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Abstract5  

    In the political economy of terrorism, the methods of financing terrorist 
groups have become increasingly important . 
Using a comparative approach, this article seeks to answer the following 
questions : 1. What are the main sources of funding for ISIS and al-
Qaeda?, 2. What are the similarities and differences between these terrorist 
groups in financing themselves ?  And 3. Finally, what are the reasons for 
these differentiations and similarities ?  Firstly, this article identified 14 
sources of al-Qaeda and ISIS's revenue. Secondly, it showed that these 
terrorist groups had similarities in some areas, such as foreign financial 
support and hostage taking. Yet, in other cases, such as opium trafficking, 
antiques smuggling, oil and jewelry sales, b-ank robbery, their leaders’ 
personal wealth, charities and taxation some distinctions live. Thirdly, we 
identified that their main similarity was the variety of ways in which they 
financed. Fourthly, we argued that the reason for tendency of these groups' 
to diversify their financial resource was the reduction of foreign assistance 
to these groups and the necessity of seeking private micro resources. It 
also facilitated the circumvention of national and international 
bottlenecks. Ultimately, it showed that some of the differentiated aspects 
of their funding were due to their different contexts and environments, as 
well as their distinctive political structure. 
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  2ییفاطمه رضا  -*1یعباس حاتم

  چکیده5

 ییباال تیواجد اهم یستیترور يها گروه یمنابع مال نیتأم يها وهیش سمیترور یاسیدر اقتصاد س

سؤاالت پاسخ دهد که  نیبه ا کوشد یم يا سهیاز روش مقا يریگ مقاله با بهره نیشده است. ا دهید

از  یمال بعمنا نیتأم يها وهیش نیاند؟ ا عده کدمداعش و القا یمنابع مال نیتأم يها وهیش نیتر عمده

 اند؟ ستیو تشابه چ زیوجوه تما نیا لیدال تاًیمشابه هستند؟ نها یو از چه جهات زیمتما یچه جهات

 يها نشان داد گروه اًینمود. ثان ییالقاعده و داعش را احصاء و شناسا يمنبع درآمد 14مقاله اوالً 

وجوه  يدارا يریگ گروگانو  یخارج یمال يها تیها مانند حما زهاز حو یمزبور در برخ یستیترور

و  سیفروش نفت و جواهرات، تأس ،یو آثار باستان اكیموارد مانند قاچاق تر ریتشابه و در سا

 یو فروش ارزاق عموم یستان اتیمال ه،یریرهبر، مؤسسات خ یدستبرد به بانک، ثروت شخص

 نیتأم يها وهیش عها تنو وجه تشابه آن نیتر یخت که اصلاند. ثالثاً مشخص سا بوده زیتما يدارا

 زین یمزبور به تنوع منابع مال يها گروه شیگرا لیها بوده است. رابعاً استدالل نمود دل آن یمنابع مال

 طور نیخرد و هم یمنابع خصوص يها و الجرم جستجو گروه نیبه ا یکالن دولت يها کاهش کمک

 یبرخ لیدل دیتاً مشخص گردیبوده است. نها یالملل نیو ب یشده مل وضع يامکان دور زدن تنگناها

 طور نیها و هم متفاوت حوزه عمل آن طیبستر و مح زین یمنابع مال نیها در تأم آن زیوجوه تما

  .ها بوده است آن زیمتما یاسیساختار س
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  مقدمه -1

آغاز شد، اما مباحث اقتصاد  1990گرچه بحث از اقتصاد سیاسی تروریسم از دهه 

 Deگرفت سیاسی تروریسم پس از حمالت یازده سپتامبر مورد توجه جدي قرار 

Mesquita,2008) به همین دلیل امروزه بحث از اقتصاد سیاسی تروریسم به موضوعی (

. چنانکه امروزه )Enders & Sandler,2001است (ده مهم در مطالعات تروریسم تبدیل ش

)، پیامدهاي Blomberg et al,2007: 45-62( سمیتروري اقتصادي ها شهیربحث از 

و  (Sandler & Enders,2008, Lenain, Bonturi & Koen, 2002( سمیتروراقتصادي 

ز اصلی مباحث ) به یکی اFreeman,2012:3( سمیترورمنابع مالی  نیتأمهاي  نهایتاً شیوه

اقتصاد سیاسی  گانه سهدر ادبیات تروریسم تبدیل شده است. گرچه هریک از وجوه 

تروریسم واجد اهمت هستند، اما این مقاله تنها بر بخش سوم این مباحث یعنی 

هاي تروریستی متمرکز است. استدالل مشخص این  منابع مالی گروه نیتأمي ها وهیش

هاي تروریستی است و خون  سم مانند اکسیژن براي گروهاست که منابع مالی براي تروری

. به همین دلیل گفته )Gupta, 2005: 28شود ( یمها محسوب  در گردش حیات آن

و توزیع  کرد نهیهزها، چگونگی  و تأمین هزینه ردیابی منابع مالی، چگونگی تهیه شود یم

هاي  خرابکارانه گروه اتیعملبینی حوادث و  تواند نقش مؤثري در پیش منابع مالی می

 & Biersteker: 16-2(داشته باشد  یستیکاهش اقدامات ترورتروریستی و الجرم 

Eckert,2007(.  انتظار داشت اگر منابع مالی تروریسم قطع یا  توان یمبه همین دلیل

ها نیز به همین ترتیب محدود یا مسدود گردد.  تروریستی آن هاي فعالیتمسدود شود، 

موجود در اقتصاد سیاسی تروریسم، اوالً بحث از  گانه سهمیان وجوه  و از سان نیبد

. ثانیاً بالطبع هر شود یممنابع مالی تروریسم واجد اهمیت زیادي تصور  نیتأم ها وهیش

منابع  نیتأمي ها وهیشي قطع منابع مالی، در درجه اول نیازمند فهم ها وهیشنوع بحث از 

هاي تروریستی متعددي در جهان  از آنجا که گروه. شود یمها در نظر گرفته  مالی آن

این مقاله تنها بر  مقدور نیست، نجایاها در  و بالطبع مطالعه تمامی آن کنند یمفعالیت 

منابع  نیتأمو اقتصاد سیاسی  دینما یمها یعنی داعش و القاعده تمرکز  عمده آن دو گروه

در  شود یمسان سؤاالتی که تالش  . بدیندینما یمها را به صورت تطبیقی تحلیل  مالی آن

منابع مالی داعش  نیتأمها پاسخ داده شود در درجه اول این است که شیوه  اینجا به آن

 نیتأمي ها وهیشي تطبیقی، ها لیتحلاند؟ در وهله دوم اینکه از منظر  و القاعده کدم

نهایتاً دالیل  ها از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ منابع مالی این گروه

  هاي تروریستی مزبور چیست؟ مالی گروه نیتأماین وجوه تمایز و تشابه در 
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  روش پژوهش -2

شده است، اما بر اساس یک  کار گرفتهي متفاوتی در علوم سیاسی به ها روشگرچه 

است شته قرار دا یاسیعلوم سي ها لیتحلو کانون قلب  رد يا سهیمقادیدگاه، روش 

)Ishiyama,2012: 3.(  ي در علوم اجتماعی و به ا سهیمقاي ها لیتحلاز حیث تاریخی

سو پی گرفت.  حداقل از زمان ارسطو به این توان یمدر علوم سیاسی را  تر مشخصشکل 

سیاسی  نظامي انتزاعی مانند اینکه یک ها پرسشبه  کرد یمافالطون تالش  که یحالدر 

ي تطبیقی حرکت کرد. او ها پژوهش آرمانی چه اجزایی دارد پاسخ دهد، ارسطو به سمت

یونانی پرداخت و گونه شناسی تطبیقی  شهر دولت 158به شکل مشخص به تحلیل 

ي ها لیتحل). از آن زمان 11: 1386اونیل، نمود (ي سیاسی ارائه ها نظامي از ا گانه شش

. این حضور پررنگ اند داشتهي سیاسی و اجتماعی حضور ها پژوهشاي همواره در  مقایسه

از محققین مانند لیبرسون حتی استدالل نمایند که پژوهش  باعث شده است تا برخی

: 1388به نقل از ریگین، است (اجتماعی به هر صورتی که باشد، اساساً پژوهشی تطبیقی 

ي ا سهیمقاکند روش  تري نیز وجود دارد که تأکید می ). با این وجود دیدگاه متعادل31

که  یبه زعم اسملسر زمانابلیت کاربرد دارد. چنانکه ي خاص و مشخصی قها پژوهشدر 

 يا سهیاز روش مقا ي و تجربیروش آمار يبه جا یدباباشد  تعداد موارد مطالعه کم

ي تحلیل این تعداد موارد، ها وهیشدر برخی از  .)(Smellser, 1967: 16. استفاده نمود

طور از حیث هدف  ). همینLijphart,2007: 255است (حداقل دو مورد تعریف شده 

ی، موردبررسي، یافتن وجوه تشابه و تمایز پدیده ا سهیمقامدنظر پژوهشگر، هدف روش 

). با این وجود گفته شده است که یافتن Hague and Harrop,2004:62است (بیان شده 

به چهار هدف فرعی یعنی توصیف و الجرم در مرحله  تواند یموجوه تشابه و تمایز خود 

 ردیگی صورت نیب شیپونه شناسی، آزمون فرضیه و نهایتاً بعد تبیین، گ

)Landman,2008:18.( اي حداقل مستلزم  نهایتاً استدالل شده است که روش مقایسه

سان از آنجا که تعداد  ). بدین1388ریگین، است (موارد مورد مقایسه و واحد تحلیل 

ي از حیث ا سهیمقاوش موارد مقایسه در این پژوهش اندك یعنی تنها دو مورد است، ر

هدف اصلی این پژوهش نیز یافتن  آنجا کهاز  اًیثان. رسد یمتعداد موارد موجه به نظر 

منابع مالی القاعده و داعش و هدف فرعی اول  نیتأمي ها وهیشوجوه تشابه و تمایز 

این وجوه تشابه است، از حیث هدف اصلی نیز انطباق وجود  نییتبتوصیف و سپس 

ي ها وهیشدر این پژوهش موارد مورد مقایسه القاعده و داعش و واحد تحلیل  دارد. نهایتاً

  ها خواهد بود. منابع مالی آن نیتأم
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  مباحث نظري -3

. وجه ابدی یماین بحث چندین وجه  شود یمزمانی که از اقتصاد سیاسی تروریسم بحث 

ایده است که فقر ي اقتصادي تروریسم است و اساساً مبتنی بر این ها شهیراول در مورد 

 در پیدایش و گسترش تروریسم است مؤثرعوامل  نیتر یاصلاقتصادي یکی از 

(Blomberg,2007: 45-62)  اقتصادي تروریسم، بر پیامدهاي  منشأدوم به جاي  وجه

که وقوع  کند یماقتصادي تروریسم متمرکز است. این وجه عموماً بر این موضوع تأکید 

ي اقتصادي براي آن کشور به همراه ها نهیهزکشور چه یک حادثه تروریستی در یک 

به  دارد. براي نمونه یک پژوهش برآورد نموده است که حمالت تروریستی یازده سپتامبر

براي آمریکا  دالر اردیلیم 7/28به طور غیرمستقیم و روي هم رفته  طور مستقیم و

طور یک برآورد  مینه ).114: 1391به نقل از دري،( استي اقتصادي داشته ها نهیهز

میلیارد دالر صرف مبارزه با تروریسم  7/1 حدودنشان داده است پاکستان سالیانه در 

اقتصادي یا پیامد اقتصادي  منشأ) وجه سوم به جاي تأکید بر Ali,2010: 8( استنموده 

تروریسم، بر امکانات اقتصادي مورد نیاز تروریسم یا همان منابع مالی مورد نیاز براي 

که انجام  کند یمام حمالت تروریستی متمرکز است. این وجه بر این موضوع تأکید انج

منابع مالی تروریسم به همین دلیل  نیتأماست و الجرم  بر نهیهزحمالت تروریستی 

حمله به مرکز تجارت جهانی سال  که شود یم. براي نمونه گفته ابدی یماهمیت زیادي 

هزار  20در حدود  2002بالی اندونزي در سال  يگذار بمبهزار دالر،  19حدود  1993

هزار دالر و نهایتاً حمالت یازده  50تا  10بین  2004دالر، حمالت مادرید در سال 

هاي تروریستی هزینه در برداشته  هزار دالر براي گروه 500تا  350سپتامبر چیزي بین 

که یک سازمان  یی استها نهیهزاین تنها بخش کوچکی از  .)Passas, 2007: 31( است

ي بسیار زیاد دیگري شامل ها نهیهزتروریستی باید آن را پرداخت نماید؛ چراکه 

ها  ي آموزشی، تدارکات مانند غذا و سرپناه نیز بر این گروهها کمپ سیتأسعضوگیري، 

تا  1990باعث شده است تا بودجه سالیانه القاعده در دهه  ها نهیهز. این شود یمتحمیل 

یکی از متهمان حمله  1) رمزي یوسفPassas, 2007: 32( گرددر برآورد میلیون دال 30

ي خود اعتراف کرد که اگر پول ها ییبازجودر  1993به مرکز تجارت جهانی در سال 

مواد منفجره بیشتري خریداري نماید و خسارت  توانست یمبیشتري در اختیار داشت 

  ).Freeman,2012:3( آورد یمجانی و مالی بیشتري را به بار 

                                                      
1. Ramzi Yousef 
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این مقاله از حیث نظري بر وجه سوم رهیافت اقتصادي سیاسی تروریسم متمرکز   

منابع مالی تروریسم است؛  نیتأماست. این تمرکز بیش از هر چیز به دلیل اهمیت بحث 

: 3( ژنیاکسبرخی از محققین از پول یا منبع درآمدي تروریسم به عنوان  کهي ابه گونه

Powell,2001( 1در جریان یا نیروي حیات ن را خون) یا برخی آGupta, 2005: 28 یا (

سان، اهمیت این پژوهش  . بدیناند دانسته) تروریسم Raphaeli,2003: 60( محرکهموتور 

بر  گذاران استیساز همین منظر قابل تبیین است. به طور کلی بسیاري از تحلیلگران و 

ي تروریستی است تا خود را سرپا ها سازماناین باورند که پول عنصر بسیار مهمی براي 

ي است ا شده رفتهیپذاینکه دست به عملیات بزنند. اکنون این دیدگاه  تر مهمو  دارند نگه

ي تروریستی از منابع مالی عامل کلیدي در کاهش گستره ها سازمانکه محروم نمودن 

قادر به انجام ها نه  ها به ویژه انجام حمالت تروریستی است. بدون پول این گروه عمل آن

باشند به عنوان یک سازمان تداوم حیات داشته  توانند یمعملیات هستند و نه 

)Freeman,2011: 461 ،در این تعبیر پول کمتر، به معناي امکان عضوگیري کمتر .(

، ظرفیت کمتر و نهایتاً کاهش ظرفیت براي خرید تر نامناسباسلحه کمتر، آموزش 

). یک مطالعه ضمن انجام Kiser,2005: 4است (ن ي و به کارگیري متخصصیفنّاور

در مورد نقش پول در  گذار در حوزه تروریسم گر و سیاست تحلیل 28مصاحبه با 

مالی تروریسم را به وضوح نشان داد. در این  نیتأمي تروریستی، اهمیت ها سازمان

فر نقش پول در ن 3مهم و تنها  نسبتاًنفر آن را  8نفر نقش پول را بسیار مهم،  17مطالعه 

طور کالین پاول  ). همینKiser,2005: 4( دیدند. تیاهم کمي تروریستی را ها سازمان

منابع مالی  نیتأموزیر امور خارجه آمریکا در دوره بوش پول نیز تأکید داشت که بدون 

را  اي که او حتی پولکار کند؛ به گونه توانست ینمتروریسم در سراسر جهان، تروریسم 

مالی  نیتأم). به همین دلیل اکنون مبارزه با Powell,2001: 3روریسم نامید (اکسیژن ت

ها  ي افرادي تبدیل شده است که مسئولیت آنها دغدغه نیتر یاصلتروریسم به یکی از 

)؛ چراکه به زعم این افراد بدون منابع مالی Raphaeli,2003: 60است (مقابله با تروریسم 

نبود  ریپذ امکانند حمالت یازده سپتامبر اساساً ي مانا دهیچیپ عملیاتفراوان 

)Raphaeli,2003: 60مدتی کوتاه قبل الدن بنکه ایمن الظواهري دست راست  ) چنان ،

به این موضوع اشاره کرد که اگر او پول  آباد اسالمي در سفارتخانه مصر در گذار بمباز 

ي گذار بمبانگلستان نیز  در سفارت آمریکا و توانست یم زمان همکافی و بیشتري داشت 

  ).Raphaeli,2003: 60دهد (انجام 

                                                      
1. lifeblood  
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  منابع مالی در القاعده نیتأمي ها وهیش -4

که منابع مالی القاعده از سه منبع عمده یعنی ثروت شخصی  شود یمعموماً استدالل 

؛ )Gomes & Mikhael,2018: 23شود ( یم نیتأممجرمانه  هاي فعالیتو  ها هبه، الدن بن

که شبکه مالی القاعده از حیث مالی یک شبکه  دهد یمنشان  تر قیدقي ها یبررساما 

آمریکا تالش  که یزمانچنانکه  .)Raphaeli,2003: 61است (و بسیار متنوع  هیچندال

طی پیامی اعالم کرد که این  الدن بناین گروه را توقیف کند،  ها ییداراکرد برخی از 

مالی خود دارد. او تأکید کرد که القاعده توسط  نیتأمگروه آلترناتیوهاي متعددي براي 

 ابندیبرا  ها راهکه قادرند این  شود یمفراوانی در جهان اداره  کرده لیتحصجوانان 

)Raphaeli,2003: 61.(  به همین دلیل به زعم یکی از مقامات نظامی آمریکا، جنگ با

است اوران حقوقی تروریسم اکنون جنگ حسابداران، حسابرسان، سالح به دستان و مش

)New York Times, 19 Dec. 2002:2 منابع  نیتأمي ها وهیش) که مبین پیچیدگی

، ها یدگیچیپاین  نظر گرفتنتا با در  شود یمها است. در ادامه تالش  مالی این گروه

  منابع مالی اصلی القاعده احصاء و بررسی شوند.

  

  خیریه مؤسسات -4-1

 Bin( سازمان القاعده، مؤسسات خیریه دیده شده است. منابع درآمدي نیتر یاصلیکی از 

Laden,1999 ي خیریه اسالمی و القاعده ها سازمان) پس از یازده سپتامبر ارتباط میان

 ها یبررسهم در غرب و هم در منطقه خاورمیانه مورد توجه جدي قرار گرفت. برخی از 

ي اسالمی مستقر در انگلستان، ها هیریخاز  پنجم ککه القاعده حداقل در ی دادند یمنشان 

هزار  10ي اسالمی این دو حوزه را حدود ها هیریخولز و هلند نفوذ کرده بود. اگر تعداد 

مستقر در این  خیریه 2000که القاعده با  دهند یمخیریه در نظر گیریم، برآوردها نشان 

از نقش  ). با این حال زمانی کهGunning,2007: 93( دو بخش ارتباطاتی داشته است.

باید متوجه این موضوع باشیم که  میکن یممنابع مالی القاعده صحبت  نیتأمدر  ها هیریخ

که بر اساس تنها بخش محدودي از این منابع در اختیار القاعده قرار داشته است. چنان

در آمریکا پرداخت  ها هیریخدرصد از منابعی که به  10یک بررسی تنها در حدود 

 ها هیریخمیلیون دالر منابع این  9تا  6بنابراین از حدود ؛ شود یمده نصیب القاع شود یم

است هزار دالر آن در اختیار القاعده قرار گرفته  900تا  600تنها در حدود 

)Gunning,2007: 104و در  ). این بدان معناست که برخالف دیدگاه رهبر این گروه

منابع مالی این گروه را  نیتأمدر  ها هیریخنقش  مقایسه با سایر منابع درآمدي القاعده،
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). با این حال مسئله اصلی در Gunning,2007: 10گرفت(نباید بیش از اندازه در نظر 

یی که از مدارس مذهبی، اشخاص حامی در مساجد و ها پولاینجا این است که ردیابی 

اه و گ شود ینمکه هیچ جایی ثبت و ضبط  ، از آنجاشود یمي آور جمعمؤسسات خیریه 

، بسیار دشوار است. گرچه در این میان ارتباط برخی کند ینمدر هیچ شبکه بانکی ورود 

با القاعده تا حد زیادي  2یا سازمان الوفاق 1ي خیریه مانند بنیاد امداد جهانیها سازماناز 

)، اما واقعیت این است که این منابع مالی به Freeman,2011: 470است (مشخص شده 

رد پایی از آن در هیچ شبکه رسمی  آنکهرش و انتقال هستند بدون سرعت در حال گست

سپتامبر و  11المللی ثبت شود. با تمامی این اوصاف، بعد از حادثه  مالی ملی یا بین

خیریه و  مؤسساتي تحریمی سازمان ملل براي مقابله با تروریسم، برخی از ها قطعنامه

مبدأ مواجه شدند. چنانکه  هاي دولتي با توقف فعالیت از سو 3نهادهاي مردم سازمان

المللی  بین نهاد مردمنهاد و مؤسسه خیریه و  315پس از حادثه یازدهم سپتامبر حدود 

دالر پول  ونیلیم 136از  شیبا حساب در سراسر جهان ب 1400از  شیبتعطیل شدند و 

سازمان القاعده تروریستی از جمله  هاي گروهها با  که احتمال ارتباط آن ها ییدارا ریو سا

  )(Departments of the Treasury and Justice,2003: 7: ( .وجود داشت، مسدود شدند

  

  ها گذاري الدن و سرمایه ثروت شخصی بن -4-2

بود الدن  بن منابع مالی القاعده، ثروت شخصی نیتأمي ها وهیشیکی دیگر از 

)Freeman,2011: 470دیگر یک  گذار هیماسر 36الدن با کمک  ). چنانکه اسامه بن

را  داد یمي کشاورزي انجام ها حوزهمتنوعی در  هاي فعالیتشرکت چندملیتی که 

 شگاهیآزما کنام داشت. این شرکت شامل ی 4»تمار المبارك«تأسیس کرد. این شرکت 

شرکت  کی، یک کارخانه تولید لوازم آرایشی و بهداشتیگوسفند،  یکیژنت یقاتیتحق

 وابسته شرکت کیکارخانه دوچرخه و  کی ،يپرور دام ک، ییک مزرعه بزرگمبلمان، 

). Gunaratna,2002: 1-2بود (براي فروش محصوالت  المللی صادرات و واردات بین

همچنین این شرکت یک معدن بزرگ در تانزانیا را خریداري کرد. البته کارشناسان 

الی این سازمان مهاي  فعالیتاقتصادي بر این باورند که معدن تنها یک پوشش براي 

را پوشش دهد و همچنین در  ها حسابتا مبادالت مالی و جابجایی  شد یممحسوب 

                                                      
1. Global Relief Foundation 
2. Al-Wafa organization 
3. NGO 
4. Themar al-Mubaraka 
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مدتی به عنوان نیروهاي  گرفتند یمشرایطی که نیروهاي عملیاتی تحت تعقیب قرار 

 Global Witness. April( تا اوضاع مساعد شود. شدند یممشغول به کار  آنجامعدن در 

تا از طریق  کردند یمطور تالش  تروریستی مانند القاعده، همیني ها سازمان). 2 :2003

ها نیز درآمدهایی را کسب نمایند. براي نمونه  گذاري هاي قانونی و از محل سرمایه فعالیت

یی را براي تجارت قانونی در سودان ها بنگاه 1996تا  1992ي ها سالالقاعده بین 

ي لوازم و آرایشی، ها شرکت سیتأس، رعسلزنبوی، پرورش نیزم بادام دیتول نمود. سیتأس

و حتی  دوم دستي ها نیماشی ساختمان تعمیر و فروش کش لولهتولید مبلمان، 

 :Freeman,2011بود ( ي مشروعدرآمدزاي تولیدي از جمله این اقدامات ها کارخانه

 ي سازمان القاعده در برخی از صنایع در کشورهایی غیر ازها هیسرما). در عین حال 469

و حامیان غیرمستقیم این سازمان در صنایعی  ها واسطهپاکستان و افغانستان با کمک 

ي براي اتومبیل، صنایع نساجی و دیگر ساز قطعهي ها کارخانهي، خودروسازمانند 

 .شد یمي گذار هیسرمادر آن فراهم بود،  انیگرا اسالمصنایعی که امکان حضور 

  

  بانک سیتأس -4-3

اقداماتی بود که توسط وابستگان به القاعده براي دستیابی به یک بانک از دیگر  سیتأس

المللی  بانک بین. نمونه آن، تأسیس شد یممنبع مطمئن و سودآور در نظر گرفته 

بود که از زیربناهاي مهم اقتصادي و مالی القاعده محسوب  )BCCI( 1و تجارت ياعتبار

سال  درگردید و  سیکستان، تأسبانکدار پا ،2يآقا حسن عابد. این بانک توسط شد یم

 تیسوم و تحت حما جهآن انیمشتر يبرا یسوم بانک جهان کیبه عنوان  1972

کشور دایر نمود  73شعبه در  400ي بود که ا گونهت. رشد این بانک به حکومت قرار گرف

 هاي فعالیت نیتر عمده. چنانکه کار شدندهزار کارمند در آن مشغول به  14و حدود 

ي قیمتی، خرید ها سنگ دوفروشیخراز جمله جابجایی پول مواد مخدر، یی شو پول

تسلیحات سبک و سنگین و دیگر معامالت مالی این گروه از طریق شبکه بانکی با 

 .)Frank,2001گرفت ( یمي متعدد این بانک انجام ها شعبهعاملیت 

  

  قاچاق و اسکورت مواد مخدر  -4-4

اچاق و اسکورت مواد مخدر بود. به همین دلیل امروزه یکی از دیگر منابع مالی القاعده، ق

                                                      
1. The Bank of Credit and Commerce International (BCCI) 
2. Agha Hassan Abedi 
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المللی  ي بینها گفتمانتروریستی در  هاي گروهبحث مقابله با کاالهاي قاچاق متعلق به 

، شوراي امنیت قطعنامه 2014ي پیدا کرده است. به عنوان مثال در سال ا ژهیوجایگاه 

تصویب کرد تا  ها ستیترورتوسط را در رابطه با مقابله با قاچاق کاالهاي مختلف  2195

 ,Security Councilگام مهمی در راه مقابله و کنترل منابع مالی تروریسم بردارد. (

، کشت مواد مخدر کرد یم). با توجه به شرایط محیطی که القاعده در آن عمل 2 :2014

اه منابع درآمدي این گروه تبدیل شد؛ چراکه افغانستان به همر نیتر یاصلبه یکی از 

پاکستان و ایران به عنوان هالل طالیی تولیدکنندگان عمده خشخاش و تریاك در طول 

از تولیدات کشاورزي افغانستان با  کی چیه آنجا کهاز  .)McCoy,2009اند ( بودهتاریخ 

این وضعیت  آرچنین سودي و بازار فروش وسیعی روبرو نبوده است، گروه القاعده نیز 

گذاري بر روي  ي از موارد با سرمایها پارهور مشخص القاعده در نهایت بهره را برد. به ط

در مناطقی مانند افغانستان، تولید و فروش  البراتوارهاتولید مواد سنتی، فرآوري و توسعه 

ي از مواد مخدر را به دست گرفت تا قاچاق مواد مخدر به یکی از منابع ا عمدهبخش 

در اثر این  .)Thompson,2015: 1(یل شودتبد ها گروهدرآمد جدي و پرسود براي این 

در جهان تبدیل شد؛  شهر هلمند افغانستان به یک قطب بزرگ تولید خشخاش ها تیفعال

). Peters,2009: 12شد ( یمتن خشخاش در این شهر تولید  250که ساالنه  به گونه اي

طور این امکان را داشتند که با استفاده از توان نظامی خود،  همین ها آناز این گذشته 

شرایط امنی براي ترانزیت مواد مخدر فراهم آورند و محموله خود را تا مرزهاي 

المللی اسکورت نمایند. این وضعیت حتی باعث شد تا برخی از فرماندهان بلندپایه  بین

  اکستان نیز به شبکه مافیاي مواد مخدر طالبان و القاعده پیوستند. پ

  

  تجارت الماس و جواهرات -4-5

است تجارت الماس و جواهرات یکی دیگر از منابع درآمدي القاعده تعریف شده 

)Freeman,2011: 467 شواهد در خصوص عالقه القاعده به  نیتر کننده قانع). یکی از

الدن دید. چنانکه  محافظ شخصی بن 1وحیدالحق در محاکمه وانت یمتجارت جواهرات را 

ی که از او تاپ لپطور در  در طول محاکمه او، بارها از تجارت الماس نام برده شد. همین

مدارك بسیار زیادي در خصوص معامله جواهرات از جمله الماس وجود داشت.  ضبط شد

رادي در خصوص تجارت الماس و در این اسناد مشخص شد که القاعده در لیبریا با اف

                                                      
1. Wadih el Hage 
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طور اسنادي وجود داشتند که  ). همینFarah,2007: 149است (جواهرات در ارتباط بوده 

نموده بود که به تجارت  سیتأس 1القاعده در تانزانیا شرکتی را به نام طاهر دادند یمنشان 

ه نشان ي دیگري نیز وجود داشتند کها گزارش). Farah,2007: 195بود (الماس مشغول 

این گروه در غرب آفریقا و به طور مشخص تانزانیا درگیر قاچاق الماس بوده  دادند یم

 دادند یمي وجود داشتند که نشان ها گزارشطور  ) همینFreeman,2011: 467است (

ي القاعده در کشورهایی مانند سودان نیز در این زمینه فعالیت ها شاخهبرخی دیگر از 

). با این حال این تجارت در اشکالی دیگر در خود Global witness,2003: 2اند ( داشته

ي افغانستان که بسیار پراهمیت و با ها هیسرماافغانستان نیز رایج بود. به طور کلی یکی از 

از اعضاي  آمده دست بهي ها گزارش. در بهاست گرانارزش است، معادن طال و دیگر فلزات 

برخی از اعضاي فعال این گروه مانند  داد یمان القاعده، اطالعاتی به دست آمد که نش

3يریالبنش هیو ابوباد 2الحاج يواد
 بها گرانو فلزات  ها سنگیی در زمینه قاچاق ها تیفعال 

  .اند داشته

  

  گیري گروگان-6–4

 نیتر یعمومگفت کسب درآمد از طریق اعمال مجرمانه یکی از  توان یمبه طور کلی 

 ،1990 دهه اواسط از ز سوي القاعده بوده است.ي کسب منابع درآمدي اها وهیش

تبدیل شد که  ها ستیتروري کسب درآمد ها وهیشربایی به یکی از  آدم و گیري گروگان

هاي الزم از آن به خوبی استفاده  تروریستی به دلیل داشتن ابزار و انگیزه هاي گروه

 بهره گرفتند.یک فعالیت سودآور  عنوان  به) و از آن MacIntyre,2006نمودند (

)Maceda,2003(  ي ها وهیش نیتر یاصلبه همین دلیل استدالل شده است که یکی از

گیري مبلغان مسیحی، تجار و گردشگران خارجی بوده  کسب درآمد این گروه، گروگان

). با این وجود باید گفت اطالعات دقیقی درباره تعداد یا Williams,2007: 136است (

آوري اطالعات با  ین امر در دست نیست، زیرا جمعمیزان درآمد حاصل از ا

ي ها شاخهتنها در یک نمونه، یکی از  ).Yun, 2006است (یی روبرو بوده ها تیمحدود

هاي  وابسته به القاعده در جنوب فیلیپین متعلق به ابوسیاف در ازاي آزادي گروگان

یی وجود ها گزارشطور  میلیون دالر درخواست شده بود. همین 25اروپایی و مالزیایی 

                                                      
1. Taheer 
2. Wadi el-Hage 
3. Abu Ubadiah al-Banshiri 
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ي از موارد براي آزادي ا پارهوابستگان به القاعده در  داد یمداشته است که نشان 

بودند درخواست کرده  هزار دالر 100تا  هزار دالر 10یی از ها رقماروپایی  هاي گروگان

)Sherwell,2016(.  

  

  دولتی هاي کمک -4-7

ها در طول جنگ سرد امري  ها از سوي دولت منابع مالی تروریست نیتأمدر حالی که 

ها پس از پایان جنگ سرد  ها از سوي دولت رایج بود، اما تأمین منابع مالی تروریست

قطع نشد. براي  کامالً)، هر چند Freeman,2011: 465( افتروندي روبه کاهش ی

وریستی این منابع عموماً به دو دلیل واجد اهمیت بودند. اوالً مقادیر این هاي تر سازمان

ها به این منابع مالی عموماً  مبالغ، عموماً قابل توجه بودند. ثانیاً امکان دسترسی این گروه

اسنادي که از ویکی لیکس به دست آمد  .)Freeman,2012:13بود (و کمابیش آسان 

تروریستی  هاي گروهن هنوز به عنوان حامیان دولتی نشان داد که چند کشور در جها

ي داشتند. در این اسناد اشاره ا برجستهگرا مانند القاعده، لشکر طیبه و داعش نقش  اسالم

خیریه و اشخاص  مؤسساتو  ها واسطهها عمدتاً از طریق  این دولت شده بود که پول نفت

اسناد از برخی از کشورهاي  تروریستی رسیده است. در این هاي گروهحقیقی به دست 

تروریستی نام برده شده  هاي گروهبه عنوان حامیان دولتی  فارس  جیخلعرب حاشیه 

  .)Guardian,2010: 1(است

  

  منابع مالی در داعش: نیتأمي ها وهیش -5

داعش روزانه حدوداً سه میلیون دالر درآمد داشته است و  دهد یمیک برآورد نشان 

ي ها ییدارا طور همین و میلیارد دالر در سال برآورد شده است.بودجه سالیانه داعش د

 11که حدود  شد یم دو میلیارد دالر آمریکا تخمین زده 2015این گروه تا اواخر سال 

 درآمدبرخی برآوردهاي  با این حال .)AFTF,2017: 8-9بود ( 2014درصد بیش از سال 

اساس یک تخمین داعش در سال  . چنانکه برزد یمداعش را از این هم بیشتر تخمین 

میلیارد دالر درآمد داشته است؛ یعنی رقمی که معادل تولید ناخالص  6حدود  2015

داعش به  وضعیت باعث شد تا نیا .)Clarke,2018: 1است (بوده  نیاشتا ختنیلکشور 

). AFTF,2017: 8شود (عنوان ثروتمندترین گروه تروریستی دنیا در طول تاریخ شناخته 

میلیون دالر، مالیات  500که سه منبع شامل نفت به میزان  شود یماً استدالل عموم

 500میلیون دالر و سرقت از بانک موصل به میزان  300ستانی و اخاذي به میزان 
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 با .)Clarke,2018: 5است (بوده  2015ي اصلی داعش در سال درآمدهامیلیون دالر از 

که منابع مالی داعش از تنوع و تکثر  دده یمنشان  تر قیدقي ها یبررساین وجود 

  بیشتري برخوردار بوده است. در ادامه این منابع مالی را احصاء و بررسی خواهد شد.

  

  فروش نفت -5-1

 250از فروش نفت سالیانه درآمدي بین  2015بر اساس یک برآورد داعش در سال 

کالرك نیز در ). تخمین AFTF,2017: 8است (میلیون دالر داشته  600میلیون تا 

شود  یمدالر است که تا حد زیادي به این برآورد نزدیک  ونیلیم 500حدود 

)Clarke,2018; 4که یزمانیعنی  2014داعش در سال  ). بر اساس همین برآورد 

هزار بشکه نفت  100تا  50بیشترین سرزمین را در اشغال خود داشت، روزانه بین 

 60ساس برخی برآوردها این گروه کنترل حدود ا بر ).AFTF,2017: 8کرد ( یماستخراج 

درصد از حوزه نفت و گاز عراق را در دست  10هاي نفت و گاز سوریه و  درصد از حوزه

 253). به طور خاص این گروه تنها در سوریه کنترل حدود AFTF,2017:10داشت (

د بودنها فعال  حلقه از آن 161حلقه چاه نفت را در اختیار داشت که در حدود 

)AFTF,2018:10.( و  ها ونیکاماز سوي این گروه براي  دشدهیتولبخشی از نفت  گرچه

هزار  صد ک)، اما در کل بین هفتاد تا یAFTF,2018: 9شد ( یمي نظامی صرف ها تانک

شد  یمبشکه نفت از این دو کشور توسط داعش به خارج از کشور صادر 

)AFTF,2078:10ر بشکه نفت استخراجی را در ). طبق اطالعات غیررسمی، داعش ه

دالر به فروش رسانده است. صادرات نفت داعش با  40بازارهاي سیاه و غیررسمی حدود 

ي غیرنظامی و حتی احداث خط لوله ها لیاتومباستفاده از تانکرهاي با ظرفیت محدود، 

در مواردي  طور همین .)Gusovsky, 2015: 3( .گرفت یمموقت تا مرز ترکیه صورت 

ي کوچک به ها شگاهیپاالد تا نفت خام به کشورهاي همسایه منتقل شود و در سعی ش

ي قابل فروش تبدیل و سود بیشتري حاصل شود. چنانکه بعد از کنترل نسبی ها فرآورده

ي ها شگاهیپاالاز سوریه به این شهر منتقل شد و در  شده استخراجداعش بر موصل، نفت 

قرار گرفت. با این وجود، برخی از کارشناسان موصل، به عنوان بنزین مورد استفاده 

تنها پاسخگوي نیاز داخلی داعش بود و در مناطق تحت  دشدهیتولمعتقدند که بنزین 

  ).Guardian,2014: 2(گرفت یمي جنگی خودشان مورد استفاده قرار ها نیماشکنترل و 
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  قاچاق آثار باستانی -5-2

چاق کاالهاي عتیقه و باستانی، دومین منبع برخی از کارشناسان اقتصادي معتقدند که قا

ي ابتدایی حضور ها سالدر  داعش ).Kohn,2014شد ( عمده درآمدي داعش محسوب می

ي فرهنگی و سنتی و ملی این ها نشانهدر سوریه و عراق اقدام به تخریب آثار باستانی و 

ي اروپایی، منبع کشورها نمود، اما پس از چندي ترجیح داد با قاچاق این آثار به کشورها

سایت  6سوریه به تنهایی داراي  آنجا کهدرآمدي براي خود ایجاد نماید. از 

در یونسکو ثبت شده بودند، بالطبع  بود کهموزه فرهنگی تاریخی  25ی و شناس باستان

شرایط محیطی براي قاچاق آثار باستانی تا حد زیادي فراهم بود. همین وضعیت 

از  سوم ک، حدود یها گزارشجود داشت. چنانکه طبق کمابیش در مورد عراق نیز و

هزار سایت) نیز به تصرف داعش درآمد  12شناسی عراق (حدود  ي باستانها تیسا

)Harkin,2016: 1-4(.  توسط داعش تنها به آثار و اشیایی که در  قهیعتقاچاق

شناسی به دست آمده بودند، منحصر نماند و به اشیایی که در  ي باستانها وشکا

هم رسید. طبق گزارشی که در روزنامه گاردین در سال  شدند یمي دار نگهي ملی ها موزه

منتشر شد سهم عمده تجارت قاچاق اشیاي عتیقه سوریه، در دست داعش و بعد  2014

ي حفاري ا حرفهي ها میتتروریستی  هاي گروه از آن ارتش آزاد سوریه است. چنانکه این

ها،  نمودند. هم پا با آن شناسی ي باستانها تیساتشکیل دادند و شروع به کاوش در 

مافیاي عتیقه در کشورهاي ترکیه، لبنان و عراق به شدت فعال شدند تا بتوانند اشیاي 

ج نمایند. حتی و ارزشمند را در کمترین زمان خریداري و از این کشور خار اول دست

سوري که به کشورهاي دیگر مانند اردن  یی وجود داشت که داعش از آوارگآنها گزارش

  .)(Kohn,2014:2به عنوان حامالن این اشیاء استفاده نموده است کردند یممهاجرت 

 
  هاي خارجی ي مالی دولتها تیحما -5-3

ه است، دسترسی به منتشر کرد متحده االتیا امور خارجهیی که وزارت ها گزارشطبق 

. در شد یممنابع نفتی در سوریه و عراق تنها بخشی از درآمدهاي مالی داعش محسوب 

میلیون دالر از  40منتشر کرد در حدود  2013ي که این وزارت خانه در سال ا هیانیب

سوي کشورهاي نفتی خلیج فارس از جمله عربستان سعودي، قطر و کویت تنها در دو 

بود شار این گزارش در اختیار گروه تروریستی داعش قرار داده شده سال منتهی به انت

)US Department of State,2013 طبق گزارش بانک اطالعاتی وزارت  ها کمک). این

 درصد منابع مالی داعش برآورد گردید. 5متحده، چیزي در حدود  دفاع ایاالت
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)Allam,2014 .(و ورود سازمان  المللی جامعه بیني ها تیحساس لیحال، به دل نیا با

سازمان ملل متحد در مورد  تیامن يشورا یی کهها قطعنامه ژهیبه و ملل در این زمینه،

صادر کرد، در حال حاضر  ی تروریسمحام هاي دولت يکه برا يمجازات اقتصاد

  .است افتهی کاهش یقابل توجه زانیبه م سمیاز ترور یدولتي ها تیحما

  

 بانکی يها سپردهدست برد به  -5-4

داعش در حدود یک میلیارد دالر پول نقد از طریق دستبرد به  دهد یمیک بررسی نشان 

به دست آورده است. بر اساس این بررسی، این گروه از طریق تصرف وجوه نقد ها  بانک

 675ي تحت کنترل خود این مبلغ را به دست آورد که تنها حدود ها استاندر  بانک 90

آن تنها متعلق  میلیون دالر 500ي موصل و در حدود ها بانکبه میلیون دالر آن متعلق 

). داعش در برخی از مناطق FATF,2018: 10به خزانه بانک مرکزي در موصل بود (

دست  ها بانکي مالی خود در ها حسابتحت تصرف حتی مردم را مجبور نمود تا از 

اعضاي داعش مشخص  سه نفره که از سوي ئتیهي را به یک ا نامهبکشند. افراد باید 

ي ها ییداراکه نسبت به  نمودند یمو در آن رسماً اعالم  کردند یمشده بودند، تنظیم 

با اجازه این هیئت، اشخاص تنها قادر بودند  هیچ ادعایی نخواهند داشت. ها بانکخود در 

درصد از دارایی خود را برداشت نمایند و بقیه را در اختیار دولت اسالمی قرار  10تا 

نیز مورد ضرب و شتم و آزار  کردند یمافرادي که مقاومت  .)Khales,2014هند (د

. این قانون تصرف اموال شیعیان، اهل سنت و حتی گرفتند یمنیروهاي داعش قرار 

نبود. یک بررسی نشان  استثنابردارو  شد یممسیحیان در مناطق تحت کنترل را شامل 

ز بزرگان و ثروتمندان شهر را مصادره و که داعش حتی منازل مسکونی برخی ا داد یم

 :FATF,2018است (ي قابل مالحظه اقدام نموده ها فیتخفها در بازار با  براي فروش آن

10(.  

 
  مالیات ستانی و جزیه -5-5

گسترش قلمرو سرزمینی خود در اختیار داشت، جمعیتی در  سرزمینی که داعش در اوج

ریافت انواع مالیات از این جمعیت یکی از گرفت. دمیلیون نفر را در بر می 8حدود 

داعش سالیانه در حدود  داد یممنابع درآمدي این گروه بود. یک برآورد نشان  نیتر عمده

که  ها اتیمال). این FATF,2018: 11است (میلیون دالر از این طریق درآمد داشته  900

. شدند یمت را شامل گستره زیادي از کاال و خدما شدند یمعموماً به اسم زکات توجیه 
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طور عواید ناشی از  درصد از عایدي گندم، جو، پنبه، دامداري و همین 5/2 عموماً ها آن

ي از موارد ا پاره). در AFTF,2018: 11کردند ( یمخدمات را تحت همین عنوان اخذ 

درصد این عواید توسط این  10ها در حال جنگ هستند حتی تا  تحت این عنوان که آن

). به طور کلی، داعش AFET,2018: 11شد ( یمهمین عنوان از مردم گرفته گروه تحت 

ي زیادي از این راه کسب نماید. این درآمدهاي مختلفی وضع کرد تا بتواند ها اتیمال

را شامل  هینقل لیوسا گرفته تا مالیات برسوخت  و التیبر تحصاز مالیات  ها اتیمال

 ونیکام کبر ی شده اعمالمالیات نند موصل ما در مناطق پرجمعیت . براي نمونهشد یم

دالر بود  50دالر تا  100 حدودکوچک  يها ونیکام ،دالر 400بزرگ به طور معمول 

)Rasheed,2014(.  ،تا از  دندیکوش طور نیهم ها آنعالوه بر مالیات ستانی از مسلمانان

انکه طبق احکام طریق دریافت جزیه از غیر مسلمانان نیز منابع مالی به دست آورند. چن

ي دولت اسالمی، هر مرد غیر مسلمان ساکن در مناطق مورد ها ئتیهصادر از سوي 

نمود  یمدالر به عنوان جزیه به دولت اسالمی پرداخت  720تصرف داعش باید ساالنه 

)Spencer,2014.(  

  

  فروش ارزاق عمومی -5-6

تروریستی، تصرف  هاي به طور کلی یکی از وجوه متمایزکننده داعش از سایر گروه

ي قابل توجه در عراق و شام از سوي این گروه بود. این ویژگی به داعش یک ها نیسرزم

 باًیتقرخصلت سرزمینی بودن مشخص بخشید و از این حیث این گروه تروریستی را 

بر روي شیوه کسب منابع  توانست یمخاص ساخت. این خصلت سرزمینی بالطبع 

داشته باشد. چنانکه در اثر این خصلت، داعش توانست  ریتأثدرآمدي این گروه نیز 

) و Fick,2014: 2-3( ردیگدرصد از تولیدات و ذخایر گندم عراق را به دست  40کنترل 

از این طریق تعدادي از سیلوهاي عمده گندم را تحت کنترل خود درآورد. بر اساس یک 

ن گندم بیشتر از سال ت 14000تقریباً  2014برآورد در برخی سیلوهاي عراق در سال 

 :Fick,2014(شد یممیلیون دالر برآورد  5/9انبار شده بود که ارزش آن در حدود  2013

دست به  دید یم رو روبه). به همین دلیل داعش که خود را با یک ثروت بادآورده 2-3

عموماً چیزي بین گندم  لویکقیمت هر  که یحالدر  زد. انبارشدهي ها گندمحراج 

را حراج کرد و آن را در بازار  شده دهیدزدي ها گندمدینار بود، داعش  11000تا  10000

  .)Fick,2014: 2-3رساند (دینار به فروش  5000تا  4000به قیمت چیزي بین 
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  ربایی آدم -5-7

تروریستی بوده است.  هاي گروهربایی از دیگر منابع تأمین مالی  به طور کلی آدم

افراد و درخواست وجه از خانواده یا افراد عشیره آنان،  ي تروریستی با ربودنها سازمان

هاي تروریستی و درخواست پول و در  هاي دیگر سازمان همچنین ربودن اعضا و سرکرده

در  ).Chou,2017: 3(اند پرداختهمواردي حتی فروش جنازه این افراد به کسب درآمد 

نان و دختران و فروش ي اخیر، با ربودن زها سالاین میان به طور مشخص داعش در 

ي فروش انسان در کشورهاي مختلف کسب درآمد کرده است. در ها شبکهآنان به 

ي ها بردهبه صورت  ها گروگانمواردي که خانواده توان تأمین و مبادله نداشته است، 

. داعش حتی در مواردي اند شدهالمللی قاچاق انسان فروخته  ي بینها سازمانجنسی به 

خود که تابعیت کشورهاي اروپایی داشتند و دولت متبوع خواستار برخی از اعضاي 

 ها بوده است را به عنوان گروگان در نزد خود نگه داشته است و تنها مبادله و برگشت آن

طبق  ).Huckerby 2019:4,(ها نموده است در ازاي دریافت پول مبادرت به آزادي آن

منتشر نمود داعش از فروش و مبادله انسانی، بین  2014در سال  FATFگزارشی که 

). سازمان عفو Cited Fick,2014: 3است(میلیون دالر درآمد کسب کرده  45تا  20

ربایی و قاچاق و  جمعیت قربانی آدم نیتر بزرگالملل نیز زنان و دختران ایزدي را  بین

 یتعداد زنان و دختران شود یم برآوردي اخیر معرفی کرده است. ها سالفروش انسان در 

ي ها سالدر  2500از شده است  سوءاستفاده ها آنکه توسط داعش ربوده شده و از 

ي اخیر رسیده باشد که عمده این جمعیت را زنان ها سالمورد در  6000ه بابتدایی 

  ).Watson, 2014( .دادند یم ایزدي تشکیل

  

  منابع مالی داعش و القاعده نیتأمي ها وهیشتحلیل تطبیقی  -6

بانک،  سیتأس ها، گذاري الدن و سرمایه خیریه، ثروت شخصی بن مؤسساتچنانکه دیدیم 

 هاي کمکگیري و  مخدر، تجارت الماس و جواهرات، گروگان قاچاق و اسکورت مواد

قاچاق آثار باستانی،  طور فروش نفت، منابع مالی القاعده بود. همین نیتر یاصلدولتی از 

ي بانکی، مالیات ستانی و جزیه، فروش ها سپردهي مالی خارجی، دست برد به ها تیحما

ي داعش شناسایی و احصاء گردید. ددرآممنابع  نیتر یاصلربایی از  ارزاق عمومی، آدم

  جدول شماره یک منابع درآمدي این دو گروه را احصاء نموده است.
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  منابع درآمدي القاعده و داعش :1جدول 
  

  منبع عمده مالی داعش  منبع عمده مالی القاعده

  فروش نفت  خیریه مؤسسات
  قاچاق آثار باستانی  ها گذاري الدن و سرمایه ثروت شخصی بن

  ي مالی خارجیها تیحما  ي مالی خارجیها تیحما 
  ي بانکیها سپردهدست برد به   بانک سیتأس

  مالیات ستانی و جزیه  قاچاق و اسکورت مواد مخدر،
  فروش ارزاق عمومی  تجارت الماس و جواهرات

  گیري ربایی و گروگان آدم  گیري آدام ربایی و گروگان

  

منابع مالی، ابتدا به بحث از وجوه تمایز و سپس  نیتأمي ها وهیشاکنون با مشخص شدن 

  ي مزبور از سوي دو گروه تروریستی خواهیم پرداخت.ها وهیشبه بحث از وجوه تشابه 

  

  توصیف وجوه تمایز و تشابه -6-1

  توصیف تمایز: -6-1-1

منابع مالی این دو گروه تروریستی، ثروت  نیتأموجوه تمایز شیوه  نیتر مشخصشاید 

 مؤسسالدن  ، ثروت شخصی بنها یبررسالقاعده باشد. چنانکه برخی  گذار انیبنشخصی 

). این Warde,2007: 6اند ( نمودهمیلیون دالر نیز برآورد  300القاعده را حتی در حدود 

ثروت شخصی بالطبع نقش کانونی را براي رهبر القاعده به همراه داشته است. دومین 

ي ها یبررسنابع مالی داعش بوده است. چنانکه م نیتأموجه تمایز نقش برجسته نفت در 

منابع درآمدي داعش بوده است، اما نفت این  نیتر یاصلمقاله نشان داد نفت یکی از 

به رابطه این  مربوطنقش کانونی را براي القاعده ایفاء ننموده است. سومین وجه تمایز 

تقال منابع مالی خود را از و ان نیتأمالقاعده  که یحالبوده است. در  ها بانکها با  گروه

مالی خود به  نیتأم، داعش برعکس براي سو آن، در کرد یمبانک دنبال  سیتأسطریق 

هاي  روي آورد. در حوزه قاچاق نیز میان این گروه ها بانکدستبرد به منابع موجود 

چنانکه براي القاعده قاچاق و اسکورت مواد مخدر یکی از  تروریستی تمایز وجود داشت.

سو داعش از قاچاق آثار باستانی به عنوان یکی از  ابع اصلی درآمدي بود، اما در آنمن

تجارت الماس و جواهرات  که یحالطور در  منابع اصلی درآمدي خود بهره گرفت. همین
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سو مالیات ستانی و جزیه از منابع  ، در آنشد یمیکی از منابع درآمدي القاعده محسوب 

فروش ارزاق عمومی از منابع اصلی درآمدي  که یحالتاً در اصلی درآمد داعش بود. نهای

  ي محروم بود.درآمدداعش بوده است، القاعده از چنین منبع 

  

  توصیف تشابه -6-1-2

ي نیز ا عمدهمنابع مالی خود واجد وجوه تشابه  نیتأمها در حوزه  با این وجود این گروه

تنوع منابع مالی ویژگی مشترك و بودند. استدالل اصلی مقاله در این بخش این است که 

ي سنتی انتقال ها وهیشها هم از  مشابه این دو گروه تروریستی بوده است. چنانکه آن

ي مدرن انتقال منابع مالی مانند نظام ها وهیشمنابع مالی مانند سیستم حواله و هم از 

وي . براي نمونه داعش پس از اقدامات صورت گرفته از سکردند یمبانکی استفاده 

و یا ممانعت از انتقال  ها ییداراالمللی براي مسدود ساختن  ي بینها سازمانکشورها و 

ي مدرن بانکی به سمت رویکردهاي سنتی انتقال پول مانند حواله ها شبکهپول از طریق 

ها نیز  منابع مالی آن نیتأمهمین وضعیت در مورد منابع  )Raphaeli,2003روي آورد (

منابع مالی مانند جزیه و هم از  نیتأمي سنتی ها وهیشها هم از  نوجود دارد. چنانکه آ

ي و فروش نفت بند تعرفهمنابع مالی مانند مالیات ستانی و نظام  نیتأمي مدرن ها وهیش

منابع مالی مانند  نیتأمي قانونی ها وهیشها هم از  طور آن . همیناند کردهاستفاده 

منابع مالی مانند قاچاق مواد مخدر،  نیتأمی نونرقایغي ها وهیشها و هم از  گذاري سرمایه

هاي  آوري کمک سان روش جمع بدین .اند کردهگیري استفاده  ربایی، سرقت و گروگان آدم

ي متنوع به ظاهر قانونی و ماهیتاً ها وهیشمالی از سوي گروهاي تروریستی ترکیبی از 

ن است که نه تنها امکان غیرقانونی بوده است. موضوع مهمی که در اینجا وجود دارد ای

هاي در  تمایز میان این دو شیوه به سختی وجود دارد، بلکه اساساً ردیابی این کمک

ممکن است این منابع از  ) مثالRaphaeli,2003: 61ًاست (ي از موارد ناممکن بوده ا پاره

شود و از سویی دیگر از طریق  نیتأمي خیریه مشروع ها سازمانسو از طرف  یک

ي اعتباري تقلبی، قاچاق، اخاذي، نقض حقوق مالکیت معنوي و مواردي از این ها کارت

هاي تروریستی  گفت گروه توان یمسان  ). بدینRaphaeli,2003: 61(گردد  نیتأمدست 

ي قانونی و هم از ها وهیشي مدرن، هم از ها وهیشي سنتی و هم از ها وهیشهم از 

ي سرشت و خصلتی ها وهیش. این اند مودهنمالی استفاده  نیتأمي غیرقانونی ها وهیش

طور تا حد  ها را همین منابع مالی این گروه نیتأمو الجرم شیوه  اند داشتهمتنوع و متکثر 

  زیادي منعطف نیز ساخته است.
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  تبیین وجوه تمایز و تشابه -6-2

  دلیل تمایز -6-2-1

متفاوت  ها حوزهی منابع مالی گروه تروریستی داعش و القاعده در برخ نیتأمچرا شیوه 

هاي تروریستی در  بوده است؟ استدالل اصلی مقاله این است که بستر و محیطی که گروه

ها داشته است.  منابع درآمدي آن نیتأمي در شیوه ا کننده نییتعنقش  اند کردهآن عمل 

هاي تروریستی  به عبارتی دیگر تفاوت در محیط و مختصات جغرافیایی حوزه عمل گروه

ها بوده است. در اینجا منظور مشخص از بستر و  در تفاوت منابع درآمدي آن عامل مهم

بستر و محیط هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد جهانی است. تا آنجا که به محیط و  محیط،

باید گفت که محیط و بستر فعالیت القاعده بیشتر افغانستان و  شود یمبستر ملی مربوط 

، کرد یموده است. محیطی که القاعده در آن عمل محیط عمل داعش عراق و سوریه ب

. چنانکه از شد یمکاالي قاچاق دیده  نیتر یاصلمحیطی بود که قاچاق مواد مخدر، 

اي به گونه شود یمتریاك در جهان نام برده  دکنندهیتول نیتر یاصلافغانستان به عنوان 

 رار دارد.از اراضی در دست کشت تریاك در این کشور ق سوم دودر حدود  که

)Gao,2013: 117.( ي باستانی در کشور عراق و سوریه، ها تیساسو به دلیل وجود  در آن

به عنوان کاالي قاچاق  ها تیساي این ها قهیعتهمین امکان براي داعش فراهم بود تا از 

و نوع قاچاق و نه خود  بر شکلبنابراین مشخص است که این تمایز بیشتر ؛ استفاده نماید

 یحالبوط بوده است. همین وضعیت در مورد نفت نیز وجود داشته است. در قاچاق مر

ي نفت به ها چاهدر افغانستان منابع نفتی وجود نداشت، در عراق و بخشی از سوریه  که

در منابع درآمدي تا حد  . به همین دلیل، مشخص است که تفاوتشد یموفور یافت 

هاي تروریستی مزبور در  ست که گروهزیادي تابعی از تفاوت در وضعیت محیطی بوده ا

ساختار سیاسی متفاوت این دو گروه تروریستی بوده  ریتأث . دلیل دومکردند یمآن عمل 

و چنانکه از نام آن یعنی دولت اسالمی عراق و  شود یماست. تا آنجا که به داعش مربوط 

یی ها هیداعطبع دولت داشت. بال سیتأسآید، این سازمان تروریستی داعیه  شام نیز بر می

) Campbell,1993:163-185ها ( دولتمانند مالیات ستانی اساساً به عنوان کارکردهاي 

منابع مالی  نیتأمي ها وهیشسان مالیات ستانی به عنوان یکی از  و بدین شود یمتعریف 

سو القاعده به عنوان  . در آنافتی یمن ا بر اساس همین ساختار سیاسی تعیه این گروه

و الجرم فاقد برخی از کارکردهاي دولت  شد یمان سیاسی و نه دولت دیده یک سازم

المللی است. به طور کلی پس از  اقدامات بین ریتأثمانند مالیات ستانی بود. موضوع بعد 

بر  روز روزبهیازده سپتامبر تروریسم در کانون توجهات جهانی بیشتري قرار گرفت و 
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). به Roach,2011: 12شد (مالی تروریسم افزوده  نیتأماقدامات پیشگیرانه جهانی براي 

 سیتأسمنابع مالی خود به  نیتأمبراي  توانست یمالقاعده قبالً  که یحالهمین دلیل در 

خیریه به عنوان پوشش استفاده نماید، داعش به عنوان یک  مؤسساتبانک بپردازد یا از 

ن از این امکان کمتر گروه نوظهور به دلیل تشدید اقدامات ضد تروریستی در جها

  برخوردار گردید.

  

  دلیل تشابه -6-2-2

مشابه  ها حوزهمنابع مالی گروه تروریستی داعش و القاعده در برخی  نیتأمچرا شیوه 

مالی دولتی به  هاي کمکاولین عامل احتمالی، کاهش  رسد یمبوده است؟ به نظر 

هاي تروریستی  ی به گروهدولتهاي  کمکدیدیم  هاي تروریستی بوده است. چنانکه گروه

این  اًیثان ).Freeman,2011: 465 & 5نهاد (بعد از جنگ سرد روبه کاهش  اوالًمزبور 

موضوع در دهه اخیر حتی شدت نیز یافت. یکی از دالیل مشخص این وضعیت، افزایش 

مالی تروریسم بود. به طور مشخص افزایش  نیتأمالمللی در مورد  ي بینها تیحساس

مالی تروریسم با  نیتأمرا براي  ها دولت المللی ضد تروریستی، ي بینها مهقطعناصدور 

دولتی به داعش  هاي کمکساخت. به همین دلیل و براي نمونه  رو روبهمشکالت زیادي 

مالی تروریسم نقش  نیتأمدرصد در  5ترین حالت تنها انهیخوش بدر دهه اخیر در 

هاي مالی  هاي قادر بودند تا کمک دولت ). بالطبع زمانی کهAllam,2014است (داشته 

هاي  وجوه باالیی را به این گروه ها آنخود را براي گروهاي تروریستی ارسال نمایند، 

هاي  گروه ،ی از تروریسمدولت تیبا کاهش حمااما ؛ نمودند یمتروریستی پرداخت 

به  دنداشتند مجبور شدن خودتروریستی هاي  کاهش فعالیتتروریستی که تمایلی به 

مالی خصوصی  نیتأمی حرکت نمایند. بالطبع چون خصوص یمال منابع نیسمت تأم

 نیتأمي ها وهیشمجبور بودند،  ها آن، افتی یمها در ابعاد پایینی تحقق  براي این گروه

  مالی خود را متنوع سازند تا کمبود منابع خود را بدین شکل جبران نمایند.

دور زدن و رهایی از دست  مزبور براي هاي تروریستی عامل بعدي تالش گروه  

بوده است. چنانکه گفتیم با افزایش  ها دولت رانهیشگیپي و مسدودسازاقدامات 

یی را براي مقابله با ها سمیمکانالمللی کشورهاي جهان کوشیدند تا  ي بینها تیحساس

شدند تروریستی نیز بر همین اساس مجبور  هاي گروهمالی تروریسم تدارك بینند.  نیتأم

که در مواقع حساس  شد یمتا به تنوع منابع روي آورند. چراکه همین تنوع منابع سبب 

و با مسدود شدن یا تحریم یکی یا چند منبع مالی، منابع مالی دیگر همچنان نقش 
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نشود ی خود را حفظ نمایند و سازمان با مشکل مالی مواجه کنندگ نیتأم

)Levitt,2004ي از ا عمدهگفت بخش  توان یمي متعادل ندب جمعسان و در یک  ). بدین

مالی، بیش از آنکه  نیتأمهاي تروریستی مزبور براي  تالش متنوع و گسترده گروه

 که یزمان مثالً ابتکاري خودانگیخته باشد، برعکس عملی تدافعی و یا واکنشی بوده است.

 رو روبهم بانکی بر انتقال منابع مالی خود در نظا ها تیمحدود نیتر سرسختانهبا  ها آن

، بیشتر در قالب یک واکنش سیستم انتقال منابع مالی از طریق نظام حواله را اند شده

گفت تالش براي متنوع سازي منابع درآمدي از سوي  توان یمسان  برگزیدند. بدین

ها  المللی و عزم راسخ دولت هاي تروریستی به دلیل شدت و گستردگی اقدامات بین گروه

  هاي مزبور بوده است. با منابع مالی گروهبراي مقابله 

  

  يریگ جهینت -7

طور هفت شیوه اصلی  مالی القاعده و همین نیتأمدر این مقاله ابتدا هفت شیوه اصلی  

 نیتأمي ها وهیشمنابع مالی داعش احصاء گردید. سپس مشخص شد که این  نیتأم

 ها حوزهو در برخی از دیگر  ها مشابه در میان این گروه ها حوزهمنابع مالی در برخی از 

منابع  نیتأموجه تشابه در خصوص  نیتر یاصلمتفاوت بوده است. استدالل گردید 

مالی بوده است.  نیتأمي ها وهیشهاي تروریستی مزبور تنوع و تکثر  درآمدي گروه

هاي  کالن دولتی به گروه هاي کمکاستدالل شد که اولین دلیل این تشابه، کاهش 

هاي مزبور براي جایگزینی منابع  ي اخیر و الجرم تالش گروهها ههدتروریستی در 

منابع مالی خصوصی پایین بوده  نیتأمحجم این شیوه از  آنجا کهخصوصی بوده است. از 

مزبور مجبور بودند براي جبران آن، منابع مالی خود را تنوع بخشند.  هاي گروهاست، 

بود که به محض شناسایی منبع  ها تدولگیرانه ي سختها استیسدلیل دوم قوانین و 

 داد یمها این امکان را  . تنوع منابع به آننمودند یمهاي مزبور، آن را مسدود  درآمد گروه

تا در صورت انسداد یک منبع، از سایر منابع استفاده نمایند. نکته مهم این بود که در هر 

کنش به تحوالت یا هاي تروریستی مزبور بیشتر انفعالی و وا دو مورد، تالش گروه

طور نشان داده شد که علیرغم این تشابه،  بوده است. همین ها دولتي ها استیس

منابع مالی  نیتأمي متفاوتی را براي ها وهیشطور  تروریستی مزبور همین هاي گروه

. استدالل شد که بخشی از دلیل این تفاوت به محیط و بستري مربوط اند نمودهانتخاب 

. با این حال مقاله کردند یمهاي تروریستی مزبور در آن عمل  بوده است که گروه

ي ضمنی دیگري نیز داشت. اولین یافته در این بخش این بود که با در نظر ها افتهی
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یک شبکه  عمالًهاي تروریستی  منابع مالی گروه نیتأمگرفتن این موضوع که شبکه 

ه تا آمریکا، از آسیا گرفته تا جهانی بسیار پهن دامنه و گسترده است که از اروپا گرفت

تنها در جغرافیاي  توان ینممنابع مالی تروریسم را  نیتأمآفریقا را در برگرفته است، 

طور یک شبکه  مالی همین نیتأممحلی یا ملی تعریف یا محدود کرد؛ چراکه این شبکه 

تا کشورهاي جهان هم به  کند یم. همین وضعیت ایجاب شود یم محسوب زینجهانی 

مالی تروریسم را  نیتأمنوان یک کشور و هم به عنوان عضوي از جامعه جهانی مقابله با ع

مالی تروریسم اکنون یک شبکه جهانی است،  نیتأمدر دستور کار قرار دهند. اگر شبکه 

ي ها تالشبنابراین مبارزه با آن نیز باید جهانی دیده شود. موضوع بعدي عدم توازن میان 

هاي تروریستی در این  مالی تروریسم و تالش گروه نیتأمابله با المللی براي مق بین

 نهیخود را در زم يها تالش ها دولتو ی الملل نیب يها که سازمان یدر حالخصوص است. 

، اما تنوع چندانی در مقابله جدي با تروریسم به دهند یم شیافزاتروریسم مبارزه با 

خود را  یستیترور يها سازمان شت زمان،. این در حالی است که با گذاست امدهین وجود

یافته بعدي ضرورت توجه به  دهند. یم قیتطب دیجد یها و منابع مال فن اب یبه راحت

منابع مالی است. براي نمونه زمانی  نیتأمهاي تروریستی در  ي باالي گروهریپذ انعطاف

المللی با  ي بینها سازمانکه داعش در اثر اقدامات صورت گرفته از سوي کشورها و 

شد، سیستم حواله را  رو روبهي بانکی ها شبکهمشکالتی براي انتقال پول خود از طریق 

ي مقابله با تروریسم است. مثالً درست ها یدگیچیپبرگزید. یافته چهارم ضرورت توجه به 

است که ممانعت کشورها از انتقال پول از طریق شبکه بانکی میزان انتقال پول را به 

سو انتقال پول از طریق حواله در عوض نظامی از انتقال  اخت، اما از آنشدت محدود س

پول را فراهم ساخت که اوالً به سختی قابل ردیابی بود و ثانیاً امکان قطع این منابع 

هاي تروریستی در خصوص  و گروه ها دولت العمل عکسبنابراین عمل و ؛ بسیار دشوار بود

ها در زمان عمل باید  ي است که دولتا دهیچیپمنابع مالی تروریسم موضوع  نیتأم

تروریستی را نیز در نظر گیرند. نکته آخر این است که در مورد  هاي گروه العمل عکس

اي داشته باشیم. بینانهمالی تروریسم باید درك واقع نیتأمي مبارزه با رگذاریتأثمیزان 

هم و حیاتی است. با مالی تروریسم موضوعی بسیار م نیتأممشخص است که مبارزه با 

مالی تروریسم تنها تا حد زیادي  نیتأماین وجود باید به خاطر داشت که مبارزه با 

مانع گسترش تروریسم در جهان شود، اما قادر نیست از پیدایش آن جلوگیري  تواند یم

مالی تروریسم بیشتر از آنکه در مقام پیشگیري از تروریسم  نیتأمبنابراین مبارزه با ؛ کند

. به عبارتی دیگر اینکه تروریسم چرا و چگونه کند یممل کند در مقام درمان آن عمل ع
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مالی تروریسم از عهده آن برآید.  نیتأمموضوعی نیست که مبارزه با  شود یمایجاد 

منابع مالی تروریسم اهمیت دارد،  نیتأمي ها وهیشقدر که مقابله با سان همان بدین

بنابراین مشخص است که ؛ روریسم نیز باید مهم دیده شودي پیدایش تها وهیشمبارزه با 

و  منشأطور باید کوشید تا  مالی تروریسم همین نیتأمي ها وهیشدر کنار مبارزه با 

ي پیدایش تروریسم مانند فقر اقتصادي، فقر فرهنگی، مسائل هویتی، گسترش ها شهیر

  قرار گیرند.ي افراطی و مواردي از این دست نیز مورد توجه ها يدئولوژیا
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  منابع 

  ، ترجمه میرترابی، تهران: قومس.ی سیاست تطبیقیمبان) 1386( کیپاتراونیل، 

  ، سال پنجم، شمار شانزدهم.آفاق امنیت، اقتصاد تروریسم) 1391( نیحس دري نوگورانی،

  .، ترجمه محمد فاضلی، تهران: آگهروش تطبیقی) 1388چارلز (ریگین، 
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