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عدم سوء  یبرا یاسالم یردولتیغ یهادر سازمان سکیر تیریچارچوب مد
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 چکیده

پردازند. ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخالقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع میهای غیردولتی، سازمانسازمان      

 یردولتیغ یسازمان ها تباطار یادعا یدرباره یالمللنیجامعه ب یهایاست تا نگران یداخل تیها و شفافبهبود کنترل یبرا یحلراه یحاضر ارائه قیهدفِ تحق

دهند  حیتوض یاسالم یردولتیغ یهارا در سازمان سمیضد ترور یهاتیاهداف فعال یفعل تیوضع نکهیا یبرا قیرا کاهش دهد. تحق یستیترور یهابا گروه یاسالم

بشردوستانه  یهاکمک یمسلمان جهان سوم برا یهاکه در کشور یاسالم یردولتیغ هایسازمان. است ¬کرده یرا بررس یاسیس ندید شورش و مدل فراض یتئور
 ییهاتیفعال نیرا صرف چن شانیمال یهااست که کمک یبه ضرر اهداکنندگان یافشاگر نیاند. چنمتهم شده سمیترور یمال نیبه تأم اندشدهسیتأس یو انسان

در سطح  سکیر تیریجنگ، چارچوب مد یمال نیتأم یهاتیبه فعال یرفاه یهاتیفعال لیاز تبد یریو جلوگ ییشناسا یدهد که برا ینشان م جی. نتاکنندینم

 ایدارد. گروپ آس یادیز اریبس تیپول اهم انیاختالل جر یدهیبه نسبت انجمادِ حساب ا سمیترور یمال نیسرکوب تأم یبرا نیاست. همچن دیمف یاتیعمل

تا با  کندیشده دفاع م شنهادیپ سکیر تیریاز چارچوب مد یالمللنیو ب یامختلف منطقه یهاطرح لیتکم یبرا یو گروه اقدام مال ییشودر مورد پول کیپسف
  مبارزه کند. یستیترور یمال نیو تأم ییشوپول

 .ییپولشو سم،یترور یمال نیتأم ،یدولت ریغ یهاسازمان ،یکنترل داخل سک،یر تیریمد :كلیدی واژه های

 

  مقدمه -1

دولتتتی در کنتتار اقتصتتاد، بتتازار آزاد، های غیرگستتترش ستتازمان    
سازی، دموکراسی و اطالع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی خصوصی

تواننتد بته و از سوی دیگر میهستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند 

ها توانایی یا انگیزه پرداختن های جوامع که دولتبرخی نیازها و دغدغه

به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و عالوه بر این واستطه میتان خواستت و 

 یهاستازمان(. 1331د )صتادقی،اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشتن

وسعه به مسائل توستعه و در حال ت یاز کشورها یاریبس در یدولت ریغ

ی متببور هاشده توسط ستازماناز خدمات ارائه یاری. بسپردازندیفقر م

 یستوادآموز ،یبهداشتت یهتامراقبت از کودکتان، مراقبت از: اندعبارت

در هتا دولت یکته برخت یختدمات ریو ستا یساالن، رفاه اجتمتاعبزرگ

 یجهتتان ستتوم منشتتا  برختت یکشتتورها درشتتان نتتاتوان هستتتند. ارائه

 بعضتی دیگترکته  یدر حتال ی استخارج صرفاً یدولت ریغ یهاسازمان

 شتتودیمتت نیشتتان از ختتار  از کشتتور تتتأمامتتا بودجه ی هستتتندمحلتت

و  یدر کار امدادرستان یخارج یدولت ریغ یهاسازمان (.1،1993لی)جم

 یدولتت ریغ یهااند. سازمانفعال بوده زین یعیطب یایدر بال یبخشتوان

کننده کمکی هابه عنوان سازمان یو اجتماع یعدالت انسانبر با تمرکز 

در نظتتر گرفتتته  محتتروم یاقتصتتاد یهتتاو گروه یقتتوم یهتتاتیبتته اقل

 لیتتدر تکم یدولتتت ریتتغ یهاستتازمان ی کتتهاتیتت. نقتتش حشتتوندیمتت

بته هتیع عنتوان  کنندیم فایها ادولت یخدمات برخ ارائه یعملکردها

وجود داشته استت کته  یاریحال موارد بس نیبا ا ت،نیس مورد مناقشه

 شانیهاتیفعال یمال نیتأم یروش برا کیعنوان به یستیترور یهاگروه

پدیتده  بتا مبارزه امروزهاند. سو  استفاده کرده ییهاسازماناز چنین 

 مبتدل بتین المللتی نظتام مبتتال بته امر یک به تروریسم ی

 نه آن وقوع از ناشی ساماننابه  وضعیت که چرا است؛ گردیده
 و صلح بلکه شده، انسانی امنیت شدن خدشه دار موجب تنها

 داده قترار ختود هجمته ی را مورد بین المللی و ملی امنیت

و  یستتتیترور یهاستتازمان (. 1391استتت )نمامیتتان و ستتهراب بیتتگ،

                                                             

1 Jamil 
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 "جامعه تیحما یرهیزنج"جامعه  یاعضا ی اینکهبرا یاسیس انیشورش
و شتترکت در  زیآمخشتتونت یهتتاتیفعال شتتتریب رشیپتتب جهتتتدر  را

عنوان به یدولت ریغ یهاسازمان ادامه دهند از زیآمخشونت یهاتیفعال

متحتده  االتیجمهور ا سیرئ (.2،2002فلینجانکنند )یابزار استفاده م

 یتتیفرمتتان اجرا 2001ستبتامبر ستتال  23در  یتتازده ستتبتامبرپتس از 

 یهاافتراد و ستازمان یهتایتیدارامستدود کتردن مبنی بر  را 13221

(. 3،2003)کتول نمتود بیتصتو ستمیتروربا  ارتباط مظنون به یهیریخ

 با مشورت امور خارجه ریوز کندیم انیبه وضوح ب یی مببورفرمان اجرا

کته  کنتدیمترا مشخص  یخارج و دادستان کل افرادِ یدارخزانه ریزو

 ی درخطتر قابتل تتوجه ادعاشده ایاند دادهی را انجام ستیاقدامات ترور

 تیتامن یبترا یدیتتهد دارند و اقداماتشتان یستیارتکاب اقدامات ترور

 االتیتاقتصتاد ا ایت ،یخارج استیس ،یمل تیامن ایمتحده  االتیاتباع ا

 1313قطعنامته  بیتصتو با زی. سازمان ملل متحد ناست کایمتحده آمر

 نمود تتاعضو درخواست  یکشورهااز تحت فصل هفتم منشور سازمان 
و بته منظتور  نکننتد تیتحما یستتیترور یهتاگروه به هتیع عنتوان از

ی را انجتام اقدامات شانییقضا یهادر حوزه یستیسرکوب اقدامات ترور

و  هتاو مرز یمتال یهتاکنترل شیشتامل افتزا اقتدامات متبکور. دهنتد

 استتی)گتروه سمیان سایر کشتورها استت  یالمللنیب ییقضا یهمکار

 "ستمیترور هیجنگ عل" مورد در کنونیگفتمان  (.1،2011شردوستانهب

است.  شدهقیتلف داندیخشونت مقصر م که برایبا اسالم  ی رامسائل مل

ماننتد  ییدر کشتورها یاستیس یهااز خشتونت یاریعنوان مثال بستبه

 یملت -یقتوم ایت یملت یهتاجنبش و امثتالهمو هنتد  نیبیلیف لند،یتا

قبتل  ییهتایریدرگچنین (. هر چند 2009، 2آچاریا) هستند 5گراسنت

ی پیتدا کته راه حلت یملت یهادولتو اند افتادهاتفاق  2011از سبتامبر 

 یبترا. چنین امتری انداستفاده کرده یاسالم به عنوان قرباناز اند نکرده

کته بته  یو کستان نشتدهمیتقس اسالم به عنوان کتلِ دنیکش ریبه تصو

انتختاب را  )دیتن استالم( همگتن مستلمانان ینیبجهتان روانیعنوان پ
 ریتغ یها(. ستازمان2005، 1لتوکادوینتگ) کننده استتگمراه کنندیم

گترا و جامعته بترالیل یهادگاهید ی ازدر جوامع اسالم ستیهمز یدولت

 یهتادر زمتان مقابلته بتا گروهمتببور  یهادگاهیتو د کننتدیم تیحما

 یبترا تحقیتق حاضتردر  .ی نیز مورد حمایت هستتندافراط یستیترور

 یهادر ستازمان ستمیضد ترور یهاتیهدف فعال یفعل تیوضع حیتوض

را  یاستیس نتدیضد شتورش و متدل فرا هیابتدا نظر یاسالم یدولت ریغ

ضتد  اتیتعمل یبترا یاستالم یدولت ریغ یها. سازمانمیکنیمی بررس

 بالدگود) ندیآیمبه شمار  یقابل توجه یمتحده نگران االتیا یِستیترور

 االتیتدولتت ا تیتاولواز  خالصتهطتور (. بته3،2011بویری -یو ترمبل

 ینتاتوان امیتپ خواهنتدیکته مت میکنتیبحث مت ییهااتیعمل یدرباره
                                                             

2 Flanigan 
3 Cole 
4 HPG 
  قدیمی، محافظهکار5
6 Acharya 
7 Kadiog˘ lu 
8 Bloodgood and Tremblay-Boire 

 کننتدهکمک یدولتت ریتغ یهاسازمان صیتشخ ی درمحل یهاسازمان
(. 9،2002تتووُ)کنند ارسال  را یستیترور یهابه گروهی( مال یهاکمک)

 قیتاز طر ستمیترور یمتال نیتتأمثابتت کترده استت  نیشیمطالعات پ

از زمان  یاسالم یهیریخ یها. سازمانشودیوکار مشروع انجام مکسب

ذره  ریز یافراط یهااتهام ارتباط با گروه ی یازده سبتامبر به دلیلحمله

در تتالش استت تتا ماسستات  کتایمتحده آمر االتیا اند.قرارگرفته نیب

و نمتوده  ییشناسا را "یستیترور" یهاتیفعال لیدر تسه ریدرگ هیریخ

 هیتریخ یهاسازمان (.10،2003بنثالکند ) قطع را شانیمال یهاکمک

بتا  یمنتابع متال جیبست قیاز طر مظنون هستند که به خصوص یاسالم

 صدقهزکات و  یِمبهب یهاو سنت یرسم ریغ یبانک ستمیاستفاده از س

 فعالیتتت دارنتتد هاستتتیترور یمتتال نیتتتأم یهتتاکانال ایتتهتتا حوزهدر 

؛ 12،2005نتتتتتتگیکریکولوچ و پ؛ متتتتتتک11،2003هاردیستتتتتتتر)

کتارگروه اقتتدامات ) ی(. در واقتع اقتتدام ضتربت متتال13،2005استبروآت

کمتک  یآورجمتع یهادرخواستاز که  کندی( استدالل م2002،مالی
پتول  یآورجمتع درمتاثر  یالهیدرخواست جامعه به عنوان وس ی ومال

 ریتغ یهاسازمان یبرا دوم شده است.استفاده سمیاز ترور تیحما یبرا

 یرفتاه یهاتیفعال ابتدا تا میکنیم شنهادیپرا  ییپاسخگو میرژ یدولت

 لیتبتد متانع و سبسیی کند شناسا ی رااسالم یدولت ریغ یهاسازمان

ی تجربت صتورت. اگرچه بهی شودجنگ یهاتیبه فعال ی مببورهاتیفعال

 بیآس ای - احتمال دیاقدامات خطر جد ایآ آزمایش کنیم که میتوانینم

 یبترا چنتین امتری میمعتقتد یتا نته و دهنتدیرا کاهش م سمیترور -

 کمکتی سمیترور یمال نیبه منظور سرکوب تأم مداوم )جاری(اقدامات 

بته منظتور  کته انتدکردهی بررست یکم قاتیتحق میاست. معتقد دیجد

بستیار پتول  انیتاختتالل در جر یدهیتا سمیترور یمال نیسرکوب تأم

 (.11،2011است )اوتاما و عامرحساب  تر از انجمادِمهم

 یدولت ریغ یسازمان ها -2
دولتی به گروهی مستقل، غیردولتی، غیر انتفاعی و سازمان غیر    

شود که با اهداف مشخص و آشکار پیرامون داوطلبانه از مردم گفته می

از ویژگی های سازمان های  اند.رک گرد آمدهتاجتماعی مشیک نیاز 

 دولتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

های غیردولتی غیر سیاسی هستند. و از آن جا که بطور سازمان الف:

تر به توانند آزادانهپردازند، میهای سیاسی نمیمستقیم به فعالیت

 فعالیت خود ادامه دهند.

جزر و مدهای ناشی از تغییر  ،ستگی به دولتبه علت عدم واب ب:

دهد و الشعاع قرار نمیهای آنها را تحتها، برنامهها و مساولیتدولت

 های دراز مدت تدوین کنند. ها و برنامهتوانند برای خود، سیاستمی

                                                             

9 Tovo 
10 Benthall 
11 Hardister 
12 McCulloch and Pickering 
13 Sproat 
14 Othman & Ameer 
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تر و کارآمدتر توانند افراد کمبه علت محدودیت بودجه و امکانات می  :
 را جبب کنند.

 پبیرند. ر انتفاعی و داوطلبانه عضو میغی د:

دارند )مثال در عملکرد داخلی در برابر قوه  تر مالحظه کاریکمه: 

المللی قضائیه، رهبران نظام، مراجع مبهبی و نخبگان، در عملکرد بین

 ملل و اتحادیه اروپایی(.مثالً در برابر سازمان

پنج با دارند، مثالً به علت کوچک بودن، امکان تکثیرپبیری بیشتری  ز:

سیس کرد و پس از جبب تعداد أت توان یک سازمان غیردولتینفر می

دیگر  سازمان غیردولتیبیشتری از افراد، از دل این تشکیالت چند 

 . نمودتأسیس 

توانند افراد هم سلیقه را ها به علت خود جوش بودن میاین سازمان ح: 

ها تی در این مجموعهگردهم جمع کنند. بنابراین انسجام تشکیال

 های دولتی است. تر و توان عملکرد آنها باالتر از مجموعهبیش

ها تشکیل شود، به در صورتی که شبکه ارتباطی میان این سازمان و:
تر از احزاب سیاسی در معادالت مثابه یک گروه عظیم و گاه قدرتمند

 شوند.فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وارد می

 این سازمان ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:همچنین از اهداف 

های علمی و در تبیین و تبلیغ مفاهیم دینی و ایجاد جریان الف:

 توانند فعال باشند.فرهنگی می

 ،با انتخاب موضوعات جزئی و با محدود کردن موضوع فعالیت خود ب:

سرعت بخشند و  ،توانند سطح کارشناسی خود را در همان موضوعمی

ن سطوح مجریاگباران، طراحان و به نهادهای حکومتی و سیاست

 مختلف، مشاوره کارشناسی دهند. 

توانند های فرهنگی و اجتماعی و تکثیر آن، میبا ایجاد جریان  :

فراهم و  دولتهای های الزم را برای تحقق اهداف و برنامهزمینه

که نهادهای دولتی در اجرای  مطالبات عمومی را هدایت کنند و آن گاه

کنند، با رفتار می دولتانگاری یا بر خالف اهداف وظیفه خود، سهل
سازی مخاطبان و ارائه تحلیل روزآمد، فشار مطالبات اقشار آگاه

 گوناگون را متوجه نهادهای دولتی سازند. 

باشند و به ویژه بتر عملکرد نهادهای  دولتهاتتوانند بازوی نظارتی می د:

 دولتی نظارت کنند. 

های اتصال میان مردم و مساوالن هستند این نهادها از بهترین حلقه ه:

های هایی که بدون انگیزهرسد که تکیه به گروهو به نظر می

نقش حلقه اتصال را ایفا کنند، از اتکا بر احزاب سیاسی  ،طلبانهقدرت

ند، کنهای قدرت سیاسی تأسیس می، کانوندولتهاکه در کنار 

 کارآمدتر باشد. 

توانند در حفظ هویت بومی و ملی و ایجاد می سازمانهای غیردولتی ز:

ای و بین المللی با محوریت دین فعالیت کنند های منطقهجریان

 (.1331)صادقی،
دهند. المللی ارائه میهای الزم را به نهادهای بینگزارش ح:

که هر چند سال یک بار افزون بر آن ،ملل ناسازم به وابسته  نهادهای

های مختلف، از جمله درباره زنان، گزارشی از آخرین اصالحات در حوزه

خواهند های غیردولتی هم میکنند، از سازمانها دریافت میاز دولت
که گزارشی مستقل از روند پیشرفت وضعیت زنان ارائه کنند. با مقایسه 

ها روشن لتها با یکدیگر، صحت و سقم اظهارات دواین گزارش

تواند حاوی دولتی میهای غیرسازمان شود. همچنین گزارشمی

علیه آن دولت را فراهم  ،اطالعاتی باشد که زمینه اقدام سازمان ملل

ن ملل درباره حقوق بشر، حقوق زنان و اآورد. اعمال فشار بازرسان سازم

لعه ها است )رضایی قدولتیگزارش غیر برها بیشتر مبتنی حقوق اقلیت

 (. 1333تکی،

شوند، در کشورهایی چون های دولتی ماثر واقع میدر اجرای پروژه و:

گیری منویات خود مالحظاتی مانند ایران که نهادهای دولتی در پی

ی ختوان بررهبران نظام، روحانیت، مرجعیت و شورای نگهبان دارند می

)مرکز  کرد اهای غیردولتی اجرهای مورد نظر را به کمک گروهبرنامه

 (.1333مطالعات و تحقیقات زنان،

 تروریسم و تامین مالی آن -3

 2ماده  1در تعریف عمل تروریستی، ردیف های) الف( و )ب( از بند     

 مقرر می دارند: "کنوانسیون"

الف( ارتکاب عملی که طبتق هتر یتک از کنوانستیونهای متبکور در (

 پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا

ب( ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی 

به یک شهروند یا شخصی که مشتارکت فعتالی در درگیتری مستلحانه 

ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتآ یا براساس شرایط مربتوط، 

ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین المللتی 
 ز انجام هر عملی باشد.به انجام یا خوداری ا

در فهرست پیوست کنوانسیون نیز به کنوانستیونهای زیتر اشتاره شتده 

 است:

کنوانسیون مبارزه با تصرف غیر قانونی هواپیما، امضا شده در الهته، -1

 .1910دسامبر  12به تاریخ 

کنوانسیون مبارزه بتا اعمتال غیتر قتانونی علیته ایمنتی هواپیمتایی -2

 .1911سبتامبر  23نترال د رتاریخ کشوری، امضا شده درمو

کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد -3

حمایت بین المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمتع عمتومی 
 .1913دسامبر  11ملل در تاریخ 

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، مصتوب مجمتع عمتومی  -1

 .1919دسامبر  11ملل متحد در 

 3کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، مصتوب  -5
 در وین. 1930مارس 

پروتکل مربوط به مبارزه با اعمتال غیتر قتانونی خشتونت آمیتز در  -2

فرودگاههای بین المللی غیر نظامی، الحاقی بته کنوانستیون مبتارزه بتا 
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در مونترال در  اعمال غیر قانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا 
 .1933فوریه  21تاریخ 

کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا  -1

 .1933مارس  10شده در رم در تاریخ 

پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنتی ستکوهای -3
متارس  10ثابت مستقر در فتالت قتاره، امضتا  شتده در رم در تتاریخ 

1933. 

کنوانسیون بین المللی مبارزه با بمتب گتباری تروریستتی، مصتوب -9

 .1991دسامبر  15مجمع عمومی مللل متحد در تاریخ 

کنوانسیون پیوست، جترم  9بنابراین، عالوه بر  ارتکاب اعمالی که طبق 
تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یتا ایتراد لطمته 

نظامی باشد و هدف از آن ارعاب مردم یا اجبار یک جسمی به افراد غیر 

حکومت یا سازمان بین المللی به انجام یا خوداری  از انجام کاری باشد، 

 عمل تروریستی محسوب می شود.

، از همته کشتورهای عضتو 1313طبق ردیف)ت( از بند سوم قطعنامه 

خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانستیونها و پروتکتل هتای 

بین المللی مربوط به تروریسم از جمله کنوانسیون بین المللی مبارزه با 

د رآیند.ولی از طرف دیگر  1999دسامبر  9تامین مالی تروریسم مورخ 
پیش بینی نموده است که  "کنوانسیون"3ردیف )الف( از بند دوم ماده 

کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پبیرش یتا الحتاق بته کنوانستیون، 

ند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیون های ذکتر شتده در حق دار

فهرستتت پیوستتت آن، حتتق شتترط )رزرو( اعمتتال نماینتتد تتتا مقتتررات 

کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر اینکته قبتل  

از تصویب، پبیرش یا الحتاق بته کنوانستیون، عضتو کنوانستیونی شتده 

 ود را اعمال می کنند.باشند که نسبت به آن حق شرط خ

نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی کته جترم، 

نیست. زیرا بته  1999فاقد جنبه بین المللی باشد، مشمول کنوانسیون 
کنوانسیون اگر جرمی داختل یتک کشتور واقتع شتود و  3موجب ماده 

شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سترزمین همتان 

کشور یافت شود و هیع کشور دیگری نیز صالحیت رسیدی به آن جرم 

را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف حتی 

در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط بته معاضتدت 

قضایی، استرداد مجرمین، تحصتیل دلیتل و پیشتگیری از وقتوع جترم 

د شده، در اینگونه موارد  همچنان قابل اعمتال مندر  در کنوانسیون یا

 خواهد بود.

، تامین متالی تروریستم چنتین "کنوانسیون"3به موجب بند اول ماده 

تعریفی شده است: ارائه یا جمع آوری وجتوه بته هتر وستیله، بته طتور 

مستقیم یا غیر مستقیم، بر خالف قانون و به طور عمد به قصد یا با علم 

ی یا جزئی، صرف اجرای اعمتال تروریستتی گتردد. به اینکه به طور کل

براساس این تعریف، میتوان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح 
 زیر تفکیک نمود:

(عمد و اراده 1عنصر معنوی جرم مبکور، دو جنبه دارد: -عنصر معنوی

(قصد مرتکب بر صرف وجوه جهت انجام اعمتال 2مرتکب بر وقوع فعل؛ 

وی به اینکه وجتوه یتاد شتده صترف چنتان اهتدافی تروریستی یا علم 

 خواهد شد.در جنبه دوم عناصر معنوی قصد وعلم جایگزین یکدیگرند.

عنصر مادی جرم عبتارت استت از تتامین متالی، کته بتا  -عنصر مادی

مفهوم بسیار وسیع و گسترده  "ارائه و جمع آوری"استفاده از واژه های 

ستیله بته طتور مستتقیم یتا غیتر ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر و

مستقیم وجوهی را ارائه یا جمع آوری کند تا صرف عملیات تروریستی 

 (.1331)طیبی فرد، 15شود، مرتکب جرم شده است

 یهاتیو فعال یاسیس ندیضد شورش، مدل فرا یتئور -1

 سمیضد ترور

 اتدر مواجهته بتا مبتارز ایتتانیارتتش فرانسته و بر در اصل کارهایِ    
 یستابقهبته عنتوان  یحکومتت استتعمار یسترنگون یبترا انهیگرایمل

بته  و عمل ضد شتورش یدر تئور سمیمبارزه با ترور دروغِ کِیدئولوژیا

 یهاصتحبت (. بر استاس2005 نگ،یکریکولوچ و پ)مک دیآیمحساب 

 یِسازگار سمیجنگ سرد مبارزه با ترور انی( پس از پا2001) نگیهوک

ارائته  "ستمیترور هیتجنتگ عل" یبرا یدر زمان صلح داخل را یاستراتژ

دفتتر  2005کته در ستال  اعتقتاد دارنتد( 2002. لام و همکاران )کرد

 یمنتابع متال 1993زده استت از ستال  نیتخمت آمریکتا بودجه کنگتره

متحتده بته  االتیتدالر ا اردیلیم 1.2از  سمیمبارزه با ترور یمناسب برا

 9از  داخلتی تیامن یکه بودجه یاست در حال افتهیشیدالر افزا 33.1

 2005 ستتال دالر در اردیتتلیم 32بتته  2000 ستتالدالر در اردیتتلیم

 یکشورها یبدون آگاه یحت مببوراستفاده از منابع  است. افتهیشیافزا

 ییقضتا یهاتوانمند در حوزه یسازمان یساختارها یاندازبه راه مستقل
منجتر شتده  شتورش -ضتد یمانساز -انیم فیوظا ی هدایتمتعدد برا

ی هامختلف در گام ییقضا یهادر حوزه سمیمبارزه با ترور نی. قواناست

 کتایمتحده آمر االتیا مورد خاص کی. اندافتهیمختلف توسعه )مراحل(
                                                             

یا جمع آوری وجوه جهت  ،صرف ارائه«کنوانسیون»2بنابر ظاهر تعریف مندر  در بند اول ماده  15

ارتکاب عمل تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از 

وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می توان گفت این جرم 

تحقق جرم  مقرر میدارد:برای« کنوانسیون»2مطلق است.در تایید این استنتا ،بند سوم ماده

، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام حرم مبکور در ردیف های الف و 1مندر  در بند 

به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است « باال، در عمل مورد استفاده قرار گیرد 1ب بند 

و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست.بند چهارم همان ماده نیز ادامه می دهد 

یعنی به محض «.نیز جرم محسوب می شود 2ماده  1ع به ارتکاب عمل موضوع بند شرو»که:

ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از یان که وجوه به منظور ارتکاب 

اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت،صرف نظر از این که ارائه وجه منجر به ارتکاب 

د یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخب آن بشود یا خیر، جرم یاد شده عمل تروریستی بشو

محقق می گردد.این نتیجه گیری و استنتا  سخت گیرانه مطابق روح و حتی 

است/.عالوه بر این، معاونین جرم، سازمان دهندگان،آمرین و تشکیل «کنوانسیون»نص

ماده  5الف( تا)پ( بند دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای)

  ، مجرم محسوب می شوند.«کنوانسیون»2
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 االتیتدر ا میتحتر یهامیرژ نیترمرتبط مورد از راستا دو نیاست. در ا
ی اداره 12یِختارج یهتاییاند از: دفتر کنترل داراعبارت کایمتحده آمر

 االتیتا ییدر قتانون جنتا یبانیپشتت یو مواد اساسنامه یدارخزانه کل

بتتر را  وهبتتالق یِجتتانب ریتتتأث نیشتتتریب دو متتورد متتببور رایتتز ،متحتتده

دفتر (. 2011بشردوستانه، استی)گروه سدارند بشردوستانه  یهاسازمان

 یهاستتازمان یهتایتیبتتا توجته بته دارا یختارج یهتایتیکنتترل دارا

 مستئولِ اصتلیِ دفترِ سمیترور امیح یو کشورها یالمللنیب یستیترور

از  دارد؛ افتراد تمرکتز ییشناستا گزینش بر یبرا است. هامیتحر یاجرا

 یهتاتیمطتابق بتا ممنوع شانطباق و صتدور مجتوز یهاتالش قیطر

را  هتاتیممنوع ی کتهاشخاصت هیتعل ؛کندیم به احزاب کمک هامیتحر

 یهاستازمان گریو با د ؛کندیمی تعین مدن یاند مجازات پولکرده نقض

موجب فرمان که به  ییهایی. داراکندیمی متحده همکار االتیا یدولت

 31ر د USC2339b 13 (a) (2)و  13221و  12911 یتیاجرا

دالر آمریکتا بودنتد  25،523،339بر بتالغ شدند مسدود 2011دسامبر 
 (.2011،یِخارج یهایی)دفتر کنترل دارا

 لیبه دل "سمیمبارزه با ترور"امروزی یهاوهیکه شنتایج نشان می دهد 

بتا نظتارت بتر  یستتیترور یهتابتا گروه یدولت ریغ یهاروابط سازمان

 قیتمتحتده از طر االتیتاستت. دولتت ا مرتبط یدولت ریغ یهاسازمان

آژانس  مانند اشیو اجتماع یآموزش ،یفرهنگ ک،یبلماتید یهاسازمان

 یمتحتده بترا االتیا یندگینما ی،المللنیانکشاف ب یمتحده برا االتیا

العتاده ماننتد صتندوق فوق یهاو فشار بر ستازمان 11یالمللنیتوسعه ب

آژانتس به عنتوان مثتال  کرده است. دیتشدرا نظارت  13پول یالمللنیب
 یمتحتده بترا االتیا یندگینما ی،المللنیانکشاف ب یمتحده برا االتیا

الزامتتات  یبررستتدر متحتتده  االتیتتدولتتت ا یبتترا یالمللتتنیتوستتعه ب

و  کیو گتزارش اطالعتات در متورد شتر یآورجمتعی شتدهینیبشیپ

 زیآمبه عنوان مهاجم و اتهام  که شرکاشراکت دارد  یمانکاریکارکنان پ

از  یاری(. بست2011بشردوستتانه، استتی)گتروه س کننتدیماز آنان یاد 

 یهادر برابتر ستازمان یازده سبتامبرپس از ی که ستیاقدامات ضد ترور

 غترب یبرا یدیتهد شودیمادعا  که کار برده شدی بهاسالم یدولت ریغ

 یاجبتار یاستتراتژ ادآوریتبه عنتوان  توانیمهستند و این اقدامات را 

 ستمی. ترورنمود توصیفر نو و به عنوان استعما پیشین استعمار یدوره

گسترده بته اموالشتان  بیآس ای ان،ینظام ریغ یعمد و پروایبه کشتار ب

 ای یتیجوامع و ابراز نارضا انیباهدف گسترش ترس در م دارد که اشاره

(. 19،2003و هتارمر متاکرایی) شتودیمانجام  یاحساس وحشت و نگران

 ییشناستا یمنطقت یگرانیبه عنوان بازرا  هاستیترور ی،اقتصاد یتئور
 یاستیبه اهتداف س دنیرس یبرا یعنوان ابزارکه از خشونت به کندیم

 (1932متک آدام ) یاستیس نتدیبا توجه به متدل فرا .کنندیم استفاده

ی گباربتا بته اشتتراک یتا ،برخی مواردمردم از  یتیتنها به خاطر نارضا

                                                             

16 OFAC 
17 United States Agency for International Development(USAID)  
18 International Monetary Fund(IMF) 
19 Macrae and Harmer 

 شتانیتینارضتابترای  تواننتدیباهم متاینکه  و گرانیدبا  شانیتینارضا
هتا آن بلکته دنشوینمایجاد ( هاستیها )ترورشورش کاری انجام دهند

نیتز عضو و سازمان بالقوه  یهاو شبکه یبه منابع کاف یدسترس ازمندین

شتورش  یریگشکل یتر براگسترده یاسیس طیمح کهی. هنگامهستند

. شودیمتبدیل  یستیترور یهابه گروهبه سرعت شورش  شودیم "باز"

را در سه شکل گسترده  شانموارد خود یاریدر بس یاسیس یهافرصت

 اند:آشکار کرده

 .یاسیس یثباتی( ب1)

 و ؛آزرده تیجمع یاسیس تیموقع شی( افزا2)

 (.2011، 20)اورتون کیدئولوژیا آزادی( 3)

 یتیو نارضا یاجتماع یفقر، نابرابردر میان سایرِ موارد ( 2002) ومنین

 ستمیترور یکته صتحنه را بترا یدیشرط کل شیبه عنوان پ ی رااسیس

 شتنهادی( پ2011و آرمسترانگ ) آکیوز. کندیمیی شناسا کندیمآماده 

 یاختارست-یدرک ارتبتاط اجتمتاع یبترا دیتمف یکه چارچوب کنندیم

بتا توجته  .است یاجتماع ی(سازمانیبی )ختگیرهمبه یهینظر سمیترور

مانند القاعتده  یافراط یگروه میکنیم ینیبشیفوق پ یمباحث نظر به

 ی وشورو ریجنگ اتحاد جماه عواقب که یاسیس یثباتیها و باز خرابه

به از جنگ ) تیحما یبرا مببور آمده است. گروه دیپد است، افغانستان

 یهاستازمان کتایمتحده آمر االتیا ژهیوغرب و به هیجهاد( علقول خود 

کترد.  جیبست یاستالم یرفتاه اجتمتاعدر پوشش را  یاسالم یدولت ریغ

 تحریک یبرا کالیراد پردازانهیمانند القاعده و نظر یستیترور یهاگروه

 یاسالم یدئولوژیمسلمان تنها در ارتکاب خشونت از ا ترِجوامع گسترده
ی نیتز از کیو لجست یمال یهاتیجلب حما یبلکه برا کنندینم استفاده

بودجته، منتابع،  بترای ستوق دادن. دکننیمه استفاد یاسالم یدئولوژیا

 یدولتت ریتغ یهاستازماناز القاعتده  بته ستمتتازه  یرویو ن ملزومات

 یهااز سازمان یاشبکه بر یاگستردهطور به. القاعده است شدهاستفاده

 در یدر او  تهتاجم شتورو 1930 یدهته بود که در یمتک یدولت ریغ

استتفاده از  یاثربخشت کارش به لیالقاعده اوا .ندشد سیافغانستان تأس

 جادیا قیبرده و از طر یاهداف شوم خود پ یبرا یدولت ریغ یهاسازمان

 نیبیلیو ف یوکار مشروع در اندونزکسب یو حت یدولت ریغ یهاسازمان

 . بتا توجته بتهدادنتدگستترش  یجنتوب شترق یایشان را در آسشبکه

گتتروه ) ییشتتوپول متتورد درپاستتیفیک  ایآستتگتتروه  یهتتایبررستت

 ی(وجته ارستالواریزِ وجته )( پرداخت و بخش 2001، 21آسیا/اقیانوسیه

در  عمتدتاًکته استت  یررستمیغ یبه طور قابل تتوجه ی مببورمنطقه

 تیتجمع در ختدمت درآمتد و بته طتور ختاصکم یهاخدمت خانواده
قتوانین ضتد  یهتاکنترل تحتت جتهیو در نت است یقانون ریمهاجران غ

 یممکن است بترا که ردیگیقرار نم 22تروریسمپولشویی و تامین مالی 

                                                             

20 Everton 
21 Asia/Pacific Group(APG) 
22 Anti-Money Laundering & Combating Financing Terrorism 

(AML/CFT) 
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. در باشد ریپببیآس یستیترور یمال نیو تأم ییشوپولدر سو  استفاده 
بتا را  یرستمریغ یبتانک ستتمیدر حال توستعه س یاز کشورها یاریبس

چنتتین . رنتتدیگیمنافعشتتان بتته کتتار متتبتته دلیتتل کامتتل  تیمشتتروع

 داریتپا قتایو آفر ایاعتمتاد در آست یِستطح بتاال لیتبه دل ییهاستمیس

ی المللتنیب یوجته ارستال یِررستمیغ یِاصتل از ختدماتِ یکتیاند. شده

اعالم کترد  2001یهیوزارت اطالعات عربستان در ژوئ است. "حواله"

ارسال وجتوه بته ختار  از  یاجازه یدولت ریغ یهاسازمان از کدامعیه

 یهامانستاز یفرض نفعیذ ی باعث شدنداقدامات نی. چنرا ندارندکشور 

 نیتتربزرگبه عنوان  . آل برکاتیی را متحمل شودهانهیهز یدولت ریغ

در  کتایمتحده آمر االتیحواله در ا یارائه نِیگزیجا یشرکت وجه ارسال

 یستتیترور یبودجته یمجترا ی کتهنیمظنون ستیبه ل 2011اکتبر  1

 یتتازده ستتبتامبر بعتتد از کتتایمتحتتده آمر االتیتتافتتزوده شتتد. اهستتتند 

قترار  فشارتحترا  کایمتحده آمر االتیدهندگان خدمات حواله در اارائه

 بتا مقابله در مورد قاًیعم یمسدود کرد. ماسسات مالرا  اموالشان داد و
و  گتوئسیگر-فتاوارل) شتدند نگتران سمیترور یمال نیو تأم ییشوپول

؛ 2009 ،25کیتت؛ پاتر2012، 21و همکتاران نیرویتا ؛2011 ،23همکتاران

 یمتال نیتتأم یبتراتحقیقتات نشتان متی دهتد کته  (.2001، 22یونگر

شتده منتابع استفاده جیبس لیبه عنوان وسا صدقاتزکات و از  سمیترور

 یبخش داوطلبانته استالم در و جنگ عراق یازده سبتامبرپس از  است.

مسلمانان  ی افزایش یافت؛اگستردهبه طور  داوطلبانه یهاتعداد سازمان

تمایتل زیتادی  زدهکمک به برادران مسلمانشان در مناطق جنتگ یبرا

 یهیتریخ یموسسته نتهزکتات )صتدقه دادن( در استالم  .نشان دادند

 یتوجه بته آرزوکه با  حد لزوم زا شیب یکمک مالاست و نه  خودسرانه

ی استت واجبت عمل این ،شود. در مقابلبین دیگران پخش  رکوکایهر ن

(. صتدقه پرداختت 21،2001سنتورک) استکرده مقرر  خودش خدا که

 و مستلمانان استت اریتدر اخت استت کته کتامالً یاریاخت ایواجب  ریغ

. ستاالنه در سراستر جهتان از شتودیزکات نمت بر قواعد حاکممشمول 
 ایآست یپتول در جنتوب شترق یزکات و صدقه مقدار قابل توجه قیطر

را بته  شروانیت(. ازآنجاکته استالم پ23،1991آریتف) شودیم یآورجمع

صتتدقه  کنتتدیمتت بیتتترغ تواننتتدیپرداختتت صتتدقه تتتا آنجتتا کتته متت

ی منبع مهم بودجه موجتود در بختش داوطلبانته استالم یدهندهنشان

برخالف زکات که هر ساله مسلمانان بر اساس ثروتشتان  نی؛ بنابرااست

 صتدقه یآورجمتع در یتیمحدود عیه ینظر تئور کنند ازیپرداخت م

 یبرختکننتد بتاور  خواهنتدیکته نمت یکسان برایی امر چنین. نیست

 ستمیترور متالی نیصتندوق تتأم بترایصدقه و زکاتشتان از ها سازمان

متحتده  االتیت. دولتت اباشتد کننتدهنگران توانتدیمت کنندیاستفاده م

 بتهکننتدگان کمک نیتتراز بزرگ یکی را که یعربستان سعودآمریکا، 

                                                             

23 Favarel-Garrigues et al. 
24 Irwin et al. 
25 Patrick 
26 Ungar 
27 Senturk 
28 Ariff 

 یهتاتیفعال متورد رد کترد متقاعتد استت در حال توستعه یکشورها
از  ی اعمال کنتد،تررانهیگاقدامات سخت یعموم یکمک مال یآورجمع

بسته شدن  ودر مساجد  هیریخ یآورجمع یهاصندوق تیجمله ممنوع

 یهتاگروه ینهیزم دربه فعالیت مظنون  یدولت ریغ یهاسازمان یبرخ

 در متوردکه و توسعه  یامدادرسان ییجنا ریغ یها. در پروندهیستیترور

متحتده  االتیتدر ا هیتریموسسه خ نیتربزرگ - مقدس نیسرزم ادیبن

را  هیتریخ یمتحده موسسته االتیدادگاه ا در دادگاه ارائه شد - کایآمر

از  تیتحمادر زکتات بانتک غترب  یهاتهیبه کم شیهاکمک یبواسطه

 شرانیمنحل شد و مد ی مببورهیریخ یموسسه شناخت. محماس مجر

 یهیریخ ی)مورد موسسه شدند زندان سال 25تا  ییهامجازاتمشمول 

 استتتتینظتتتر استتتت )گتتتروه س دیتتتدر حتتتال حاضتتتر تحتتتت تجد

و  یاستتالم یدولتتت ریتتغ یهاستتازمان تعتتداد (.2011بشردوستتتانه،

تفکر  یوهیممکن است ش کهبشردوستانه مشکوک  یامداد یهاسازمان

 یتیها تحتت فرمتان اجراستال دهند طتی رییتغرا اهداکنندگان بالقوه 
در درآمتد یتازده ستبتامبر است. پس از حمتالت  افتهیشیافزا 13221

قابتل  کاهش یمشروع اسالم یدولت ریغ یهاسازمان یاعانه یآورجمع

متحده در سرکوب  االتیدخالت دولت ا اسیمق .است شدهدهیدتوجهی 

 یولتتد ریتغ یهابتا هتدف قترار دادن ستازمان ستمیترور یمتال نیتأم

 متحتده االتیتا تا ختار  از مرزهتای سمیترور یمال نیمشکوک به تأم

 یهاستتمیو س یملت یهااستتیدر س مببور روش .است افتهیگسترش

استتت و متتزاحم  ریتتظتتاهراً فراگ گتترید ینظتتارت کشتتورها یمتتال

مبتارزه بتا  ( نظتارت2002ِ) زاگتوریس(. به گزارش 2003،هاردیستر)

بته طتور  یسومال یهاسازمانمثل  یدولت ریغ یهاسازمان در سمیترور

. بته گباشتته استت ریتأث مببور کمک کشور یهابرنامه ی برقابل توجه

ی کته در امالحظهقابلافت ( 2011) بشردوستانه استیگزارش گروه س

از مشکل پیدا کردن اهداکنندگان  به ترس شدهمشاهدهی مالی هاکمک

 یبترا کتایمتحتده آمر االتیتا یرانهیگستخت یهتاتالش )درگیری( با
. به عنتوان مثتال است شدهنسبت داده یستیترور یمال نینظارت بر تأم

به  که اندافتهیبه نصف کاهش یمنابع مال 2011و  2003 یهاسال نیب

از و  باشتتدیمتت متحتتده االتیتتافتتت ستتهم ا یجتتهیطتتور عمتتده در نت

کتاهش  یشتده اقتدامات گستتردهخواسته یحقتوق بشتر یهاسازمان

 کردن )مهتار( وادار بااست که  )جالب( . مضحکی کنندمعرفرا  سکیر

متوقتف  ینظارت تتالش بترا دکمتر فاق یهاکانال در هیریخ یهاکمک

 معکتوس یاثتر قتاًیدق یرستم یدولت ریغ یهاکنترل سازمان ای کردن

کته  دهنتدی( نشتان مت2011) بتویر-یو ترمبلت بالدگود .داشته است

کته  یالمللتنیب یدولت ریغ یهاسازمان ژهیبه و یدولت ریغ یهاسازمان

 ستتیترور دیتجد دیتتهد ریتحتت تتأث کنندیمیت چند کشور فعالدر 

نشان  واکنش یحفاظت از منافعشان به طور مشابه در فراملی هستند و

 یدولتت ریتغ یهاستازمان انیم شودیمباعث پاسخ مشترک  .دهندیم
مبتارزه بتا  نیمبتارزه بتا قتوان یبترا تریقو یجهان نیو کمب یالمللنیب

 ی داردجامعته متدن یبترا ی کتهمنفت یامتدهایبتا پ و مبارزه سمیترور

قابل  یستیضد ترور یمال نیبا اقدام تأم یازده سبتامبر .ی باشدهماهنگ
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ی را ایجاد دیعصر جد ییشوضد پول یمبارزه ریچشمگتقویت توجه و 
ندارنتد )اوتامتا و وجتود  یبدون منابع متال یستیترور یهاتی. فعالکرد

شده است در واکتنش ارائه یدر بخش بعد که طورهمان (. 2011عامر،

و  یامختلتف منطقته یهتاطرح هاستتیترور یمتال نیبه سرکوب تتأم

 .اندشدهیمعرف یالمللنیب

 نیسركوب تأم یبرا یالمللنیو ب یامنطقه یهاطرح -5

 سمیترور یمال

مستقل و  یالمللنیسازمان ب ییشودر پول پاسیفیک ایآسگروپ     

 شدهرفتهیپب یاستانداردها یماثر و اجرا یبه اجرا ی است کهمشترک
. از تعهد دارد سمیترور یمال نیو تأم ییشوپول هیبر عل یالمللنیب

 هچگون اینکه در مورد هیو ارائه توص یقو متقابلِ یابیارز یبرنامه قیطر

 شاز اعمال یکنمود ی تیقورا ت ستمیاز س یخاص یهاجنبه توانیم

با  ییشودر پول پاسیفیک ایآسگروپ  یتطابق اعضا یابیارزیعنی 

قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را  یجهان یاستانداردها

 یالمللنیسازمان ب 21عالوه . بهدارد عضو و پنج ناظر 11. دهدیمانجام 

از جمله  دارندمشارکت  ییشودر کار پول پاسیفیک ایآسگروپ در 

ی، اقدام مال ژهیشبه گروه و یامنطقه ی، نهادها29کارگروه اقدام مالی

گروه  ،ییایبانک توسعه آس ،یپول، بانک جهان یالمللنیصندوق ب

و دفتر سازمان ملل  یمرکز مال یالمللنی، گروه سرپرستان ب30اگمونت

 سازمان ملل متحد. نیمتحد در مورد مواد مخدر و جرائم و همچن

 ینهادها تیریاداره و مد نیهمچن ییشودر پول پاسیفیک ایآسگروپ 

بررسی  دقتبهرا عضو  یکشورها صدقات،مسئول زکات و  ینید
 یبرا مناسب یهارساختیداشتن ز به دلیل یدولت مالزاز . کندیم

گروه ) شده است ریتقد صدقاتزکات و  عیو توز یآورجمع

 یاتیمال تیافزکات مع یمثال در مالزعنوان (. به2001،آسیا/اقیانوسیه

دفاتر  .نمود یابیرد را هاپرداخت توانیم از این روو  را به دنبال دارد

درآمد  ئتیو ه کنندیمحفظ داده زکات دهندگان  گاهیپااز زکات 

. وزارت کندیم داریکنندگان زکات را نگهپرونده پرداخت زین یداخل

 عیو توز یآورجمع یهادر روش 31یمالز یدولت فدرال توسعه اسالم

 یمبهب یطور مشابه شورا. بهدهدیمرا روا   هاوهیش نیهترزکات ب

و قانون ی اسالم یمبهب یطبق قانون شورا 32یبرونئ یاسالم

 اریاخت صاحبزکات  عیو توز یآورجمع تیریدر مد 33ی کاجیهادادگاه

 ستمِیزکات س تِیریمدبرای  یدر مقابل اندونز .است )قدرت دارد(

به  میطور مستقزکات در سطح روستا بهاعظم  بخشندارد و  یمتمرکز

 رسدی. به نظر مشودیمربوط به مساجد داده م یهاسازمان ایمساجد 
 یهادرصد از کل سازمان 10تنها حدود  یزکات در اندونز قانون

 فاقد نظارت ماندهیباقاعظم  بخش و دهدیم پوشش رازکات  یاتیعمل

                                                             

29 Fainancial Action Task Force (FATF) 

Egmont30 = .متشکل از واحدهای اطالعات مالی است  
31 Jabatan Kemajuan Islam Malaysi(JAKIM) 
32 Majlis Ugama Islam Brunei(MUIB) 
33 KADIقضات دادگاه های اسالمی = 

 یهااز تعداد انجمن یقیآمار دق یمقامات اندونز نین. همچهستند
در زکات  یاتیعمل یرانتفاعیغ یهاسازمان گریانواع د ایمربوط به زکات 

 یمطالعات چنیناساس بر (. 2003،گروه آسیا/اقیانوسیه) اختیار ندارند

 نید و از بهترنده شیانظارتشان را افز دیاست که مقامات با مشخص

 - نیب نهادی کارگروه اقدام مالی .کنند دیشان تقلمنطقه یهاوهیش

ماثر اقدامات  یاجرا جیاستاندارد و ترو میبا دستور تنظ ی است کهدولت

 یمال نیتأم ،ییشومبارزه با پول یبرا یاتیو عمل ینظارت ،یقانون

 داتیتهد ریو سا یاهسته یهاگسترش سالح یمال نیتأم ی،ستیترور

 10 .است شدهسیتأس یالمللنیب یمال ستمیس یکبارچگیمربوط به 

 داریچارچوب جامع و پا ژهیو یهیو نه توص کارگروه اقدام مالی یهیتوص

 طیاقدامات متناسب با شرا قیاز طر دیعضو با یکه کشورهارا  یاقدامات

 یشناسجرم دوم ژهیو یهی. توصکنندیمکنند تهیه خاصشان اجرا 

 هیو توص دهدیپوشش م یی راشوو ارتباط پول سمیترور یمال نیتأم

 سم،یترور یمال نیرا در ارتباط با تأم یالمللنیب یهایهمکار پنجم
)جانسون،  دهدیپوشش م یستیترور یهاو سازمان یستیاقدامات ترور

به را  31( سازمان های غیر انتفاعی2013کارگروه اقدام مالی ) (.2003

که در درجه  کندیم فیتعر یحقوق یسازمان ایتوافق  ایعنوان شخص 

 ،هیریخ از قبیل یاهداف یپرداخت بودجه برا ایاول در باال بردن 

 ا)مشارکتی( ی اهداف برادرانه ای یاجتماع ،یآموزش ،یگفرهن ،یمبهب

 دیحال با نیبا ا .شودیم ریدرگ "خوب کارهای" گریانجام انواع د

سازمان  از تواندینم یستیترور یهاحاصل شود که سازمان نانیاطم

اند سو  شدهمطرح مشروع ینهادها عنوانکه به های غیرانتفاعی

سری انحراف سازمان های غیر انتفاعی  همچنینو  کننداستفاده 

 یبرارا اهداف مشروع  برای شدهدر نظر گرفته یبودجه )مخفی(

 کارگروه اقدام مالی. کنندیپنهان نم ای یمخف یستیترور یهاسازمان

حفاظت از بخش  یبرا یکشورها ی کهاقدامات دهدینشان م (2013)

 کنندیاتخاذ م یستیترور یاز سو  استفاده سازمان های غیرانتفاعی
چنین مانع  اید نمختل کنرا مشروع  هیریخ یهاتیفعال دینبا

اعتماد  کنند، جیرا ترو تیشفاف دیاقدامات با .یی شوندهاتیفعال

بر  یمنف ریو از هر گونه تأثآورند  به وجود مببور را در بخش یشتریب

 .کنند اجتناب هیریخ یهاتیفعال و مشروعِ گناهیب نفعیذ

( به 2013) کارگروه اقدام مالیتوسط  شنهادشدهیپ یارهایمع یبرخ

 است: ریشرح ز

 حفظ را اطالعات موارد ذیل در مورد دیباسازمان های غیرانتفاعی ( 1)

 :کنند

 و ؛شانشدهاعالم یهاتیفعال مقاصدهدف و  الف:

 ای کننده ( که مالک، کنترلاشخاصی) یشخص تیهو ب:

 یاز جمله مقامات ارشد، اعضا هستند شانیهاتیفعال یکنندهتیهدا

 توسط ماًیمستق ای دیبا مببور . اطالعات امنا ئتیو ه رهیمد ئتیه
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مقامات مربوطه در دسترس عموم  قیاز طر ای سازمان های غیرانتفاعی
 .قرار گیرد

ی را منتشر اساالنه یمال یهاصورت دیبا سازمان های غیرانتفاعی( 2)

 .کندیم ارائه را هانهیدرآمد و هز قیدق 35یکه ازکارافتادگ کند

. باشند شدهثبت ای داشته باشند مجوز دیبا سازمان های غیرانتفاعی( 3)

 باشد. صالحیدر دسترس مقامات ذ دیبا مببور اطالعات

تمام وجوه به طور  نکهیاز ا نانیاطم یبرا سازمان های غیرانتفاعی( 1)

 مقاصدباهدف و  ی کهاوهیو به ش شوندیمتوضیح داده کامل 

است مصرف سازگار  سازمان های غیرانتفاعیاعالم  یهاتیفعال

 .کندی را اعمال مناسب یهاخود کنترل یدر جا دیبا شوندیم

 یهاوابستهو  نفعانیذقانون شناخت " دیبا سازمان های غیرانتفاعی( 5)

سازمان های  یخارج یها)شامل شاخه سازمان های غیرانتفاعی

تالش  تِینها به معنیکه را دنبال کنند  "(یالمللنیب غیرانتفاعی

 گاهیجادستیابی به اعتبار و  ت،یهو دییتأ یبرا سازمان های غیرانتفاعی
 نی. همچناست سازمان های غیرانتفاعی یهاوابستهو  نفعانیذ مناسبِ

اهداکنندگان مهم و  تیهو یمستندساز یبرا سازمان های غیرانتفاعی

 را تالششان تینها دیاحترام به محرمانه ماندن اطالعات اهداکننده با

  .دهند انجام

 سوابق دیحداقل به مدت پنج سال با سازمان های غیرانتفاعی( 2)

 دییتأی کافی مفصل است تا اندازهکه به یالمللنیو ب یمعامالت داخل

است سازمان سازگار  مقاصدبودجه باهدف و هزینه کردن  یاوهیشکند 

در دسترس مقامات  باقدرتمتناسب  دیباسوابق و کنند  حفظ را

( و 1) بنداطالعات ذکرشده در  مورد مبکور برای. قرار بگیرد صالحیذ

  .کندیصدق م نیز( 2)

ی که افراد ای سازمان های غیرانتفاعیتخلفات  ی( مقامات مناسب برا1)

قادر به  دیبا کنندیم اقدام سازمان های غیرانتفاعیاز  یندگیبه نما

 .باشند ماثر، متناسب و بازدارنده یهامیاعمال تحر
در سطح  را سکیر تیریشدن چارچوب مد ینهاد یبخش بعد در

و در  یابد شیافزا تیشفاف تا میکنیم شنهادیپ غیردولتیسازمان های 

 احتمال و درنتیجه کند جادیاعتماد ا سازمان های غیردولتی یرهبر

 یهاو در حوزهشود  هاستیترور یبردارکالهیِ سازمان قربان اینکه

 .دهدیم را کاهش شوندمسدود  شیهاییدارا یخارج ییقضا

 

های غیردولتی مسائل مدیریت ریسک در سازمان  -2

 اسالمی

نسبت به بررستی هتا و تحقیقتات انجتام شتده  سازمان های غیردولتی

توسط دولت علیه آنها بسیار حساس هستتند و ستنجش هتای جتاری 

برای واردار کردن آنها کافی نیست تتا دربتاره ی فعالیتت هتا و  موجود

چگونگی مصرف اعتبارات خود توضیح بدهنتد. بعضتی از دالیتل اصتلی 
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سازمان های غیردولتی در کنترل عملکردهای ختود بتا شتفاف  ناتوانی
ترین روش شامل، کمبود پرسنل با سوابق حستابداری، عتدم عالقته ی 

شفاف مالکیت وعدم اهداف صریح محقق شده استت. گرچته قتانون در 

بعضی کشورها از سازمان های غیردولتی می خواهتد تتا حستاب هتا و 

اما موارد عدم قبتول یتا انجتام، صورت وضعیت مالی خود را تهیه کنند 

بسیار زیاد است و نیروی انسانی محدود در کشورهای در حتال توستعه 

معموال مانع  مقامات برای تعقیب این مرتکبین می شود. متاسفانه ایتن 

موضوع برای سازمان های غیردولتی فرصت خوبی فراهم متی کنتد تتا 

ارند و فرصتی همراه با آنجا که می توانند از جوابگویی خود را دور نگه د

انگیزه و توجیه عقالنی فراهم می کند که منجر به کالهبرداری و اخفا  

( سه روش را مشخص می کند که 2003) 32مقاصدشان می شود. زاک

مرتکب کالهبرداری می شوند: به وسیله ی ، برای یا از طریتق ستازمان 

برنامته  های غیردولتی. کالهبرداری ها توسط سازمان هتای غیردولتتی

هایی هستند که کارمندان داخلی به نیابت از سازمان انجام می دهند و 
اغلب شامل همدستی چندین نفر درون یک سازمان است. برای مثتال، 

فعالیت های فریبنده ی جمع آوری کمک های خیریه مخصوصا درباره 

ی اینکه چه قسمتی از ایتن عایتدات در برنامته ی خیریته ی ستازمان 

شتد، گتتاهی اوقتات متی توانتتد متردم را گمتراه کنتتد. مصترف خواهتد 

کالهبرداری برای سازمان های غیردولتی اقتدامات متقلبانته و شتیادانه 

ای هستند که کارمندان داخلی با قصد و نیت منفعت بردن از ستازمان 

انجام می دهند از قبیل منحرف کردن عقیتده ی اهتدا کننتده توستط 

کند به این ستمت کته هدیته فردی که کمک های خیریه را جمع می 

بیش از آنچه اجازه داده می شود قابل کسر مالیاتی است. کالهبترداری 

از طریق سازمان های غیردولتی جایی اتفاق متی افتتد کته کارمنتدان 

داخلی از جایگاه اعتبار یا کاربرد اطالعاتی سو  استفاده می کننتد کته 

هایی علیه تشکل برای آنها خصوصی و محرمانه است تا سرمایه گباری 

های بیرونی انجتام دهنتد. اگتر بترای سترمایه گتباری در تروریستم و 
پولشویی به کالهبرداری های مرتکب شوند، کشوری که ستازمان هتای 

خیریه در آنجا مشغول به کار هستند را شاید مورد انتقاد قرار دهنتد و 

سازمان های همه ی به چشم پوشی از چنین فعالیت هایی متهم کنند. 

در سطح کشوری باید به طور شایسته نظارت شوند تتا خطتر  غیردولتی

هدایت کننده ی رفتار هستند و  ،استفاده را کاهش دهند. مقررات  سو

در آینده کمک  بی اعتمادیعمال همگرا و کاهش به ایجاد انتظارات و اُ

. باید شیوه های مناسبی با (2012،بویری -یو ترمبل بالدگودمی کنند )

میزان وجتود داشتته باشتند کته از ستازمان هتای غیردولتتی کمترین 

درخواست کنند در نمایندگی های دولتی وابسته ثبت نتام کننتد و بتا 

مقررات دولتی مطابق شوند تا از هر شایستگی بترای معافیتت مالیتاتی 

بهره مند شوند. نمایندگی ها و بخش های دولتی باید از فعالیتت هتای 

گزارش های دوره ای  ین سازمان های غیردولتیآنها با خبر باشند و از ا
بخواهند. اما در واقع، تفاوت های مهمی بر حسب نظارت ها واشتباهات  

                                                             

36 Zack 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

در میتتان کشتتورهای مستتلمان وجتتود دارد و در نتیجتته، بختتش هتتای 
داوطلبانه ممکن است تحت نظارت قرار بگیرند. به عنوان مثال، متالزی 

این کشور دو نوع ستازمان یکی از کشورهای مسلمان پرجمعیت است. 

های غیردولتی قتانونی ابتتدایی دارد: انجمتن هتا و موسستات خیریته. 

اعتقاد بر این است که تعداد فراوانی از این سازمان ها بته شتکل نیمته 

قانونی وجود دارند و به عنوان موسسات خیریه و انجمن هتا بته شتکل 

لکترد ایتن غیرقانونی تاسیس نشده اند. هیع مجموعه ی منفردی برعم

سازمان ها نظارت نمی کند. برای مثال، وزارت قانون و حقوق بشتر بتر 

انجمن های معمولی، وزارت امور خارجه بر سازمان های غیردولتی بین 

بتر ستازمان هتای غیردولتتی رفتاه  31المللی و بختش هتای اجتمتاعی

اجتماعی نظارت می کنند. سازمان های غیردولتتی در متالزی ممکتن 

وان موسسه ی خیریه تشتکیل شتوند و هتم بته عنتوان است هم به عن

اجتماعات/انجمن ها شکل بگیرند. کمیسیون شرکت هتا بتر موسستات 

خیریه نظارت می کند و اداره ی ثبت جوامع، اجتماعتات/انجمن هتا را 
کنترل می کند. نتایج تحقیتق نشتان متی دهتد کته داشتتن چنتدین 

انع از انجتام واقعتی مجموعه ی مجزا برای نظارت بر بخش داوطلبانه م

قوانین و مقررات می شود که منجر به اشتتباهات ناتمتام بترای چنتین 

سازمان هایی می شود. در ستطح عملکتردی پیشتنهاد متی شتود کته 

سازمان های غیردولتی اسالمی باید تشتکیل شتوند و بته طتور متداوم 

سازمان های غیردولتی به انتدازه  مدیریت ریسک خود را بهبود دهند. 

تای خود آماده ی خطرات مطرح شده توسط ریسک های بتالقوه ی هم

و  . ماتتان(2011،هتارت نتتو  33ماتتان) جتماع تجارت ستودبررااست: 

هارتنت شش حوزه از رایج ترین حوزه های دارای استتعداد بتاال بترای 

ریسک را شناسایی می کنند: ریسک های گردهمتایی هتای اجتمتاعی 

دیگتران؛ ریستک داوطلتب؛  خاص و جمع آوری کمک های خیریته ی

ریسک سرمایه ای؛ ریسک پرسنل سازی؛ ریستک کمتک هزینته هتای 

محدود و ریسک شهرت. توصیف مختصری از هر ریسک و پیشنهاد متا 
 درباره ی چگونگی کاهش این ریسک ها به شرح زیر است.

 

ریسک های گردهمایی های اجتماعی خاص و جمع آوری  -6-1

 كمک های خیریه ی دیگران

گردهمایی های اجتماعی خاص و فعالیت های جمع آوری کمتک 
هتتارت و  ماتتتان)هتتای خیریتته بایتتد مناستتب بتتا آن ماموریتتت باشتتند 

. اگر سازمان های غیردولتی تصمیم می گیرد که از خدمات (2011،نت

واسطه ها و افراد جمع کننده ی کمتک هتای تجتاری استتفاده کنتد، 

مطمئن شود که آن افراد با ستازمان سابقه ی آنها را باید کنترل کند تا 

های تروریسیتی ارتباط ندارند. اگر در کشورهای خارجی کته ستازمان 

های غیردولتی دفاتر ظاهری ندارد، فعالیت های جمع آوری کمک های 

خیریه انجام شود این موضوع به طور خاصتی اهمیتت پیتدا متی کنتد. 
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ا ستازمان سرمایه گباری عمومی بتین المللتی بایتد از طترف بختش یت
نظارتی تایید شتود. اگتر چنتین شتیوه ای در آن کشتور ختاص وجتود 

نداشته باشد، خوب است کته آنهتا را از چنتین تمتایالتی مطلتع کترد. 

جریان سرمایه گباری باید از طریق موسسات مالی مناسبی عبتور کنتد 

که در معرض مقررات سخت درباره ی پولشویی و نظتارت هتا هستتند. 

ر ارتباط با واسطه ها یا افراد جمع کننتده ی کمتک شاید اقدام خوب د

درصتد، از  30های تجاری این باشد که هزینه های درخواستی ، متثال 

مجموع وجوهی که جمع آوری می شود نبایتد فراتتر بترود. متدارک و 

حساب های صحیح باید به طور مناسب نگهتداری و حسابرستی شتود. 

وری کمتک هتای بتین مثال، صورتحساب مربوط به حساب های جمع آ

المللی باید بوسیله ی یک حسابرس مستتقل و بتی طترف حسابرستی 

 شود.

 

 ریسک داوطلب -6-2
سازمان های غیردولتی دارای پرسنل کم به طور خاص از این نوع 

ریسک آسیب پبیر هستند. آنها تمایتل بته پتبیرفتن داوطلبتان بتدون 

. هتر "ونگرمخت"بررسی صحیح سوابق شان دارند، مثال بر اساس تئتوری

فرد خون گرمی را می آورند و از او برای کار روی پروژه ها و برنامه هتا 

(. بتدون کنتترل و نظتارت 2011،هارت نتو  استفاده می کنند )ماتان

مناسب ممکن است سازمان های غیردولتی خیلی دیر متوجه شود کته 

داوطلبان از جایگاه خود استفاده می کنند تتا بتا حستاب هتای جعلتی 

ته شده تحت نام خود یا خیریه های کوچکتر متصتل بته ستازمان ساخ

های تروریستی در سرمایه هتا مستیر ایجتاد کننتد. بررستی و نظتارت 
مداوم، تدابیر ممانعت کننده ای هستتند کته نبایتد دستت کتم گرفتته 

شوند. همچنین آموزش باید برای همه شامل هیئت مدیره فراهم شتود. 

ت، برنامه ریتزی استتراتژیک، پولشتویی، در حالیکه آموزش درباره نظار

آگاهی از مقابله با تروریسم، نیروهای انسانی و مدیریت داوطلب ممکن 

است برای هیئت مدیره مناسب باشد، داوطلب باید برای آموزش درباره 

ی مدیریت جمع آوری کمک/هدیه، اصول اخالقی در جمع آوری کمک 

متالی فرستتاده شتود. های خیریه، نگهداری ستوابق اصتلی و متدیریت 

برنامه های آموزشی بترای داوطلبتان بایتد در رابطته بتا نقتش آنهتا در 

 (.2011سازمان های غیردولتی داوطلبانه انجام شود )اوتاما و عامر،

 

 یخطر مال -6-3
و  بودجتته یجمتتع آور یهتتا تیتتدر فعال یداخلتت ضتتعیف کنتتترل

 یدولتت ریتستازمان غ کیت یداریر پابتواند  یبه شدت م یمال تیریمد

 به تقلتب نسبت یکاف یبا کنترل داخل هایی سازمان یبگبارد. حت ریتاث

بتا کارمنتدان و داوطلبتان  هتا زهیتو انگ ها فرصت ، زیراهستند حساس

 ی. کنتترل داخلتزندیآممی  در ییثبت و حضانت دارا واگبار شده برای

چه ، اگراستسرقت  ای اتالف به حداقل رساندن یبرا رانهیشگیاقدامات پ

نظتارت و  ف،یمناسب وظا تفکیک. آنها را به طور کامل حبف نمی کند
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بتا  یدولتت ریغ یسازمان ها رایب ی مناسبموثر، ثبت و نگهدارکنترل 
 یمت یاساست اریبست های داخلی مهم است. کنترل اریمنابع محدود بس

عملکترد  یریگیپ ایبه اهداف  یابیدر دست یدولت رید به سازمان غنتوان

تقلتب و  از توانتد یم فیوظا کیبه عنوان مثال، تفک .خود کمک کنند

 ی رامتناقض کارهایشخص  یککه از طریق اطمینان از اینسو  استفاده 

 یریوگجل دادن اختیار،و  تاییدمانند پردازش،  ،دهدزمان انجام  یک در

 در مورد نحتوه یاطالعات دیبا یدولت ریسازمان غبه عنوان حداقل،  کند.

و منتابع در  دوره طی یک از آنها استفادهو  ازمانمنابع س بدست آمدن

سازمان  یی، و توانادسترس برای استفاده در آینده را در پایان دوره ارائه

و  رازک) را گتتزارش دهتتد نتتدهیادامتته بتته عرضتته ختتدمات در آ بتترای

تقلتب ماننتد  یاز شتاخص هتا دیتبا همچنتین تیریمد (.1990،هاش

 ی(. شاخص هتا2003آگاه باشد )زاک،  یو رفتار یکیزیف یشاخص ها

 یزیتمم جتهینت درکه ممکتن استت  هستند تقلب ینشانه ها ی،کیزیف

 ی. شتاخص هتاآشتکار شتوند گرید یکیزیو شواهد ف ،یی هااسناد، دارا
 داوطلتب ایتمعمول کارمند  ریغ یالگوها ای راتییمربوط به تغ ی،رفتار

، و تا دیر وقت دفتر ردماندن  شهیهم الت،ی، مانند امتناع از تعطهستند

 .رهیغ

 

 روین نیخطر تأم -6-4

استخدام  ی برایمناسب یها استیس یدولت ریغ یسازمان ها اکثر

 درخواستت احتمتالی داوطلبتانانتختاب  از نعمتت. آنها ندو اخرا  ندار

 یبستته هتا نیند پر سود ترنتوا ینم برخوردار نیستند، زیرا کار کننده

 با شتریب کار مندانکار که رود یواقع، انتظار م. در را ارائه دهندپاداش 
 شغل قبل از توصیف توافق در مورد . بحث وانجام دهند کمتر دستمزد

 از یریجلتوگ یبترا کتار نی. ااهمیت دارد یاستخدام رسم نهایی شدن

. استت ازیدر زمان ن یدولت ریغ یسازمان ها ی درکارمندان ناراض ترک

 ی قترار گیرنتد تتااصتل تیتاولو در دیتکارمندان با یغربالگر های روش

 کته یبه طوراند،  استخدام شده مناسب افرادحاصل شود که  نانیاطم

 نیتا وقوع جلوگیری کترد.قبل  ،هر شکل تقلب و سو  استفاده بتوان از

 یکه فراتر از آمتوزش و اشتتغال قبلت بوده نهیپس زم یشامل بررس کار

مراجتع  تاییتد شتکاف در رزومته و ،اعتبتار ی، مانند گتزارش هتااست

قتانون اداره ختود را  دیتبا یدولت ریغ یها سازمان (.2001 ،39نوگی)م

 آن را ابالغ کننتد ،کنند جادیدر فواصل منظم ا یکننده مل میتنظ برای

بته وضتوح بته  دیتبا ی. تعهد به رفتار اخالقبر آن نظارت داشته باشندو 

 نیت. اشتودث مرتبط ابتالغ کارمندان، داوطلبان و اشخاص ثال ت،یریمد

 در یعنتی ،از آن و بعد تخدامدر سراسر آموزش در زمان اس دیموضوع با
 دیتبا استی(. هر س2001 نوگ،ی)م یک ماهه، تقویت شودآموزش  دوره

متورد  ای دوره بته صتورت وتوزیتع شتود  کارمنتدان بین، شده مستند

ی اقتدام انضتباط متورد دیبا قانوناز  ی. هر گونه تخطی قرار گیردبررس

                                                             

39 Minogue 

. را نشتان دهتد ارشتد در مبتارزه بتا تقلتب تیریتعهد مدقرار گیرد تا 
 های خوبی تنظیم کند.و نمونه  را دنبال نیتمام قوان دیبا ارشد تیریمد

 

 ی محدودخطر كمک مال -6-5

 ینم سازمان غیر دولتیکه  ی استخطر ،محدود یکمک مال خطر

سازمان زمانی که . پاسخ دهد یالم یو به انتظارات حام دهد تواند انجام

 از شیبت" وعتده بته لیتما ی درخواست کمک هزینه می کند،دولت ریغ

 یدرک کامل آنچه که انتظار مت (.2011، هارت نتو  ماتان)دارد  "حد

کنندگان  نیتأم ارزیابی. سبرده می شود یبه هر حام کاربردرود قبل از 

و  تیتمامور یدر راستا آنها نهیپس زم یبررس ه منظورنگر ب ندهیآ یمال
 یکمک متال هک ی. هنگامباید انجام شود ی نیزدولت ریسازمان غ دیدگاه

 دقیق نظارت برای دیمناسب با یحسابدار ستمیس کاز یبه دست آمد، 

 از نتهیهز اطمینان حاصتل شتود کته ها استفاده شود تا نهیبر تمام هز

 ستتمیس کیت جتادیا قیاز طر یی. پاسخگوکمک مالی بیشتر نمی شود

ستازمان غیتر تواند اعتماد به نفس و اعتماد بته  یمناسب م یحسابدار

بتا  نتدهیدر آ یمال یکمک ها ازتواند  یم نیدهد، و ا شیرا افزا دولتی

. حمایتت کنتد دیگتر کننتدگان نیتتأم ایت مالی کنندگان نیهمان تأم

 ،یمتال یمنابع و استفاده از کمتک هتا مورد باال در تیفیبا ک طالعاتا

 یانجتام شتده مت تیتفعال یاجتماع یایخدمات ارائه شده، و مزا نهیهز

و دولت را کتاهش دهتد  ،یمال انیجامعه، حام های آشکار یتواند نگران

 (.2003 ،10نای)تورس و پ

 

 خطر اعتبار -6-6
 خوشتنام، هیتریموسسه خ کیسقوط  باعثتواند  یاعتبار م خطر

 نی. اعتبتار بزرگتترشود ،ستیمقصر ندر آنها  که کامالً یحوادث به دلیل

آنها است. اعتماد بته نفتس و اجزا  و  یدولت ریغ یسازمان ها "ییدارا"

 نبودجته و داوطلبتاتامین  ،یبانیپشت آنها برای شاهراهتواند  یاعتماد م

باشتد. ستازمان  آنهتا یهتدف اصتل دیبا حفظ اعتبارو  یری. جلوگباشد

 یهتا تیتو فعال پول شویی گونه به هر که دمطمئن شو دیبا یردولتیغ

ممکن است ، می شود لکه دار زمانی که اعتبار. ارتباطی ندارد سمیترور

 اعتبارو  ریکارمندان و داوطلبان تصوهیع گاه نتوان آن را بازسازی کرد. 

از بایتد آنهتا  بنتابراین ،ی را به وضوح شرح متی دهنتدردولتیغ انسازم
همواره بتا  دیبا یدولت ریغ ی. سازمان هاآگاه باشندخود  کارهایعواقب 

. هتر گونته آنها را درخواستت کننتدو بازخورد  خود ارتباط برقرار اجزا 

انجتام  دیتتقلتب با مورددر هر  هیاول قاتیشود. تحق یبررس دیبا ینگران

 .آن باید صتورت گیترداز تکرار  یریجلوگ یبرا یاصالح اقداماتشود و 

مشتاوره بتا  ،حفتظ شتوند قتاتیکمک به تحق یبرا دیاسناد و شواهد با

 یزیتبرنامه ر یبه درست دیبا قاتیتماس گرفته شود و تحق دیبا یحقوق

کارمنتد  اخترا ، ماننتد ستخت گیرانتهو  ی. اقدامات فتورشوندو انجام 

، ایتن تیتفعال نظتر از د. نانجتام شتو دیتبا، مظنون به عملکرد نادرست

                                                             

40 Torres and Pina 
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محتل داشتته در  یو نظارت مناستب یحسابرسروش های  دیبا سازمان
با تمرکز خاص بر  دیمکرر توسط حسابرسان مستقل با حسابرسی. باشد

 . اگرچتتهشتتودانجتتام  یافتیتتمنتتاطق تقلتتب مشتتکوک ماننتتد وجتتوه در

 نشتانه نتتوا ی، مخود را دارد یذات یها تیمحدود یخارج حسابرسی

 گتر،ید یدر دستترس استت. از ستو صیتشخ میسمکان باشد که یخوب

 ،تقلب صیتشخ یبرا یدیتواند ابزار مف یم همچنین یداخل یحسابرس

به  دیبا ی. حسابرس داخل، باشدشود می که به طور مستمر انجام یزمان

ی کند کته آیتا بررس کند و نظارت یکنترل داخل ستمیبر س یطور جد

 ازمانستیتک  . کار می کندمناسب  به طورو  این سیستم کارآمد است

آشتکار  ایجتاد و ف کتاران راخال یاستفاده از برنامه ها دیبا یدولت ریغ

 ایتتقلتب  منجر به آشکار شدن متوارد مشتکوک بتهبرنامه ها  این. کند

بترای کته  شتود یم شنهادی( پ2003زاک ) می شوند. عملکرد نادرست

 روش گتزارش دیتبا رانیمتد، مناسب ارتبتاط یو حفظ کانال ها ایجاد

. دهنتد ناشناس ارائه را به شیوهو سو  استفاده  لبتق به مشکوک موارد
 ای یکیمانند آدرس پست الکترون ارتباط، جزئیاتاز  دیهمه کارمندان با

 باخبر باشند. بیست و چهار ساعته خط تلفن

 

 و پیشنهادات یریجه گینت -1

این تحقیق سازمان های غیر دولتتی استالمی در سراستر جهتان را     

مدنظر قرار می دهد. همچنین راه حل هایی برای بهبتود کنتترل هتای 

داخلی و شفافیت جهت کاهش نگرانی های جامعه بین المللی در رابطه 

با ادعای ارتباط با گروه های تروریستی ارائه متی دهتد. ستازمان هتای 

مدادی بین المللی مسلمان تحت تتاثیر گستترده خیریه و آژانس های ا

کاربرد تبعیض آمیز و نامتناسب دادرسی فوری، حمالت پلیس، حمالت 

رسانه ای، و بازرسی های مقرراتی به خصوص در ایاالت متحده آمریکتا 

و انگلستان قرار دارند. در شرایط کنونی حائز اهمیت است که ستازمان 

ت خود را حل کنند و بهترین شیوه های غیر دولتی اسالمی باید مشکال

را برای کاهش خطر فریب خوردن توسط گروه هتای تروریستتی پیتاده 

سازی کنند. این سازمان ها باید آگتاه باشتند کته در واقتع کمبودهتا و 

مشکالتی در زمینه هایی مانند شفافیت مالی و حسابرسی وجتود دارد. 

لتی مشکوک می هرچند مسدود کردن دارایی های سازمان های غیردو
تواند در شبکه مالی گروه اختالل ایجاد کند، اما همچنین می تواند بته 

معنای از دست رفتن فرصت برای فعالیت های بشردوستانه باشتد. ایتن 

دیدگاه وجود دارد که تهدید بختش جنتایی از بحتث شتفاف میتان آن 

دسته از سازمان های غیردولتی و دولت جلوگیری می کند، با توجه بته 

خطر جرم انگاری و پیگرد قانونی کارکنتان؛ بستیاری از ستازمان هتای 

غیردولتی و افراد وظیفه شناس حتی تمایلی به بحث در رابطه بتا ایتن 

موضوع ندارند؛ تا چه رسد به بحث در مورد راه حل های بالقوه برای به 

به منظور اشتراک گباری اطالعات. سازمان های غیر دولتی بین المللی 

توسعه  یمتحده برا االتیا یندگینمابا  یهمکار یاز موانع قانون اجتناب

، به طور فزاینده ای به سمت پیاده سازی برنامه های توستعه یالمللنیب

و امدادی خود در حرکتند.  از سوی دیگر، دولت ها باید آگاه باشند که 
اگر ختدمات اجتمتاعی بهتتر و کارآمتدتری نستبت بته ستازمان هتای 

وابسته به تروریسم ارائه نکنند، هدف قرار دادن این ستازمان غیردولتی 

ها می تواند عواقب استراتژیکی منفی به همراه داشته باشد. دولتت هتا 

باید قادر باشند خدمات در دسترس و با کیفیت باال به مردم ارائه کنند 

تا آنها مجبور نباشند کمک های ارائه شده توسط سازمان های وابستته 

م را قبول کنند. دولت ها در کشورهای در حال توسعه فقتط به تروریس

با انجام این اقدامات می توانند تهدید گروه های غیر دولتی که در حال 

استفاده از رفاه اجتماعی برای پیشبرد اهداف شتوم ختود هستتند را از 

(. این نکته نیز حتائز اهمیتت استت کته 2011بین ببرند )اوتاما و عامر،

اراده سیاسی داشته باشند و در سیاستت هتا، رویته هتا و دولت ها باید 

مقررات توسعه نقش رهبری داشته باشند تا بر سازمان های غیردولتتی 

 حاکم باشند و مانع از سو  استفاده تروریسم از این سازمان ها شوند.
 

 مراجع -3
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