی« .)ری اجتماعی از جرمموانع سیاسی و اقتصادی پیشگی» ،

 .82، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارة های حقوق کیفریآموزه

 چاپ اوّل، تهران،  تروریسم شناسی.(. 8262اکبر )کارگری، نوروز و حیدری فرد، علی

 انتشارات خرسندی.

 ( 8267مهرنوش، مینا، بهرامی گرو، مجتبی .)چاپ اوّل، تهران، انتشاراتتـأمین مالی جمعی ، 

 دانش نگار.

 نقش و جایگاه سیاست در (. »8264آبادی، رشید )میرمحمّدصادقی، حسین، قدیری بهرام

 (.82) 4، فصلنامة پژوهش حقوق کیفری، «عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

 ( 8269الهویی نظری، حمید، فامیل زوار جاللی، امیر« .)های المللی دولتمسئولیّت بین

 (.2) 47، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران«. تروریسم کنندة مالیتأمین
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