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Abstract 
 

The purpose of this study is to examine the political structure of Islamic 
State (ISIS) in the Middle East with a focus on the two countries (Iraq and 
Syria) . The main question of Islamic State's (ISIS) structural research is to 

provide resources, costs and its impact on the economy of both Iraq and 
Syria . The research methodology is an applied one in terms of descriptive / 

analytical method and in terms of qualitative content. This study shows that 
the political economy and financial structure of ISIS is a combination of 
traditional and modern financial techniques with a false trade. This has been 

done from ISIS establishment until their collapse of Mosul and then Raqqa 
in  2017-2018  through  three  means:  1.  Natural  resource,  2.  Resources 
derived from Illegal Criminal Acts, 3. Relied on the Financial Network of its 
Sponsors. From 2017 to January 2020, and meanwhile preparing the present 
report, ISIS has almost lost a major part of its Political, financial and economic 
structure. In response to the second part of the main research question which 
is upon the effects and consequences of ISIS terrorist structure on Iraq and 
Syria economic structure; this study shows that ISIS actions   have   disrupted   
the   economic   structure   and   destroyed   the infrastructure of the two 
countries. The limitations of this study also focus on the implications and 
validity of its sources because the research documentation  is  primarily  based  
on  Western  media  data,  journalists, indirect witness statements, and few 
official reports. In view of the importance of the research, it is necessary to 
understand the structure of ISIS political economy as an important factor in 
the survival of this terrorist organization and its weaknesses. 

 
Keywords: Middle East, ISIS, Political economy, Terrorism. 

 

 
1. *Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Chalous 

Branch. Chalous, Iran. Corresponding Author: (saeedeslami1344@outlook.com). 
2. Ph.D Candidate in Political Thought at Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, 
Iran. 

 
Vol. 2 / Issue 2 / Autumn and Winter 2019 



  

  

  
  

  

  

  2ینیعباس حس دیس  -*1یاسالم دیسع

  چکیده6

با تمرکز بر دو  انهی(داعش) در خاورم یدولت اسالم یاسیساختار اقتصاد س یپژوهش بررس نیهدف ا

 نیعم از تأم(داعش) ا یدولت اسالم یپژوهش ساختار مال ی) است. سؤال اصلهیکشور (عراق و سور

هدف  رپژوهش از نظ یشناس است. روش هیآن بر اقتصاد دو کشور عراق و سور ریو تأث ها نهیمنابع، هز

 نیاول حاصل از ا هیاست. فرض یفیک يمحتو ثیو از ح یلیتحل- یفیاز نظر روش توص ،يکاربرد

و مدرن،  یسنت یمال يها از فن یبیداعش ترک یو ساختار مال یاسیاقتصاد س دهد، یپژوهش نشان م

ق یاز سه طر 2018- 2017تا سقوط موصل و سپس رقه در سال  سیبا تجارت کاذب بوده و از بدو تأس

بوده  یمتک انیحام ی) شبکه مال3 یرقانونی) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غ2 یعی) منابع طب1

از ساختار  يا ش عمدهبخ باًیگزارش داعش تقر نیا می، زمان تنظ2020 هیتا ژانو 2017است و از سال 

دائر بر  هشپژو یخود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصل یاسیو اقتصاد س یمال

 نیا ه؛یعراق و سور يکشورها يداعش بر ساختار اقتصاد یستیساختار ترور يامدهایتبعات و پ

 يها رساختیز يابودو ن يکه اقدامات داعش، سبب اختالل در ساختار اقتصاد دهد ینشان م قیتحق

 معطوفمنابع آن  تیو سند امدهایبه پ زیپژوهش ن نیا يها تیاست. محدود دهیدو کشور گرد نیا

نگاران، اظهارات  روزنامه ،یغرب يها رسانه يها است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده

پژوهش درك  تیاهم ثیاندك استوار شده است. از ح یرسم يها شهود و بعضاً گزارش میرمستقیغ

و  یستیسازمان ترور نیا يو بقا اتیاز عوامل مهم ح یکیداعش به عنوان  یاسیساختار اقتصاد س

  .رسد یبه نظر م يضعف آن ضرور هم نقطه
  

  .سمیترور ،یاسیداعش، اقتصاد س انه،یخاورم :واژگان کلیدي

   

                                                      
  . نویسنده مسئول: رانیا چالوس واحد چالوس، یدانشگاه آزاد اسالم یاسیگروه علوم س اریدانش *. 1

)saeedeslami1344@outlook.com(    

   .رانیا چالوس، واحد چالوس، یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیس شهیاند یتخصص يدکتر يدای. کاند2

18/10/1398  :پذیرش تاریخ 10/06/1398  دریافت: تاریخ  

  (داعش) یسازمان موسوم به دولت اسالم یاسیساختار اقتصاد س یبررس

  هیبر دو کشور عراق و سور دیبا تأک انهیخاورم در
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  مقدمه -1

داعش  تروریستی گروه سترشگ و پیدایش حاضر،در عصر  امنیتی يها دهیترین پد مهماز 

 در داعش ظهور .آسیا استو غرب آفریقا  شمال در )1هیو سوردولت اسالمی عراق (

 یعنی يا منطقه مطرح سه کشور میان قوا تعادل برهم خوردن باعث منطقه خاورمیانه،

 راتییدر تغ توان یم را توازن این عدم اولیه نمود. عربستان شده است و ترکیه، ایران

 کشورهاي بین شکاف گسترش موجب داعش همچنین. بود شاهد تیک منطقهژئوپلی

 هاي تخریب زیرساخت نفرت مذهبی، مسلمان، زیادي از تعداد شدن کشته و اسالمی

 کشورها را موجب این توسعه درروند قیو تعو اخالل و و عراق سوریه اقتصادي کشور

 نظر از تحقیقی داعش، رو تحت عنوان اقتصاد سیاسی پیش گردیده است. لذا پژوهش

است. تحلیلی و از حیث محتوي کیفی  -روش توصیفی از نظر ي وکاربرد هدف

. است اسنادي و يا کتابخانه روش به اکتشافی نظري بر اصول مبتنی اطالعات يآور جمع

دسته  ي،بردار شیفمرتبط،  علمی يها تیسا و نشریات کتب، به مراجعه با اطالعات

 نیز تحقیقات کمی نتایج از حاضر پژوهش مختلف يها بخش در. است شده بندي

 ) است.یفیو ک کمی( ختهیآم صورت به پژوهش این وتحلیل تجزیه .است شده استفاده

 پژوهش، ، گام دومشود یمبحث اشاره  نظري چارچوب به ابتدا پژوهش لذا در این

 تأثیرپس به و س ردیگ یمخاورمیانه مورد بررسی قرار  در داعش سیاسی ساختار اقتصاد

با تأکید بر دو کشور  خاورمیانه ي مذهبی و اقتصادها تنشي داعش بر افزایش امدهایپ

شناسی متکی بر اقتصاد  روش نظر پژوهشگر از .خواهد شد پرداخته عراق و سوریه

قدرت دولت؛ مسئولیت و پاسخگویی؛  ي چون:تر قیعمسیاسی به دلیل ورود در سطوح 

از ي تر قیعم غیررسمی درك گرانیبر بازتمرکز  چنینو هم ها دولتفرایند سقوط 

 به عنوان دانشی سیاسی این، اقتصاد . عالوه بردینما یمبه خواننده ارائه موضوع 

در درك ابعاد سیاسی  لیو تحل کشف، دنبال اجتماعی که بهاز علوم ي ا رشته نیب

است، واجد  4نبعد بازیگرا و 3؛ بعد نهادي2بعد: ساختاري در سهي اقتصادي ها عرصه

با توجه  از حیث پیامدها نیز تالش شده ).Aust.Goverment.jan,2016 8:(اهمیت است

نظامی با  -؛ از منظر سیاسی؛ خاصه اقتصادي و همچنین امنیتیگانه سهبه این ابعاد 

                                                      
1  . ISIS 
2  . structure 
3  . institutions 
4  . actors 
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 ي،گذار هیسرما کار، فناوري، نیروي خدمات، و کاالها مبادله تمرکز بر موضوعاتی چون

ظهور داعش در کشورهاي درگیر  آن، پیامدهاي نظیر و ست، تروریسمزی محیط آلودگی

  را تصویر نماید.

  

  . پیشینه پژوهش2

ادبیات موجود تکرار منابع  بعضاًدر خصوص این پژوهش ادبیات متنوعی موجود نیست. 

در پژوهشی تحت  Magnus Ranstropو  Magnus Normarkمشابه است. ازجمله: 

. البته تمرکز این پژوهش بر اتحادیه اروپاست. از استروریسم عنوان فهم ساختار مالی ت

توسط سرجیو دیمیتریوس  2016در این حوزه در سال  شده انجامکارهاي  ترین مهم

در این پژوهش که در  شده ارائه و ارقام)، آمار Dimitrious.sergio.2016گرفته (انجام 

توجه  درخورلیکن منبعی  ست،بسیاري از مجالت معتبر به چاپ رسیده گرچه تکراري ا

در پژوهشی با  1آلن امانت دارانه استفاده نموده است. هنري لوئیس  از آنو پژوهشگر 

دفاع و به  2019تز دکتري در دانشگاه کلرادو که در بهار ( »داعشي مالی ها فن«عنوان 

ده دقیق تحلیل نمو و ارقام آمارمالی داعش را با  نیتأمي متنوع ها فنچاپ رسیده، 

مقاله خود به بررسی اقتصاد سیاسی  ) در1394( یعباسهمچنین پور احمدي و  است.

مقاله محقق عنوان  نیدر ا. اند پرداختهتروریسم در خاورمیانه با تأکید بر القاعده و داعش 

 ي اقتصادي،ا صبغهاز آنجایی که ماهیت و سیر تحوالت جهانی به ویژه تروریسم،  کند یم

منیتی دارند، از این رو فهم و تبیین چنین موضوعات مهمی در گرو فرهنگی و ا سیاسی،

ي میان تحوالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي است. محقق در این مقاله وندهایپفهم 

بررسی نموده  الملل نیبي تروریستی القاعده و داعش را بر اساس اقتصاد سیاسی ها گروه

). در پژوهشی Stefan Heiber.peter R.Newman.2017همکاران ( واست. استفان هایبر 

از منظر ابزارهاي مالی مورد  را خاصه دالئل افول داعش 1تحت عنوان افول خالفت

ي با عنوان اقتصاد سیاسی تروریسم: ا مقالهدر  ي محروقها افتهی است. قرار دادهارزیابی 

ق و منطي ا منطقه نظم جهانی و دو الگوي توان یمکه  دهد یم نشان در مورد داعش

 يها لیتحل در منطق فازي مبناي بر را ژئوکالچر ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک،گانه  سه

 نظر ازگرا  کثرت سیاسی اقتصاد یک اساس، این بر نمود و وارد تروریسم سیاسی اقتصاد

اعتنا دیگر مالیه  درخور). پژوهش 119: 1394داد(محروق، را شکل تئوریک تجربی و

                                                      
1  . caliphate in decline 
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 1است. این پژوهش که از سوي مرکز تحلیل تروریسم )ISIS Financing.2016داعش (

به چاپ رسیده حاوي آمارهاي ارزنده در ساختار مالی داعش در خاورمیانه  2016در مه 

سیاسی جنگ  اقتصاد» ادراك از داعش«عنوان است. یعقوب لیپ در پژوهشی تحت 

ور به چاپ رسیده ضمن بررسی ظه 2016در سال  2که در موسسه ساینس پو«عراق 

ي دولت تلقی نمودن داعش پرداخته است ها تیمحدودداعش به 

)Jacob.LYPP.2016:6 ی داعش نیآفر نقش). در تحقیقی دیگر از سوي اکبري چگونگی

 از برآمده گروهی در مناسبات سیاسی خاورمیانه پرداخته است. در این مقاله داعش

 رهبران خود ادعاي اساس بر که تکفیري، معرفی شده است -ی سلفیمش خط با القاعده

( استداعش  فکري رکن ترین مهم شیعه -سنی يبند صف خالفت بوده و احیاي دنبال به

هیگ در  کیاستراتژاز مرکز مطالعات  3داعش و سقوطظهور  ). تحقیق1: 1395اکبري، 

سال قبل  200ي تاریخی ظهور داعش را از ها شهیري ا همدالنهبه نحو  2017/ 2016

 سمیسکوالرسنت مدرن، تنش میان  شکاف به مصر، سقوط خالفت، ونناپلئ یعنی حمله

 و حمله، حمله روسیه به افغانستان 1979و عربیت، نفت، انقالب اسالمی ایران در سال 

داخلی سوریه پیوند زده است. این پژوهش از حیث  و جنگبه عراق  متحده االتیا

جانسون نیز در موسسه  ی تاریخی واجد اهمیت است. مایکلشناس جامعهشناسی  روش

ي ریپذ بیآسمالی داعش به  يها فنپرداختن به  تحقیقاتی دفاعی در سوئد ضمن

    ).Michel jonson 2015,   136است (: این سازمان پرداخته  درازمدت

داعش، بیان  گروه سیاسی اقتصاد و هویتی يها گسلدهشیار در مقاله خود با عنوان   

 مناطق از وسیعی يها قسمت در داعش تروریستی گروه کننده نییتع حضور که کند یم

 مجموعه است، پرواضحاست. مشخص کامالً  سوریه شرقی مناطق و غرب عراق و مرکزي

داده  قرارکنار هم در  باید المللیبین و يا منطقه داخلی، يها مؤلفهو  عوامل از مختلفی

 که 4يا مقالهوید کنر در ) . دا7: 1395نماید(دهشیار،  ممکن را چنین وضعیتی تا شوند

که تمام شدن پول داعش، مانع  سازد یم خاطرنشاندر مجله آتالنتیک به چاپ رسیده 

). ارغوانی، پیرسالمی و David Kenner mar,2019:24(شدي این گروه نخواهد ها تیفعال

بررسی  :انهیخاورمي در ا منطقهتجاري  يها بلوكي تحت عنوان ا مقاله درگفتار  خوش

                                                      
1  . CAT 
2  . science Po.KUWAIT PROGRAM 
3  . the rise and fall of ISIS 
4  . all isis has left is money.Lost of it 
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 و تضادها مانند سیاسی عوامل که اند داشتهها از منظر اقتصاد سیاسی، چنین بیان  چالش

 ي،ا فرا منطقه کنشگران نفوذ خاورمیانه، يها دولت بین در ساختاري يها رقابت

 یافتگین توسعه همچون متعدد، اقتصادي عوامل و منطقه کشورهاي در داخلی يها بحران

 و نفتی به دالرهاي متکی و رانتیر يها دولت بر مبتنی اقتصادهاي و گوناگون سطوح در

 تجاري يها بلوكي ریگ شکل عدم سبب که اند ینکات جمله از يساز یخصوص ضعف

و خوش گفتار،  (ارغوانیاند دهیگردخاورمیانه را موجب  در ي و زمینه ظهور داعشا منطقه

1395 :71 .(  

  

  . چارچوب نظري پژوهش3

ی تاریخی با الگوي اقتصاد سیاسی شناس جامعه بر روشچارچوب نظري پژوهش متکی 

تاریخ  درباره قضاوت :دیگو یمی تاریخی شناس جامعهاست. فیلیپ ادامز در تعریف خود از 

. دهند یمبراي ساختن آینده با توجه به گذشته انجام  ها انسانبه تالشی که  و پرداختن

دهاي زمانه از درون آن که رخدا شود یمدر این فرایند گذشته تنها ماده خامی تلقی 

ی تاریخی سه رویکرد روشی شناس جامعهشناسی  ). در روش2: 1394(رشیدي، جوشد یم

 آراءی تاریخی کالسیک و کالن نگر در شناس جامعهوجود دارد. رویکرد  و معتبرمطرح 

ی تاریخی معاصر همچون برودل، شناس جامعه. رویکرد )W.Spohn.2009وبر(مارکس و 

ي تاریخی خاص در یک دوره زمانی خاص است. ها لیتحلکه مناسب  آیزنشتاد و مور

تیلی، هابرماس که براي تحلیل  ی تاریخی تجربی همچون گیدنز،شناس جامعهرویکرد 

همچون مدت  کوتاهي اجتماعی در یک دوره زمانی ها تیواقعتاریخی  شناسانه جامعه

ی تاریخی واجد سه شناس هجامع. از این حیث رود یمطبقات اجتماعی به کار  ،ها شورش

، تفسیري براي تحلیل یک دوره خاص و تبیین ها تمدنرویکرد کالن نگر تاریخی براي 

اول  سؤالبه  و پاسخگرا براي وقایع خاص است. پژوهش حاضر در بخش توصیف 

بخش پاسخ به بخش  و در رگرایو تفسی تاریخی کالن نگر شناس جامعهپژوهش متکی بر 

 .استهش تبیین گرا اصلی پژو سؤالدوم 

 یکم، و بیست سده در زندگی مهم يها یژگیوی تاریخی یکی از شناس جامعهاز منظر   

 ها دهیپد گونه نی. ااست ها دولت بین و درون در سیاسی، اقتصادي و متقابل روابط اهمیت

(اسمیت دارند  قرار الملل نیب سیاسی اقتصاد رشته درون و در معاصر يها مناظرهقلب  در

که  است رقیبی يها دگاهید از متشکل الملل نیب سیاسی اقتصاد). 1: 1392یگران،و د

 از ). یکی12: 1390میلر، کند ( یم عرضه را مشابه پدیده یک از مختلفی يها لیتحل
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 موانع ساماندهی و ها نهیزم بررسی ،الملل نیبدر عرصه  سیاسی اقتصاد مهم مباحث

 راستا، نیدر ا است. خاورمیانه کشورهاي جمله از کشورها از بعضی یافتگی توسعه

 از گسترده اقتدارگرایی دولتی طور نیهم و سیاسی شکننده و متزلزل ساختارهاي

 را آن برخی ، به طوري کهاست خاورمیانه در دولت ساختار يها یژگیو ترین مهم

 یسیاس و اقتصادي توسعه مانع اقتصادي و و سیاسی يها یثبات یب از بسیاري ساز زمینه

 ریشه اساساً اقتدارگرایی نیا ).150: 1384دیلم صالحی،اند ( نموده ارزیابی منطقه این در

. است شده ساختاربندي در منطقه خاورمیانه ي نفتیبسترها بر وجود و داشته اقتصادي

 الگوي و همچنین دموکراتیک و همسو ساختار بر مبتنی الگوي خاورمیانه، در سویی، از

 و اقتصادي ي سیاسی،ها نهیزم همه در مساعی اشتراك و کاريهم بر مبتنی امنیتی

 عدمو  1991در سال  کویت به حمله عراق مثال، براي. است پیدا نکرده تحقق نظامی

است  موضوع ي بر ایندیتأک خود ،فارس جیخل همکاري شوراي عضو کشورهاي اقدام

 سیاسی اقتصاد رویکرد امنیتی، و ي سیاسیها مؤلفه به توجه ). با56: 1388پوراحمدي،(

شکننده  و متزلزل ساختارهاي جمله خاورمیانه، از منطقه با رابطه در یالملل نیبدر عرصه 

 ي،ا منطقه امنیتی ضعیف يها مجموعه اقتدارگرا، و بسته سیاسی يها نظام نوع سیاسی،

 و یکدیگر بر عوامل این تأثیرگذاري...و منطقه بین کشورهاي نظامی گسترده يها رقابت

 ما را ،الملل نیب سیاسی اقتصاد يها مؤلفه ریبر سا ها آن تأثیرپذیري تأثیرگذاري ومتعاقباً 

 منطقه این در تروریسم سیاسی اقتصاد يها یژگیو ترین مهم فهم توضیح و به قادر

  ساخته است.

          

  سرزمینی داعش و شکستي ظهور کرونولوژ -3-1

 سازمان هدف و دارد جهادي سلفی دیشهان که و تروریست مسلح گروهی است داعش

» شریعت اجراي و اسالمی خالفت« را آن که است بازگشت به چیزي دهندگان آن

 تأکید وهابیت، بر مبتنی ایدئولوژي). 52: 1395 فالحی، و آقامحمدي بصیري،نامند ( یم

 اعالم و گسترده حد در تکفیر از استفاده اسالم، جهان در آن استقرار و خالفت احیاي بر

 همچنین جهاداست.  داعش ایدئولوژي بارز يها یژگیو جزء مسلمانان، سایر علیه جهاد

 آنان يها رسانه در کاربردي اصول نیتر یاتیح و داعش وجودي اسباب ترین مهم از یکی

 و ابتدایی جهاد به جهاد ها ینو سلف میان در. است عینی واجب جهادها  آن نظر از. است

 براي هاییانگیزه تکفیر واقع، در تبدیل شده و عینی واجب به ه ویافت تغییر تهاجمی

داعش در ابتدا، از قلب گروه توحید و جهاد توسط ابومصعب زرقاوي در  گروه .است جهاد
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بسیاري از پژوهشگران  گرچه میالدي ظهور کرد. 1990) در سال AQIالقاعده (پیوند با 

ن القاعده را به اولین مواجهه مسلمانان یی چوها و گروهي تاریخی ظهور داعش ها شهیر

که محصول آن ظهور تنش  گردانند یمسال قبل باز  200در حمله ناپلئون به مصر در 

گردید. سپس نهضت  سمیو سکوالرمیان عربیت  تنش ،سمیو سکوالرمیان اسالم 

د ي شگذار هیپاعراق  هیعلو با هدف مقابله با تهاجم امریکا  2003مقاومتی که در سال 

معروف  2004 در سال) به شاخه عراقی القاعده AQIالقاعده (که با پیوستن زرقاوي به 

، تشکیل 2006در ژوئن  ها ییکایآمرشد. با مرگ ابومصعب زرقاوي بر اثر محله هوایی 

ابوایوب المصري در اکتبر  رهبري ابو عمر البغدادي و ) بهISIعراق (دولت اسالمی در 

ابوعمر البغدادي و ابوایوب المصري هر دو به  2010 لیورآ در .دیگرد  یمنته 2006

ي داعش رهبر 2010بعد از آن ابوبکر البغدادي در مه  شوند یمکشته  ها ییکایآمردست 

البغدادي جنگجویان خود را به سوریه گسیل  2011ي جوال در .ردیگ یمرا به دست 

این  ).194: 1394ایی،کسرشوند ( یمکه بعدها به گروه جبهه النصره معروف  دارد یم

 هیگزارش (ژانوگروه در تنها منطقه تحت نفوذ خود یعنی ادلب تا زمان تنظیم این 

داعش با مشارکت النصره،  2013) با دولت سوریه درگیر هستند. در آوریل 2020

 2014. در ژوئن کنند یم) را پایه گزاري ISISالقاعده دولت اسالمی عراق و سوریه (

داعش  2104ژوئن  26. در دینما یمزرگ عراق، موصل) را تصرف داعش دومین شهر ب

  .)Friedland,6 :2015خواند ( یمخود را دولت اسالمی 

داعش در عراق با از دست دادن موصل دچار شکست سختی  2017در جوالي   

 در اکتبر. کنند یمی نینش عقبو جنگجویانش به رقه پایتخت داعش در سوریه  شود یم

خود، سپس  در رقه مرکز خالفت با شکست مهلک دیگري ) داعش2017سال (همین 

باغوز سوریه، آخرین مناطق خود را از دست داده است. به نحوي  منطقه 2019 مارسدر 

که  رسد یمبه نظر  را در اختیار ندارد. و عراقي از سوریه ا نقطه که در حال حاضر هیچ

 گاه یبتبدیل شده که گاه و  ینیرزمیزبه گروهی تروریستی مجدداً داعش  اکنون هم

با پرتاب خمپاره در زمین ورزشی کرکوك موجب  )2019اوت  27عراق (همچون در 

تن دیگر شده  ها دهتن و زخمی نمودن  6کشته شدن 

فاجعه کشتار مهمانان یک عروسی  و یا با آفریدن) WWW.BBC.27.Aug.2019(است

گاه )، گاه و بی2019( اوتماه کشته و زخمی در  200در هتل دوبی کابل با بیش از 

ی اتیو عملاستراتژیک  انداز چشم. از این جهات دارد یمحضور نمادین خود را اعالم 

 .Jamaie Hasenرسد ( یمداعش در آینده ضعیف به نظر 
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levis.jacobN.Shapiro.2015) ي تروریستی ها گروه. با این حال داعش جزء نادر

ي و حکومتی است. داعش نهادساز ی،ده سازمان که برخوردار از قدرت شود یممحسوب 

ي مدارس و انداز راهضرب سکه،  از نیرو و تشکیالت منسجم، پایتخت نظامی و اقتصادي،

برخوردار بوده است. این فاکتورها اطالق گروه تروریستی را بر این گروه دشوار  ها دانشگاه

تعریف مدرن از دولت اطالق دولت به داعش با  گرچه ).2: 1393ببري، است (نموده 

 داعش ). در بیانی دیگر،Jacop LYPP.2016:6است (و موانع جدي  ها يدشوارواجد 

زمان  هم به طور فرو دولتی، یک بازیگر حکم در کهاست » پیوندي« تروریستی سازمانی

اخیر  اقدامات به توجه با گروه، این. کند یمعمل  سیاسی و غیرنظامی نظامی، فضاهاي در

ترین،  بزرگ به عنوان را خود نام نهاده است، پا زیر المللی را بین هنجارهاي امتم که خود

 عرصه در چه و يا منطقه عرصه در چه تروریستی، گروه ثروتمندترین و نیتر خطرناك

   ).Ganor,2015: 57( است کرده جهانی ثبت

  

  ساختار اقتصادي سیاسی داعش -4

  منابع درآمدي -4-1

 زمانی مدت در آن تصرف و موصل به حمله از بعد صوصخ به داعش، قدرت افزایش

 که گروه این مالی توانایی که شود مطرح پیش از بیش پرسش این تا شد موجب کوتاه،

 سال چند طی است توانسته نظامی، تدارکات کیفیت و باال تسلیحاتی توان بر عالوه

 شده یم تأمین نهچگو نماید، حفظ عراق و سوریه از مناطقی بر را خود حکومت گذشته،

 میزان از دقیق حدسی توان ینم که موضوع این بیان با آمریکا، داري خزانه وزارت است؟

 کرده اعالم روز در دالر میلیون دو تا یک را آن يها نهیهز داشت، گروه این روزانه مخارج

 جبران جهت مشخصی و دقیق برنامه که صورتی در تروریستی يها . گروهاست

 موفق توانند یم بلندمدت در باشند، داشته عمومی افکار جذب و خود یاتعمل يها نهیهز

 بنیادگراي يها گروه میان در را قدرت بیشترین زمانی که القاعده. گروه کنند عمل

 حوزه کشورهاي در سلفی خیریه يها گروه مالی يها کمک به بیشتر داشت، اسالمی

؛ اما بود متکی خود زیرمجموعه ياه گروه نامشروع درآمدهاي مواردي در و فارس خلیج

 يجا يجا در شورشی يها جنبش وها  گروه براي کالن استراتژي یک خام، مواد استخراج

 خود، تسلیحات و تجهیزات تأمین جهت نیز داعش ،رو نیا از ،شود یم محسوب زمین کره

  ).  Custers,2014: 32( دینما يبردار بهره استراتژي، این از تا کرده تالش
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  طبیعی منابع -4-1-1

) منابع 1کرد به سه دسته تقسیم  توان یمپژوهشگر منابع درآمدي داعش را  از نگاه

ي ها ) کمک3ي ناشی از اعمال مجرمانه ) درآمدها2ي تحت تصرف ها نیسرزمطبیعی 

. )CAT Centet.2015(ي منطقه ها دولتمالی شبکه حامیان در جهان اعم از شخصی و 

به قرار ذیل  توان یم رآمدي داعش را از حیث منابع طبیعی: منابع د1منابع طبیعی

ج)  ) نمکث 5مانی) س4ت ) فسفاتپ 3طبیعی ) گازب 2ي کرد. الف: نفتبند دسته

  6محصوالت کشاورزي.

در کنار حضور گروه تروریستی داعش بر  :و گازدرآمد ناشی از فروش نفت  -الف

و  ها شگاهیپاال، ها دانیمبسیاري از منابع عظیم نفتی عراق، این گروه توانسته است بر 

نفتی عراق و سوریه  ساتیتأسنفتی عراق و سوریه تسلط یابد. داعش با کنترل  ساتیتأس

). همچنین 465300: کد 1394جام نیوز،( تبدیل به فروشنده نفت در منطقه شد.

تان و دالالن در منطقه کردس ها واسطهي از ا شرفتهیپي ها شبکهتوانسته است با ایجاد 

در  2014نوامبر  25از  باًیتقر هزار بشکه به فروش رساند. 45عراق و ترکیه، روزانه 

میلیون  100تا  25از نموده(مختلفی از میزان فروش نفت را مطرح  خود ارقام تیسا وب

ي تحت ها دانیمنفت در  متیق ارزان). فروش Economist.March 2015:157,دالر)( 

دالر در مقایسه با  60الی  20ر عراق و سوریه با قیمت تصرف گروه تروریستی داعش د

شد تا گروه داعش به  دالر موجب 105الی  95ي جهانی با قیمت بازارهابهاي نفت در 

گفت  توان یممیلیون دالر در ماه را به دست آورد. به عبارتی،  40به  نزدیک درآمدي

ر در هر بشکه، براي گروهی دال 20از  تر نییپادرآمد ناشی از فروش نفت حتی با قیمتی 

: کد 1393دیپلماسی ایرانی، شود ( یممانند داعش منبع درآمد بزرگی محسوب 

سه  کم دست). پیرو این امر، برخی درآمد روزانه داعش از منابع نفتی را 1938006

 90ي نفتی ماهانه داعش را بالغ بر درآمدهاو بعضی نیز  کنند یممیلیون دالر بیان 

به  شیوب کمی ررسمیغاعالم نمودند. در گزارش دمیستریوس شبکه قاچاق میلیون دالر 

تا  2006سال  از بود. آمده درسیطره داعش  تحت در مناطقیک تجارت خانوادگی 

                                                      
1  . natural resourse 
2  . oil 
3  . natural gas 
4  . phosphate 
5  . cement 
6  . agriculture 
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میلیارد دالر آمریکایی درآمد داشته، درآمدي که از  2سلف داعش در عراق حدود  2009

). از یک Dimisterious.2016:189( شد.-فروش نفت پاالیشگاه بیجی عراق تحصیل می

داعش توانسته  2014اکتبر  20متحده نقل شده است که از  مشاور مستقر در ایاالت

 بشکه در روز افزایش دهد. 400000تا  350000میزان تولید نفت را روزانه به 

).2015Guardian Newspaper 2/4صادرات نفت از عراق روزانه  که یصورت). در 

). مشتریان داعش شامل ترکیه، کردستان ,2015FATFاست (ز بوده میلیون بشکه در رو

ی برخی از اعضاي دولت سوریه بودند. سوداگرانی که با خرید و حتعراق، اردن، ایران 

-ي پیش مرگهها یبازرسدالر به ایست  1500 و پرداختنفت به نصف بهاي قیمت بازار 

 به دست آوردند.هاي کرد، در داگ و طوزخورماتو درآمدهاي هنگفتی را 

)Dmisterious.2016:194 .بیشترین بخش این قاچاق متوجه مرزنشینان ترکیه بوده .(

 و عراقمرز سوریه  جوار همدرصد مرزنشینان جنوب ترکیه  90الی  8 باًیتقر شد یمگفته 

ي ها لوله، حتی از طریق ها قیقاقاچاق نفت بودند. قاچاق نفت از طریق قاطرها،  ریدرگ

است. عالوه بر این داعش بنزین مورد نیاز  شده یمی مزارع منتقل و قاچاق نیرزمیزآب 

). درآمدي که صرف Dmisterious.2016:194است ( نموده یم نیتأمخود را از ترکیه 

ي تروریستی ها نهیهزو سایر  ها آني ها خانوادهمخارج  نیتأمحقوق جنگ جویان، 

تروریستی  گروه  نیا آنجا که ). از105288: کد 1393پایگاه خبري اقتصاد نیوز،شود ( یم

 فروش جهت سیاه بازارهاي از این رو به دنبال ایجاد است، نفت قانونی فروش امکان فاقد

). مطابق تحقیقات مرکز مطالعات تروریسم، نفت 1393قاسمی، است ( اش يدیتول نفت

منابع  ایو لی ي ماها کمکاز حیث جایگاه درآمدي داعش در قیاس با منابع دیگر اعم از 

با  1ی داعش بعد از عامل اخاذيابی قدرت در اوج 2015ناشی از اعمال مجرمانه در سال 

  ).CAT.2016:7است (درصد مقام دوم را دارا بوده  25

مرکزي بین حمص و پالمیرا  ي گازي سوریه در منطقهها دانیم: بیشتر گاز طبیعی-ب

طقه حسکه توسط گروهاي کرد تحت کنترل شدید دولت مرکزي و بخشی دیگر در من

اغلب مراکز گازي خاصه مجتمع استراتژیک الشعر  باًیتقر. از این نظر شده یممحافظت 

و همچنین مجتمع برق گازي سوریه  کرده یمگاز تولید  مترمکعبمیلیون  3که ساالنه 

 2014نوامبر  6سرانجام دولت مرکزي در  ي داعش بوده تا اینکهها حملهبه شدت تحت 

 درصدددر امان نگه دارد. از این رو، داعش  شد به کل آن را از حمالت داعش موفق

                                                      
1  . extorton 
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ي دیگري بوده ها حلجبران این موضوع و جایگزینی منابع مالی پایدار به دنبال راه 

  است.

مدنظر درآمدي  منابع از یکی تنها نفت،محصوالت کشاورزي و مواد اولیه:  -پ

نمود،  اشغال عراق را شمال موصل شهر داعش میالدي که 2014. در سال داعش است

 همچنین، .کرد غارت را کوچک يها بانک از بسیاري و عراق مرکزي بانک استانی شعبه

 جواهرات، داعش،. فروخت سیاه در بازار را موصل در موجود باستانی اشیاي و ها قهیعت

. خود گرفت اختیار به را اشغالی مناطق در مردم مقیم يها دام و کشاورزي آالت نیماش

 موضوع این و بوده مسلط عراق غرب مواصالتی خطوط به گروه، این به وابسته نیروهاي

. کسب کنند درآمد ،ونقل حمل بر مالیات و عوارض وضع از طریق تا داد یم اجازه ها به آن

 راه این از و وضع کرده مالیات رقه شهر درشده  کشت کتان و گندم بر همچنین گروه این

 ي تروریستی،ها گروه سایر مانند داعشاند.  نمودهاي قابل توجهی حاصل درآمده نیز

 خانواده یا از دالر میلیون صدها ایها و  ده مطالبه با کرده و يریگ گروگاناقدام به 

این  مالی منابع ترین مهم از دیگر یکی آورد. به دستمبالغ بسیار زیادي ها  آن يها دولت

 متصرفات داعش یا قلمرو در است که کسانی از یاتمال و خراج اخذ تروریستی، گروه

 مثل پرسود، مشاغل صاحبان تاپا  خردهکشاورزان  همه از محدوده، این دراست. هستند 

 خدمات تلفندهنده  ارائه يها شرکت برق، تولید مؤسسات و آب نیتأم يها یکمپان

  ).Cronin, 2015نمود ( یم مالیات کسب همراه،

اخذ زکات محصوالتی چون جو و گندم بوده است.  ي داعشاز دیگر منابع درآمد  

آوري  آن به دیگران، جمع و اجارهعالوه بر این مصادره و توقیف ادوات کشاورزي 

 ایو و دادن این محصوالت تحت عنوان یارانه  لوهایو سمحصوالت و تجمیع آن در انبارها 

  است. نموده یمفروش این محصوالت مبادرت 

معادن فسفات اکاشات و القائم عراق را به دست  2014ر سال : داعش دفسفات -ت

. موادي که کرد یموهم اسید فسفریک تولید  کیدسولفوریاسي که هم ا کارخانه گرفت.

قابل  و ارقامدیگر دخالت داشته باشد. آمار  عیو صنادر تولید مواد  توانست یمهریک 

 هریک محصوالت مزبوراعتمادي خصوص میزان این محصوالت در دست نیست، لیکن 

درآمدي چند صد  تواند یمشیمیایی دیگر دارند. لیکن  تولید کاالهاي نقش مهمی در

  ).FATF.2015باشد (میلیون دالري براي داعش در برداشته 

کنترل  هیو سوردر عراق  داعش بر پنج کارخانه سیمان 2014: از سال سیمان -ث

  داشته است.
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در منطقه تحت کنترل داعش از جمله منابع  عالوه بر سیمان، گوگرد گوگرد:-ج

نمک در سوریه تحت کنترل داعش  اصلی معدن نکهیادرآمدي داعش بوده است. ضمن 

فسفات، گوگرد و نمک  بوده است. نکته حائز اهمیت در مورد محصوالتی چون سیمان،

. بوده است و گازپیدا کردن آسان مشتري در قیاس با مشکالت فروش و بازاریابی نفت 

مالی داعش  در قدرتتخمین زد تا چه حد منابع و مواد اولیه  شود یمترتیب  نیا  به

  ).FATF.2015اند ( داشتهنقش 

دو کارخانه بنزین را در اختیار  و حداقلداعش سه سد  2015در ژانویه  :و برقآب -د

در با داعش نمود تا سدها  ي تولید برق که دولت سوریه را وادار به توافقسدهاداشت. 

کنند را اداره  آناختیار داعش باشد، لیکن کارمندان دولت کماکان 

)Dmisterious.2016:195 سد فلوجه نمونه آشکاري از این ماجراست. به نحوي که .(

، 2014ژوئیه  7ي سد در ریگ بازپسداعش تهدید کرده بود در صورت حمله براي 

آب خواهد بست. سد فرات  کیلومتري سد فلوجه را به 160محدوده ي زراعتی ها نیزم

منطقه الطبقا و کمبود شدید آب در این منطقه از سوریه از جمله دیگر سو مدیریت 

  بوده است. سدها و کنترلداعش در نگهداري 

  

  منابع حاصل از اعمال مجرمانه -4-1-2

ي از کشت مواد مخدر در افغانستان، ریگ بهره: داعش در کنار قاچاق مواد مخدر -الف

به کاشت و تولید مواد مخدر مانند تریاك و حشیش در برخی از مناطق خود نیز 

اقدام نموده است. پیرامون میزان درآمد داعش از  »محلبیه«و  »حمام العلیل«همچون 

اما برخی مبلغ این درآمد را ؛ تجارت مواد مخدر رقم دقیق و منبع موثقی موجود نیست

 زمان همی است که در حال. این اند نمودهرد یک میلیارد دالر در سال برآو حدوداًتا سقف 

 گردان روانبا کشت و فروش مواد مخدر، تمایل این گروه تروریستی جهت تولید مواد 

ي کپتاگون نیز افزایش پیدا کرده است. درآمد باالي ناشی از تجارت ها قرصهمچون 

یی در بازارهادن ي داعش را به تالش براي پیدا کرروهایني است که ا اندازهمواد مخدر به 

یی ترغیب نموده است. بخش اعظمی از مواد مخدر قاچاق قایآفري اروپایی و کشورها

ي سوریه و عراق منتقل شده و ساالنه گروه تروریستی داعش از مرزهاشده به اروپا، از 

  ).46-48: 1394 همکاران، و نساجکند( یمیک میلیارد دالر کسب  حدوداًاین طریق 

ي واقع در سوریه و عراق و ها بانکداعش همواره دستبرد به  :ها بانکسرقت از  -ب 
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ترین  همچنین سرقت از مردم ساکن مناطق تحت سیطره خود را به عنوان یکی از مهم

(نساج و همکاران، است قرار دادهمنابع مالی خود در اولویت  نیتأمي مهم ها وهیش

هرها و غارت اموال دولتی از با حمله به ش شان يریگ شکلاز زمان  ها . آن)46: 1394

. در این زمینه اند افتهبه منابع مالی بسیار زیادي دست ی ها بانکجمله سرقت از 

 گونه چیهترین پیروزي اقتصادي داعش زمانی صورت گرفته که موصل بدون  بزرگ

بالفاصله بعد از ورود به موصل و اشغال استان  ها آنمقاومتی در تسلط داعش قرار گرفت. 

عنوان  توان یمبه عبارتی کردندي بزرگ این شهر ها بانکا، شروع به غارت اموال و نینو

کرد، فتح موصل نقطه عطفی براي داعش است. چون بعد از حمله داعش به این بانک و 

گروه  نیثروتمندترالمللی این گروه را  سرقت مبالغ هنگفت، بسیاري از نهادهاي بین

بانک  ي فلوجه، الثرثار،ها بانک دند. همچنینتروریستی در سراسر جهان معرفی کر

اند  شدهمورد سرقت داعش واقع  زیرا ني گذار هیسرماالرافدین، بانک بغداد، بانک 

 شود یمیی که خود منبعی بسیار مهم براي اقدامات تروریستی داعش محسوب ها سرقت

  .)46-48: 1394(نساج و همکاران، 

ي خارجی متکی است، ها کمکده که  به برخالف  القاعباستانی:  آثار غارت -پ

زدن به هرگونه عمل مجرمانه فروگذار ننموده منابع مالی از دست نیتأمداعش براي 

). از اخاذي گرفته تا سرقت، Homland security cmmitte. Octobr,2016است(

باستانی. همراه با گسترش یافتن تصرفات داعش، میراث  جات قهیعتیی و فروش ربا آدم

یی از خاکشان به تصرف این گروه درآمده، ها بخشنگی دو کشور عراق و سوریه که فره

در دست غارت و چپاول قرار گرفت. با این غارت و چپاول، گذشته تاریخی این دو کشور 

محو شدن مواجه گردیده است. میراث فرهنگی کشور سوریه که در معرض  با خطر

با این ادعا که آثار باستانی، مصداقی از تخریب قرار دارد، بسیار متنوع است. داعش 

: کد 1393مسلمانان جهان، است (زده  ها آنی است، دست به تخریب و چپاول پرست بت

ي بسیار هوشمندانه اقدام به تجارت قاچاق ا وهیش). داعش بعد از تصرف شهرها، به 8040

و غارت اموال  اشیا عتیقه و ارزشمند تاریخی و باستانی کرد. همچنین عالوه بر چپاول

این  کانون را نیز رونق بخشید. جات قهیعتی رقانونیغارزشمند باستانی، صادرات پنهان و 

صادرات مرزهاي سوریه با ترکیه در حوالی تل ابیض بوده است که یکی از دژهاي 

. به طور کلی داعش، از طریق فروش اشیاء رفت یممستحکم داعش در سوریه به شمار 

 به دستعراق در ترکیه، درآمد هنگفتی معادل صدها میلیون دالر  باستانی ربوده شده

این منابع مالی ناشی از فروش  . متأسفانه)46-48: 1394(نساج و همکاران، است آورده 
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 که شود یمزده     نیتخم .دیگرد یمي مقاصد تروریستی ها نهیهزآثار باستانی صرف 

جمله دومین منابع حاصله از اعمال از  هیو سورباستانی در عراق  آثار و فروشغارت 

  ).Stefan HieBner 2017.:8است (مجرمانه داعش 

با تغییر نام خود به دولت  زمان هماخذ مالیات در این گروه تروریستی،  مالیات: -ت

 تر دهیچیپي دریافتی و نوع استفاده از آن نیز درآمدهاو  تر گستردهاسالمی شام و عراق، 

. بر اساس نمود یمآوري مالیات مانند یک دولت عمل  شد. به طوري که در جمع

ي تجاري مختلف وضع کرده ها تیفعالي داعش خراجی را بر روهایندر موصل  ها گزارش

به شرکت فعال در حوزه ارتباطات اشاره کرد که در  توان یم ها آنبودند که از جمله 

دند، عناصر داعش .منابع بومی موصل در این رابطه عنوان کربود حوزه کنترل داعش 

تا در قبال  کردند یمي شهر را تحت تصرف خود گرفته و مردم را وادار ها نگیپارکهمه 

، مالیات پرداخت کنند. مردم موصل، ها نگیپارکي خود در خودروهاپارك کردن 

، داعش، در قبال پارك کند یمي پارکینگ منتشر نمودند که ثابت دهایرستصاویري از 

و این در حالی است که به گواهی  کرده یمار از رانندگان دریافت دین 750کردن خودرو،

دینار  750پول گرفتن از مردم هستند، بجاي  مسئولشاهدان بومی، عناصر مسلحی که 

ي مالی خود، بر ازهاین نیتأم. همچنین داعش براي کنند یمدینار از مردم اخذ  1000

درصد از مبلغ  35الی  10ه پرداخت را ب ها آني شهر مالیات تعیین کرد و ها داروخانه

یک منبع آگاه در استان نینوا در شمال عراق بود به عنوان مالیات ملزم نموده  داروها

، مالیات شود یمیی که وارد استان نینوا و موصل کاالهااعالم کرده بود، گروه داعش براي 

کاال و مقدار آن  را با توجه به نوع ها اتیمالتعیین کرده است. گروه داعش، مبلغ این 

ي عملیات تروریستی خود استفاده ها نهیهزمشخص نموده و از این درآمد در جهت 

 المللی ي بینها و خشونتمرکز مطالعه رادیکالیسم  2017است. پژوهش سال  نموده یم

)ICSR که داعش از طریق اخذ زکات در مناطق تحت نفوذ خود در عراق  دهد یم) نشان

تا  400از مبلغی  و 2014 در سالمیلیون دالر  400تا  300بر مبلغی بالغ  هیو سور

  ).46-48: 1394 همکاران، و نساج( درآمد داشته است 2015سال  دالر درمیلیون  800

یی به عنوان جنایتی شوم جهت غرامت گیري و اخذ باج، به ربا آدم یی:ربا آدم-ث

داعش مبدل گردید. داعش گروه  خصوصاً ها ستیترورمالی براي  نیتأمترین منبع  مهم

ي خود، با انتشار تصاویر اقدامات خود موجی از ها يریگ گروگاندر کنار استفاده مالی از 

نمایش  و سراسر جهان به شده تصرفي ها نیسرزموحشت و رعب را در میان مردم 

یی و ربا آدمدرآمد داعش از طریق  2015در سال  FATFگزارش گذاشت. مطابق 
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شود  یممیلیون دالر امریکا تخمین زده  45تا  20مبلغی میان  2014ي در سال ریگ باج

)FATF.2015 ها آندر اختیار  بوك سیف). این گروه با استفاده از خدماتی که توییتر و 

ي ویدئویی اقدام نموده و در این راه نهایت ها لمیفگذاشته است، به انتشار تصاویر و 

: کد 1393شفاف، است (بلیغ خود انجام داده تالش خود را براي تخریب چهره اسالم و ت

270719.(  

  

  مالی -حمایتی يها استیس -4-1-3

 از بخش کوچکی تنها گروه، این از سوي صورت گرفته اقدامات سایر و يریگ گروگان

از  گریدقابل توجه  بخش است. نموده یم تأمین را داعش يها تیفعال گزاف يها نهیهز

عربی، خاصه  کشورهاي برخی از مالی يها کمک قیطراز  گروه، این مالی درآمدهاي

 تعاقب فراخوان 2014است. در سال  شده یم نیتأم غربی، و فارس کشورهاي حوزه خلیج

به این  کشور در پاسخ 90جنگنده خارجی از  19000جهاد از سوي رهبر داعش، حداقل 

تا  700بالغی از ي خود را بپردازند. مها نهیهزفراخوان به داعش پیوستند و قرار شد 

براي هر فرد جهادي گزارش شده است. گرچه این مبالغ نسبت به تعداد  یورو 7000

جهادي، عربستان با  6000متفاوت است. از حیث تعدادت کشور تونس با  ها يجهاد

جهادي در میان کشورهاي  2000، واردن با 2100، ترکیه با 2400روسیه با  ،2500

دادند ادي را به خود اختصاص جه منطقه بیشترین جنگجویان

)Benmmelch.F.Koler.April2016 در میان کشورهاي اروپاي غربی، کشور فرانسه با .(

، 470، بلژیک با 760جنگجو، آلمان با  1700ترین جنگجویان خارجی به تعداد  بزرگ

از آفریقاي جنوبی تنها یک جنگجو را دارا  نیو همچني، رومانی و مولداوکمبوجیه 

، ترکمنستان 500با جنگجو، قرقیزستان  600در کنار این ارقام کشور لیبی با  بودند.

، افغانستان، گرجستان، 60با جنگجو، صربستان  70ی با و سومال، کویت 360

جنگجو، بیشترین جنگجویان خارجی ملحق شده به داعش را  50با  دادوتوباگوینیتر

  ).Benemlech.F.Koler.2016اند ( شده یم شامل

کمک استفاده  و جذبي ارتباطی غربی به عنوان ابزار تبلیغاتی ها شبکهعش از دا   

» ي الکاتبا رسانه ادیبن« ،»ي الحیاتا رسانهمرکز « ي االتصام،ا رسانه. تولید کند یم

از جمله این  کتاب به زبان انگلیسی با کیفیت باال، و نشر چاپ وابسته به القاعده سومالی،

اسالم داعشی  نسخه ،ها هیاعالم مجالت الکترونیکی، از طریق تبلیغات بوده است. داعش

موفق شد خود شمار ي مشترکین بیها کمک. داعش از طریق دینما یمتحلیل و تبلیغ  را
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از  2014ژوئن  18توانایی خود را در پشتیبانی گسترده به نمایش بگذارد. توفان توئیتري 

مار داعش بوده است. همچنین داعش بیش انیو حاممشترکین  جمله این قبیل پشتیبانی

جذب مالی حامیان خود را  المللی توانسته ي بینها کارتمعامالت اسکایپی با  از طریق

 از طریق کیف پول تاریک،( نیکوارز مورد عالقه داعش بیت  نیتر جیراچند برابر نماید. 

با  نظر داعش و ازو رمزنگاري است  رمتمرکزیغپول دیجیتال برخط) که به صورت 

 گرچه حامیان خود را حفظ کند. معامالت شرعی سازگار است، توانسته شبکه مالی

 تالیجیدبه پول نقد نیاز دارند نه پول  ها ستیترور اساساًبرخی اعتقاد دارند، داعش و 

)Dmidterious.2016:197.(  بیشترین شبکه حامیان داعش را شهروندان کشورهاي

ي وسیع از خیرین و شهروندانی که قادر به ا بکهش .دهند یمفارس تشکیل  حوزه خلیج

(به همین دلیل  دهنده اتصالبدون یک مرکز   زیتجهرفتن به جهاد نیستند، تحت عنوان 

)، در کشورهاي قطر، کویت، امارات دینما یماین شبکه را دشوار  و کشفامکان دسترسی 

  ).Magnusnormark.Magnus Ranstorp.2015:14( يسعود و عربستانمتحده عربی 

  

  ها نهیهز -4-2

ي ها نهیهزدرآمدهاي داعش درك و تحلیل اقتصاد سیاسی داعش مستلزم درك  در کنار

داعش هستیم. در یک نگاه کلی داعش در اعالن دولت اسالمی چهار هدف را دنبال 

، نفوذ خود در سایر نقاط و شامي ارضی خود در عراق ها گاهیپااست: گسترش  کرده یم

بودجه عملیات در امریکاي  نیتأم، و پاکستانهان اسالم همچون افغانستان استراتژیک ج

یک حکومت مبتنی بر  و کنترلدر نقاط دیگر، استقرار  ایو شمالی و اروپاي غربی 

  شریعت.

هزینه جنگجویان  نیتأم و چندگانههزینه این سیاست  نیتأمبه همین دلیل   

 است. مطابق تحقیقات کالرك و شده یمبخش اقتصاد سیاسی داعش را شامل ترین  مهم

به چاپ رسیده هزینه ناشی از پرداخت حقوق جنگجویان  همکاران که در فانشنال تایمز

شده است  زدهمیلیون دالر تخمین  40بر براي داعش ماهانه رقمی بالغ 

)ColinP.Klark.Kimberlyjakson.2016 با دقت در چارت سازمانی داعش نشان .(

نایب الخالفه در  2پیچیده اداره داعش به رهبري (خالفت بغدادي) که سازمان  دهد یم

وزارتخانه تشکیل شده است. وزارت مدیریت عمومی/وزارت زندانیان و  8از  هیو سورعراق 

این وزارتخانه نقش مهمی در ساختار اقتصاد سیاسی داعش داشته) چون ها ( یبازداشت

است.  نموده یم نیتأمي را ریگ باجیی و ربا ي داعش از طریق آدمها نهیهزبخش مهمی از 



  

  ...(داعش) یسازمان موسوم به دولت اسالم یاسیساختار اقتصاد س یبررس                          

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

519 

بیشترین نقش را در اقتصاد  بعضاًاین وزارتخانه ( یعموموزارت امنیت ملی/وزارت سرمایه 

 وزارت آوري پول حاصل از نفت/گاز و منابع دیگر. است. جمع نموده یمسیاسی را ایفا 

ظامی و وزارت امور /وزارت شوراي نها يو انتحارجهاد  وزارت منابع. عیو توزارتباطات 

اهمیت  با درجهدر تمام وزارت خانه  باًیتقراز چارت سازمانی داعش  فارغ اجتماعی.

ي داعش) درگیر بوده است، لیکن وزارت ها نهیو هزدرآمد اقتصاد (مقوله  متفاوت با

). CAT.2014:8است ( شده یمزیر نظر خلیفه داعش اداره  ماًیمستقسرمایه عمومی 

 شده یمي داعش صرف هزینه جنگجویان ها نهیهزبیشترین  FATF قاتیتحقمطابق 

. در کردند یمدالر حقوق دریافت  41ساده ماهانه  انیجنگجوي اول ها سالاست. در 

یافت. عالوه بر این هر جنگنده  شیدالر افزا 1200تا  350به  حقوقي بعد این ها سال

. در کنار کرد یمدالر) دریافت  50دالر تا  25از فرزند (یک مبلغ اضافی بابت هر همسر و 

عملیات باال مبالغ بیشتري تحت عنوان جایزه  تیفیک باداعش به رزمندگان  ها نهیهزاین 

اجرایی) دستمزدها (صرف  ها نهیهزدرصد  56. از این نظر نمود یمهزینه درمان پرداخت 

باید  یک دولت در قامتداعش ناچار بود  ها نهیهزکنار این قبیل  در .است شده یم

و )، مانند غذا، آب CAT.2014خالفت (میلیون رعایاي متفرق  8 باًیتقرنیازهاي اساسی 

نماید. وام  نیتأمرا  ها یینانوا، کنترل و درماني رفاه عمومی همانند دارو ها و شبکه برق

 ایو تویوتا هایلوکس  صرف خرید خودروهاي بعضاًي دانشجویی که ها وامخرید خودرو، 

 که دهد یم. نکته قابل توجه اینکه تحقیقات دانشگاه دفاعی سوئد نشان شد یملندکروزر 

سیاه)  ایو سفید ( لوکسیهاداعش تویوتا  مورداستفادهي خودرو نیشتریو ب ترین مهم

ي سنگین بر ها سالحصحرا، نصب  در وتایتوبوده دلیل این امر نیز قابلیت خوب حرکت 

هاي مسروقه در اروپا به ترکیه تویوتا هایلوکسبوده. از این حیث غالب  ها وانتروي این 

 Magnsاست ( شده یمبه مناطق تحت اشغال داعش منتقل  و سپس

Normark.magnus ranstrop.2015:17 .(آموزش جدید عمومی،  ها نهیهزاین  در کنار

 ) کهدارالشکوا( تیشکاالحسبه)، دادگاه (یشرعهمچون قرائت قران نسخه داعش، پلیس 

از سربازان داعش یا امیران محلی را شامل گردد.  ها یمحلشامل شکایت  وانستت یم بعضاً

 7با  سانه هم) داعش یک پلیس ویژه با وسایل نقلیه و لباس هیعدل ي(دادگسترسیستم 

  است. شده یمبازداشتگاه بزرگ را شامل 

 ي یک ارزساز آمادهاعالم کرد که در حال  2013نوامبر  13عالوه بر این داعش در   

شامل مسکوکاتی چون طال، نقره و مس  ست کها» واحد ارزي اهللا«عنوان جدید با 

طال) و ( ناریدبا عنوان  رهیجز شبهبه نظر پژوهشگر این مسکوکات در تاریخ بود (خواهد 
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 رسد یمبه نظر  گرچه ابتکار مضحکی بوده است). 1نقره درهم استفاده شده بود و ارز اهللا

اهللا با این هدف طراحی شده بود تا مسلمانان را از سیطره به زعم داعش، اعالن ارز 

و از سوي دیگر راه درآمد آسان داعش هموار گردد. این  المللی خارج نموده ارزهاي بین

، ترکیبی ها سکه. تصویر روي شده یم و مسواجد هفت سکه بود که شامل طال، نقره  ارز

. شده یماست را شامل  آمده گندم) که در قرآن ساقه 7( عتیشرنشانه شناختی از 

که نشانه  و سپري داعش، شمشیر ها يبلندپروازدیگري نقشه جهان، امت جهانی ونشان 

که نشانه دمشق است  دهد یمي را نشان ا منارهي دیگر ا سکهدر  که یحالجهاداست. در 

ه نمادین ک و گنبدمسلمانان  گاه قبلهاولین  که دهد یمي دیگر قدس را نشان ا سکهو در 

 بوده است. و نقرهطال  نیتأم. نکته مهم در این ارز کند یمنشانه عروج پیامبر را تداعی 

به همین دلیل داعش ناچار بوده تاز طریق غارت و مصادره عمومی، سرقت، فروش 

نماید. برخی از  نیتأمیی را بها گرانباستانی چنین فلزات  جات قهیعتجواهرات و 

ي داریو پابا توجه به مشکالتی همچون جعل، دوام  دندش یمکارشناسان اقتصادي متذکر 

و ی الملل نیبي ها میتحرمالی این ارز، عدم تمایل دیگر کشورها به استفاده از این ارز، 

است به توفیقی دست نیافته  عمالًی از آن، این ارز گروه درون استفاده

)Dmisterious.2016:197(.  

  

  )هیو سورراق ع( انهیخاورمسیاسی  و اقتصاد. داعش 5

 حدود امنیتی کشورها تا و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، وضعیت در چالش

). 170: 1395اویسی، هاست ( آن جغرافیایی شرایط و مکانی موقعیت از متأثر زیادي

گردد  منطقه در فروپاشیده يها دولت منجر به ظهور تواند یم حتی که چالشی

  ).104: 1395و همکاران،  (شادمهري

را به  بودجه دالر میلیون 420مبلغ کشور،  این عراقی دولت يها مقام گفته به   

 مبلغ براي این اما داده، اختصاص داعش با جنگ از حاصل يها خسارت بازسازي

، 2014 سال طی دولت اعالم طبق. نخواهد بود کافی کشور این يها بخش تمام بازسازي

 نفت صنعت يها رساختیز به وارده ياه خسارتهمچنین  و نفتی صادرات کاهش تنها

 جنگ اصلی صحنه هرچند. را به خود اختصاص داده است هزینه دالر میلیارد 18 عراق،

 عربستان، مصر، تونس، کویت، در گروه این حمالت ولی بوده، عراق و سوریه با داعش در

                                                      
1  . God”s currency 
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 يها يگذار هیسرما ادامه مانع و نموده بحران مواجه با را کشورها این اقتصاد لیبی یمن و

 درگیري از حاصل ناامنی جهانی، بانک يها گزارش بر اساس. شده است ها آن در خارجی

 فرار موجب عربی، کشورهاي دیگر در گروه این تروریستی اقدامات و با داعش

 داخلی تولیدات کاهش و بیکاري افزایش بعالوه،. شد کشورها این از خارجی يها هیسرما

عقب  دهه 4 حداقل سوریه توسعه. است وارد نموده ضربه رهاکشو این اقتصاد به نیز

 Gower, Politowski,2016(کنند یم زندگی فقر در نفر 3 نفر 4هر  از و افتاده است

است  شده آورده خاورمیانه داعش در کشورهاي گروه شورش ) تأثیر1جدول ( ).در4:

ي دیگر کشورهان سایر را در بی لطمه بیشترین عراق و ، سوریهدهد یم) نشان 1جدول (

  .اند دهید منطقه
  

  (lanchovichina, livanic, 2015:13)  خاورمیانه کشورهاي بر جنگ آثار :1 جدول
  

  ترکیه  مصر  اردن  نلبنا  عراق  سوریه  اثر

  -1  -1  -1  -10  -12  -14  مستقیم سرانه بر جنگ اثر

  0  0  0  -1  -12  -6  تولیدات بر تأثیر

  0  0  0  0  -1  -5  ها هیسرما تخریب

  0  0  0  -1  -2  -1  تجارت يها نهیهز تشدید

  0  0  -1  0  0  -15  سوریه تجارت تحریم اثر

 نیروي بر پناهندگان تأثیر

  کار

7-  3-  6-  1-  6-  4-  

  -1  -16  -2  -12  -6  -20  پناهندگان جمعیتی اثرات
  

 آورده کشورها این مستقیم سرانه درآمد بر جنگ اثر به مربوط) ارقام 1جدول ( در  

 ي تجاريها تیفعال يها نهیهز افزایش درنتیجه سایرین از بیش زیانی اقعر. است شده

 تولید و از بین رفته سوریه هاي گذاري سرمایه از قابل توجهی حجم. شده است متحمل

روانه کشور  اردن صادرات از درصد بیست تقریباً. آسیب دیده است به شدت عراق در کاال

 داعش گردیده، چراکه خشونت بروز ببس اردن مرز در داعش حضور .شده یم عراق

 را خود درآمد منابع تا کرد مجبور را اردن امر این. نموده بود تهدید را اردن دولت رسماً

 از قبل و بعد سوریه کشور داخلی ناخالص ) تولید2شماره ( جدول در .نماید ارتش روانه

 روند. است هتروریستی آورده شد يها گروه دست به کشور این از ییها بخش اشغال

 يها بخشاشغال  و ها ستیترور گرفتن با قدرت کشور این در داخلی ناخالص رشد نزولی
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  .دهد یمروند نزولی را نشان  ها شگاهیپاال و نفت يها چاه مثل کشور این حیاتی

  

  (www.quandl.com) )2006-2014( سوریه داخلی ناخالص رشد درصد :2 جدول
  

  2014  2012  2010  2008  2006  سال

  -12  -11  4  5  6  نرخ رشد

  

 اقتصادي و انسانی اجتماعی، يها نهیهز داعش ظهور آن دنبال به و جنگ درمجموع  

 همگرایی فرایند سازي متوقف با و تحمیل کرده منطقه کشورهاي بر را بسیار زیادي

 میزان از هرچند .است کشانده مخاطره به را کشورها این اقتصادي توسعه آینده تجاري،

 یا تقابل براي عربی متحده امارات و قطر، ترکیه ایران، عربستان، يها نهیهز دقیق

 دالري میلیاردها صرف است مسلم آنچه اما؛ موجود نیست رسمی آمار داعش از حمایت

 توانست یماین مبالغ  شده و این در حالی است که کشیده آتش به بیهوده که است

  گردد. آبادانی منطقه و توسعه صرف

  

  ي پژوهشها افته. ی6

اقتصاد سیاسی داعش (اعم از  ساختار اصلی مقاله حاضر، سؤالدر راستاي پاسخ به 

داعش  و شکستتا چه اندازه ظهور  ) که1) پژوهش حاضر نشان داد ها نهیو هز درآمدها

سوریه) از و شام (اسالمی عراق  و دولتعراق با تشکیل دولت انبار،  در 2004سال از 

به منابع مالی وابسته  2018عنوان مرکز خالفت داعش در سال و سقوط رقه به  2014

ی نیب شیپبوده است. شکست داعش و افول اقتصاد سیاسی آن از منظر بسیاري قابل 

  ).Jacob Shapiros.sep.2016و MartinChulow.24 march.2019(بود

شان متحده، ن داري ایاالت چاتم هاوس، وزارت خزانه در موسسهتحقیقات آدم زوبین   

و باال) از سه تخمین (پائین، متوسط  در 2014که منابع درآمدي داعش از سال  دهد یم

میلیون دالر در  1035 و از 2015سال  در میلیون دالر، 2900میلیون دالر تا  970

 870میلیون دالر تا  520، از 2016سال  در میلیون دالر، 2400ترین تخمین تا پایین

که  دهد یمدر این تحقیق به خوبی نشان  تأملنکته قابل شده،  دالر برآوردمیلیون 

ي ها سالخود در  ترین سطحمیلیون دالر در پائین 192 به 2017درآمد داعش در سال 

از  آشکاري ا نشانهسقوط کرده است.  گانه سهبعد از اعالن دولت اسالمی در تخمین 

ي آشکار از زوال ا نشانه نیو همچنو توسعه سرزمینی  وثیق میان عنصر اقتصادي ارتباط
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از این جهت کاهش چشمگیر منابع  ).CWD 2015(. 2017سال داعش در  سرزمینی

قابل  ) نکته2قابل ارزیابی است.  قاًیدق 2017تا  2014درآمدي داعش از سال 

ي دیگر رابطه مستقیم میزان محدوده سرزمینی داعش با ساختار اقتصاد بند جمع

در  میمستق تأثیرده سرزمینی و از دست دادن آن سیاسی داعش است (میزان محدو

 دهد یماقتصاد سیاسی داعش داشته است). تحقیقات پاتریک جانسون و همکاران نشان 

کیلومتر)،  438317عراق:عراق (که محدوده سرزمینی داعش از دو کشور سوریه و 

 شده یمل کیلومتر را شام 623497بر ي بالغ ا محدودهکیلومترمربع،  185180سوریه با 

داعش است. در همین تحقیق آمده که  سرزمینی محدوده ) نکته دیگر: جمعیت3است. 

میلیون  6تا  5 از 2015تا ژانویه  2014جمعیت مناطق تحت سیطره داعش از نوامبر 

رو به  2015با حمالت ائتالف در جوالي  و سپسمیلیون نفر افزایش یافته  9نفر به 

نفر و با سقوط موصل و  میلیون 3به  2016سال در  کاهش گذاشته است. تا حدي که

داعش جز معدودي از  2020امروزه در سال  و 2017سپس رقه مرکز خالفت داعش در 

 فاقد در مناطق کوچکی از ادلب سوریه شانیها خانوادهي و ا و منطقهجنگجویان خارجی 

سی داعش توجه در درك قدرت و اقتصاد سیا قابل نکته جمعیت است. مقوله جمعیت

  ي مالی داعش است.ها فن) نکته چهارم: 4. است

که ابداع شخصی  ها فني این بند دستهطور که در تحقیق نشان دادیم، همان  

ي مبتنی بر منابع ها فن: شود یمي جذب منابع به سه دسته تقسیم ها فنپژوهشگراست. 

یان با ابزار مدرن ي مبتنی بر شبکه حامها فني مبتنی بر اعمال مجرمانه، ها فنطبیعی. 

این منابع بر اقتصاد سیاسی  تأثیرنسبت  يبند دستهو سنتی. نکته حائز اهمیت در این 

میلیون دالر درآمد داعش در  435و  اردیلیم 2داعش است. به عنوان مثال از مجموع 

 7. عوارض بر کشاورزي درصد 10فسفات در صد.  14 گاز درصد. 25، نفت 2015سال 

 4ي ریگ و باج ربایی آدم درصد. 35درصد. اخاذي با باالترین درصد  4درصد. سیمان 

 شده یمدر صد را شامل  2ي مالی حامیان تنها ها و کمکدرصد  1درصد. فروش عتیقه 

درصد) به منابع  60بیشتر از همه ( تأثیر) از حیث نسبت و درجه CAT.2016:7( است.

درصد به شبکه  2 و تنهامجرمانه درصد به منابع حاصله از اعمال  38طبیعی، سپس با 

 ترین مهمادعا کرد که داعش با از دست دادن  توان یمبنابراین ؛ مالی حامیان وابسته بوده

 همچون مطالبات به به منابع حاصل از اعمال مجرمانه تواند یممنبع مالی خود، تنها 

خود یعنی  مالی مؤلفه نیتر فیضعبه  نیو همچني ریگ باجربایی و  اخاذي)، آدمعنف (

ا امعان نظر به این آمارها نسبت موارد ب پنجم: ) نکته5حامیان وابسته باشد.  شبکه
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که بیشترین درصد اخاذي داعش از شهروندان  دهد یماخاذي) نشان عنف (مطالبات به 

 7درصد، مالیات بر مصرف  34ی گمرکدرصد. عوارض  41با  بر درآمدشامل: مالیات 

است. به نظر  شده یمدرصد را شامل  18ي ا مصادرهجمله اموال  از ها اتیمال، دیگر درصد

منبع دیگر ناشی از اعمال  ترین مهمدادن محدوده سرزمینی  از دستبعد  داعش رسد یم

 توان یمي ریگ جهینت ثیاز ح). CAT.2016:18است (مجرمانه را نیز از دست داده 

اي خود را از دست داده است. منابع اصلی اقتصادي و بق عمالًاستدالل نمود که: داعش 

شبکه حامیان داعش است که تنها دو  تأثیرتوجه به درصد بسیار ناچیز  بر این عالوه

ي مدرن ها شبکهي که داعش امروزه با استفاده از ا مؤلفهاست.  شده یمرا شامل  درصد

 آن بسیار وابسته است. ضمن اینکه نباید به» حواله«به سنتی موسوم  و شبکهارتباطی 

بخش  فراموش کرد که داعش با از دست دادن محدوده سرزمینی خود در عراق و سوریه

صرف: حقوق  ) کهها نهیهز و پرداخت نیتأممسئولیت آن (دوم اقتصاد سیاسی 

ي، ساخت و و انتحار، عملیات نظامی شانیها خانوادهی و و داخلجنگجویان خارجی 

و پلیس، گمرکات، شبکه آب و برق ي عمومی مثل مدارس، راهداري، ها حوزهنگهداري 

  ، معاف شده است.شده یم، اداره قضایی... گاز

  

  يریگ جهینت -7

اقتصاد اصلی آزمون فرضیه پژوهش نشان دادیم که  سؤالدر این نوشتار در پاسخ به 

گانه  سهمتکی بر کنترل سرزمینی و خودکفایی از طریق منابع متنوع  ی داعشاسیس

 سیمان، نفت خام، گاز طبیعی، فسفات، تحت کنترل، از جملهغارت منابع طبیعی مناطق 

قاچاق مواد مخدر، سرقت از  همچون: حاصل از اعمال مجرمانه نمک، گوگرد... منابع

و منابع حاصل  ، اخذ وجوهی تحت عنوان مالیاتربایی آدم قاچاق آثار باستانی، و هاکبان

حواال) که صرف حواله (جهیز و عنوان ت المللی حامیان داعش، تحت بین از شبکه مالی

ي ها خانهي وزارت ها نهیهزها و  ي آنها خانوادههزینه جنگجویان خارجی و داخلی و 

 ادشدهی گانه سهاست. عالوه بر این نشان دادیم که در میان منابع  شده یمگانه هشت

ار باالیی برخورد نقش غارت منابع طبیعی مناطق تحت کنترل از دو منبع دیگر از اهمیت

دادن مناطق تحت  استدالل نمود که داعش با از دست توان یمبوده است. از این نظر 

بر منبع  تواند یم، تنها 2019کنترل در سوریه و عراق و مرگ ابوبکر بغدادي در سال 

) که تنها بخش بسیار ناچیزي از زیو تجهحواله ( انیحامسوم مالی خود یعنی شبکه 

ي ا نشانهاستوار باشد.  ها بانکربایی و سرقت از  آدم ایو  دهنمو یم نیتأماقتصاد داعش را 
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ي پیش رو. در بخش فرضیه دوم پژوهش نشان ها در سالدیگر از ضعف جدي داعش 

مخرب داعش در خاورمیانه در دو کشور عراق و سوریه بوده  تأثیردادیم که: بیشترین 

را از حیث: تخریب  این عراق در قیاس با سوریه بیشترین خسارات بر است. عالوه

پناهندگان و نیروي کار متحمل  ي تجارت، اثرات جمعیتی،ها نهیهز، تشدید ها رساختیز

ي مالی داعش به عنوان رگ حیاتی و ها فنبنابراین درك شبکه ارتباطی و ؛ شده است

) همچون سلف خود 2020سال در امروزه («آنکه خون رسان داعش وهم پاشنه آشیل 

و جلوگیري از تکرار خسارات  جهت» ی مبدل شده استنیرزمیزانی به سازم» القاعده«

  .واجد اهمیت جدي است داده رخ هیو سوردر عراق  2019تا  2014سال ی که از عیفجا
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و  يریشکل گ يسترها «)،1395احسان (بصیري، محمدعلی، آقا محمدي، زهرا، فالحی، 
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  ابر معاصر تهران. -الملل مطالعات و تحقیقات بین
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 زیپائ .43 شماره .المللی ي سیاسی بینها افتیره فصلنامه ،»داعش در خاورمیانه

1394 ،91-113.  

: ، تهرانخاورمیانه نوین تحوالت سیاسی اقتصاد)، 1388( نیحس پوراحمدي،

  اول. چاپ اسالمی، آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت

 پدافند مالحظات تحلیل«)،1395( یعل خوارزمی، هادي، زرقانی، فاطمه، شادمهري،

 تحقیقات فصلنامه ،»ساخت آبزیر بر تأکید با شهري يها رساختیز در غیرعامل

  .103-117 .122 پیاپی،شماره  سوم، شماره یکم، و سی سال ،جغرافیایی

  shafaghna.com. https:// www. 270719: کد 1393شفاف، 

فصلنامه  ،»انهیدر خاورم دموکراسی يها چالش« )،1384( بهروز دیلم صالحی، 
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  .7-26 ، دوره پنجم، شماره سوم.فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی

ي در ا سهیمقای تاریخی، شناس جامعهدرآمدي بر رهیافت  « )،1394احمد (رشیدي، 

 ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله -سیاست. » ي علوم سیاسیها پژوهش

  .474-457. 68 شماره ،45 دوره
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