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 چکیده

-بهه راه  به همین علتو  ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند تأمین مالی هستندتروریست

های تندروی اسهممی نیهک کهه از انهها     . گروهشوندمتوسل می قانونی و غیرقانونی های گوناگون
رغم تأکیهد  های تکفیری نام برد، از این قاعده مستثنی نیستند و علیتوان به عنوان تروریستمی

ان و پیهروان از  معنوی، جهت رشهد و موفییهت، جهذخ مبا به    -بر مسائل ایدئولوژیک و مذهبی
های تروریسهتی و سهایر نیازههای روزمهره خهود       ریق تبلیغات، تأمین تسلیحات، انجام عملیات

باشهند. لهذا پهشوهش را هر     نیازمند دسترسی به منابع مالی الزم برای تحیق اهداف خویش می
باشد کهه ههه عهواملی موجهب تهداوم ریهات تروریسهم        درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی می

گویی به پرسهش مهذکور ایهن فر هیه     شده است؟ در راستای پاسخ در منا ق گوناگون تکفیری
-ههای سهلفی  عهدم نهابودی گهروه   رسد یکی از عوامل مهورر در  مطرح شده است که به نظر می

ها به منابع مالی متعدد و عدم وابستگی انان بهه  های دسترسی تکفیریتکفیری ناشی از تنوع راه
ترین منابع تهأمین  لذا در این رابطه مهم باشد.های خود میین هکینهیک شیوه درامدی جهت تأم
پذیری انهان در اتبها    دهنده انعطافتکفیری که نشان-های تروریستیکننده نیازهای مالی گروه

انداز رویکرد اقتصادی باشد، در این پشوهش تشریح شده و هشمهای مبتلف درامدزایی میروش
 ررسی قرار گرفته است.انان در اینده نیک مورد ب
تکفیری، منهابع  -های سلفیاستراتشی و تاکتیک اقتصادی، تروریسم، گروه واژگان کلیدی:

 مالی.

                                                      
 mohammad_mirabdoli@yahoo.com                                                        نویسنده مسئول مکاتبات: *
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 مقدمه 
-ها و سازمانباشد که در کنار دولتگر جدیدی به نام تروریسم میامروزه جهان شاهد هالش

الملهل معرفهی   در نظام بهین  المللی توانسته است خود را به عنوان یک بازیگر تأریرگذارهای بین
اند اما اههداف و  های خود را خاورمیانه قرار دادهنماید. اغلب این بازیگران جدید مرکک ریل فعالیت

اقدامات خود را تنها محدود به کشورهای این منطیه ندانسته؛ بلکه انها را در سطح جهانی دنبال 
المللهی  ریسم به عنوان یک بازیگر بهین کنند. در واقع یکی از عواملی که باعث شده است ترومی

-های انان از مرزهای ملی یک کشور به سطح جههانی مهی  شناخته شود، گسترش دامنه فعالیت

ها شوند جهت تأمین هکینهگران جدید که به عنوان سلفیان تکفیری شناخته میباشد. این هالش
ستی، نیازمند دستیابی بهه منهابع   و مبارج خود بویشه در راستای انجام رممت خرابکارانه و تروری

ها در منطیه خاصی و با شرایط متفاوتی فعالیهت  باشند که از انجا که هریک از این گروهمالی می
هها و  تواننهد بهه رارتهی و هماننهد سهازمان     کنند دارای اختمفاتی با یکدیگر و از انجا که نمیمی

هایی با یکدیگر )از جمله قاهها(  در  باهتنهادهای قانونی به فعالیت اقتصادی بپردازند، دارای ش
تکفیهری را  -های سلفیباشند. در واقع انچه که نگرانی در مورد گروهزمینه تأمین منابع مالی می

باشهد هراکهه یکهی از    های تأمین منابع مهالی انهان مهی   بیشتر کرده است، قدرت اقتصادی و راه
و رشهد انهان، برخهورداری از پشهتوانه      ههای رادیکهال اسهممی   یابی گهروه عوامل مورر در قدرت

و « ایهدئولوژی »مستحکم مالی و کسب درامدهای باال است که در کنهار دو  هلع دیگهر یعنهی     
-دهد. لذا در این پشوهش تمش مهی های تندرو اسممی را شکل می، مثلث قدرت گروه«رسانه»

در  یسهم تکفیهری  هه عواملی موجهب تهداوم ریهات ترور    شود به این پرسش پاسخ داده شود که
کنهد  فر یه را دنبال می شده است؟ پشوهش را ر در پاسخ به این پرسش، این منا ق گوناگون
تکفیهری در منها ق   -ههای سهلفی  رسد یکی از عوامل مهم در عدم نابودی گهروه که به نظر می

ههای متنهوع دسترسهی    ههای گونهاگون و راه  مبتلف و قدرت تأریرگذاری انان، ناشی از تاکتیک
 باشد. های خود میهای تکفیری به منابع مالی جهت تأمین هکینههگرو

-های سهلفی در پشوهش را ر بعد از تو یح مبانی نظری تحییق، استراتشی اقتصادی گروه
های تأمین منابع مالی تروریسم تکفیری مورد ها و روشگردند و سپس تاکتیکتکفیری بیان می

گیهری بحهث  کهر    ها، نتیجهیک پس از تجکیه و تحلیل دادهواکاوی قرار خواهند گرفت. در انتها ن
 خواهند شد.

 
 تمهیدات مفهومی و ابتناء نظری
-های سلفیشود که از یکسو دارای اندیشههایی ا م( میمفهوم تروریسم تکفیری به گروه

د باشنتکفیری هستند و از سوی دیگر با انجام اقدامات تروریستی خواهان پیشبرد اهداف خود می
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، و بوکهوررام.  1الشهام  اند از: الیاعده، داعش، هیئت تحریهر ها عبارتترین این گروهو امروزه مهم
ها هگونگی دسترسی بهه منهابع   گیری و رتی زوال این گروهیکی از عوامل مهم در ایجاد، قدرت

شهتری را  های تکفیری و تروریستی بتوانند منابع مهالی بی باشد. درواقع هراندازه که گروهمالی می
تهأمین مهالی   افرینی بیشتری برخوردار خواهند بود. بر این اساس استحصال نمایند از قدرت نیش

کنهد   ههای تروریسهتی فهراهم مهی     هایی که رمایت مالی برای افراد یا گهروه  تروریسم به فعالیت
لی تأمین مها « 1999کنوانسیون تأمین مالی تروریسم » 3به موجب بند اول ماده . شود می  م(ا

اوری وجوه، به هر وسیله، به  ور مستییم یا غیرمسهتییم،  ارائه یا جمع»هنین تعریف شده است: 
که به  ور کلی یا جکئی، صهرف  اجهرای    برخمف قانون و به  ور عمد، به قصد یا با علم به این

 . تعریهف فهو( دو جنبهه مهادی و معنهوی جهرم را       32: 1396رسینی، «)داعمال تروریستی گرد
 دهد.ن پوشش میهمکما

گردد: درامدزایی داخلی و کسهب  های تکفیری عمدتاً از دو  ریق تأمین میمنابع مالی گروه
های اعضای خود از جملهه  ها عموه بر کسب درامد از فعالیتهای مالی خارجی. این گروهرمایت

راد، ههای خهارجی سهایر افه    گیری، دریافت وجوهات شرعی و...، از کمهک دزدی، غارت، گروگان
تهوان در قالهب مفههوم    ها نیک ممکن است برخوردارد شوند کهه ایهن امهر را مهی    ها و دولتگروه
وجهود دارد   و هریکی یک اصل محوری در نظریه جنگ پارتیکانی تحلیل نمود.« نفع سوم ی»»

 نامتعارف از جهات سیاسی، نظامی و اقتصهادی همهواره وابسهته بهه یهک      مبارز که بر مبنای ان،
ههای  پهردازان جنهگ  شهود. از نگهاه نظریهه   نفع سوم خوانده میاست که  ی وابسته یت رف دول

کنند مورد رمایهت ان قهرار   نفع سوم را تأمین میهریکی، تا زمانی که مبارزان هریک منافع  ی
-بها غضهب ان مواجهه مهی     نفع سوم را به خطر اندازنهد منافع  رف  یگیرند و هنگامی که می

هها    که این غضهب درجهات مبتلفهی از قطهع رمایهت     25-26: 1396ازاد، فر و شوند)ابراهیمی
     های مذکور )غضب رداکثری  را در بر گیرد.)غصب رداقلی  تا تمش برای نابودی هریک

  
 تکفیری-های سلفیاستراتژی اقتصادی گروه

دسهتیابی  های مالی و اقتصادی خود را عمدتاً در راستای های تکفیری اقدامات و فعالیتگروه
 نمایند:  دهی میبه دو هدف و استراتشی اساسی سامان

تکفیری اگرهه تمام اقهدامات خهود را در   -های سلفیگروه اهداف و قدامات ایجابی:.1

                                                      
1
و در ادامه نام خود را کرد فعالیت می« النصره الهل الشامجبهه»تحت عنوان  2011این گروه از زمان تأسیس در سال  . 

به علت آنکه این گروه همچنان با عنوان اولیه خود بیشتر شناخته تغییر داد اما « ریر الشامهیئت تح»و « امجبهه فتح الش»به 

 .شود، لذا در این پژوهش نیز از عنوان جبهه النصره استفاده خواهد شدمی
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راستای دستیابی به اهداف معنوی و غیرمادی مانند اقامه شریعت، تورید، از بین بهردن شهرو و   
ههای  نند، اما تحیق این اهداف بهدون صهرف هکینهه   کها و مواردی از این قبیل توجیه میبدعت

-گهر مهی  تکفیری از انجا که عموماً کهنش -های سلفیباشد. گروهپذیر میمالی به سبتی امکان

های: تبلیغات جهت عضوگیری رو هستند از جمله در زمینههای گکافی نیک روبهباشند، لذا با هکینه
ه اعضا، خریهد تسهلیحات و ادوات نظهامی؛ تهأمین     های دینی و نظامی بو بیان راهبردها؛ اموزش

نیازهای روزمره همچون تغذیه اعضها؛ پرداخهت ریهو( و دسهتمکد بهه اعضهای خهود؛ و انجهام         
توانند در بلندمدت بهه ریهات خهود    های تکفیری در صورتی میهای تروریستی. لذا گروهعملیات

 اشته باشند.های گوناگون خود دادامه دهند که برنامه مشبصی برای هکینه
عموه بر مواردی کهه در بهاال  کهر شهدند و جنبهه ایجهابی       .اهداف و اقدامات سلبی: 2

تکفیری جنبه سلبی نیک دارند زیهرا از یکسهو   -های سلفیداشتند، برخی از اقدامات اقتصادی گروه
کنند با انجام برخی اقدامات اقتصادی، به کشورهای گوناگون بهه دلیهل عهدم توانهایی     تمش می

افی در مواجهه نظامی با ارتش ملی این کشهورها،  هربه و خسهارت مهالی وارد نماینهد ماننهد       ک
کند؛ به عنوان مثهال  سازمان الیاعده که ببشی از اقدامات خود را بر جنگ اقتصادی متمرکک می

، نبستین مکانی که مورد رمله قرار گرفت یک ببش اقتصهادی  2001در واقعه یازدهم سپتامبر 
ای خطهاخ  الدن پس از این رویداد در بیانیهک سازمان تجارت جهانی بود. همچنین بنبه نام مرک

هکار دالر  500سپتامبر، 11الیاعده برای رممت »اعمم کرد:  2004اکتبر  29به ملت امریکا در 
میلیارد دالر خسهارت دیهد. بهه عبهارت      500که امریکا در این واقعه بیش از هکینه کرد، در رالی

 . همچنین 285: 1391 عطوان،«)های امریکا بیش از یک میلیون برابر الیاعده بودسارتدیگر، خ
تریلیهون   3های الیاعده به ردود های مبارزه امریکا با شبکهبر اساس امارهای منتشر شده هکینه

های وابسته به الیاعده و دیگر برخی دیگر از اقدامات گروه . Michael, 2014: 54)رسددالر می
های تکفیری جهت  ربه زدن به اقتصاد کشورها عبارت است از: رمله بهه مرکهک تجهارت    هگرو

توسههط شههش تروریسههت وابسههته بههه الیاعههده بههه رهبههری رمههکی  1993فوریههه  26جهههانی در 
ههای  رمهمت انتحهاری علیهه توریسهت      ؛www.tasnimnews.com/ 1395/11/11)یوسف

؛ تمش برای منفجر کردن هواپیمای 2009سال های ژاپنی در و توریست 2008بلشیکی در سال 
؛ سوءقصد علیه تأسیسات صنعتی یمهن  2009مسافربری بر فراز شهر دیترویت امریکا در دسامبر 

-)موسوی و رسهنی 2010؛ تمش برای رمله به هواپیمای باربری امریکا در اکتبر 2009در سال 

مهههارس  ؛ رملهههه بهههه خهههط لولهههه نفتهههی در شهههر( یمهههن در   87-88: 1394 نسهههب،
2012(www.shana.ir/ 1390/12/13رمله تروریستی به خط لوله انتیال گاز مصر بهه اردن    ؛
رمله تروریستی به خهط   ؛ www.shana.ir/ 1393/02/31)2014می  20جکیره سینا در در شبه

و اوریهههل   www.mizenaft.com/ 1393/11/26)2015لولهههه نفهههت لیبهههی در فوریهههه  
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2018(www.petrochemnews.ir/ 1397/02/02و رمله داعهش بهه خهط لولهه نفهت در        ؛
گونهه اقهدامات تروریسهتی،    ایهن  . www.aa.com/ 2018/04/02)2018شمال عرا( در اوریل 
-های توریسهم، سهرمایه  های مبتلف اقتصادی کشورها از جمله در زمینهاررات مبربی بر ببش

ای گونهاگون اقتصهاد ملهی    هه گذاری مستییم خارجی، تجارت خارجی، بازارههای مهالی و رهوزه   
  .1)تصویر  . 121-129: 1391 نوگورانی،کشورها بر جای خواهد گذاشت)دری

 
 2016 یال 2000در جهان از سال  یسماز ترور یناش یاقتصاد ی: ضررها1 یرتصو
  www.forbes.com/ 2017/11/16 )منبع:

های سبت به دیگر گروههای تکفیری با پرداخت ریو( باالتر ناما از سوی دیگر برخی گروه 
ها برای پیوستن بهه گهروه رروتمنهدتر    تکفیری به اعضای خود، باعث وسوسه اعضای سایر گروه

هها  توانند خود را به عنوان گهروه برتهر )هشمهون  در میهان تکفیهری     شوند و از این  ریق میمی
بهرای ارتهش ازاد   دالر در مهاه   60معرفی نمایند. به عنوان مثال برخی از مبارزان که بها ریهو(   

-جنگیدند، پس از مدتی این گروه را برای دریافت ریو( بیشتر ترو کرده و به جبههه سوریه می

دالر در ماه داده شده بود پیوستند و در ادامه داعش با اعمم اینکهه   300النصره که به انها وعده 
بهه سهمت خهود جهذخ      ریو( جنگجویان را باالتر خواهد برد، انها و سایر افراد دارای مهارت را

  .Khatib, 2015: 9کرد)
 
 های تأمین منابع مالی تروریسم تکفیریها و تاکتیکروش
در میهان منها ق مبتلهف    .درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی و معددنی:  1

% از کهل  خهایر   4/48میلیارد بشکه  خهایر معهادل    7/807جهان، منطیه خاورمیانه با دارا بودن 
 /www.isna.ir)ان، میام اول را در این زمینه به خود اختصاص داده استتثبیت شده نفت جه

 42میکان  خایر گازی کشهورهای خاورمیانهه و شهمال افرییها بهیش از      همچنین   .1393/04/31
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و لذا   www.farsnews.com/ 1391/09/19)دهد درصد کل  خایر گازی جهان را تشکیل می
شهود  انگیک برای کسب درامد محسوخ مهی منبع شگفتمنطیه خاورمیانه به لحاظ ژئوانرژی یک 

-کنند با دستیابی به این منبع عظیم درامدی، هکینههای رادیکال اسممی نیک تمش میکه گروه

خیهک نیجریهه قهرار    های خود را تأمین نمایند. داعش بر خمف گروه بوکوررام که در کشور نفهت 
،  www.rajanews.com/ 1393/12/19)دارددارد اما توانایی درامهدزایی از  ریهق نفهت را نه    

خیک و میادین نفتی در عرا( و سوریه، درامهد زیهادی را   توانست با تسلط بر برخی از منا ق نفت
های خارجی های تروریستی، داعش هندان وابسته به کمکنصیب خود کند. بر خمف اکثر گروه

های د که هنین اتکایی بر رمایتهای داعش معتیدنیا کمک مالی دولت نیست زیرا استراتشیست
 Combating)ههای جههادی پیشهین شهده اسهت     خارجی موجهب مهرب بسهیاری از جنهبش    

Terrorism Center at West Point, 2013 .  بنابراین بر خمف الیاعده که به شدت متکی
باشهد، داعهش   های مالی از سوی رامیان خود در کشورهای عرخ روزه خلیج فارس میبه کمک
خیهک در عهرا( و سهوریه در پهیش     تفاوتی از درامدزایی را به علت سیطره بر منا ق نفهت مدل م

های گوناگون خود را بویشه بهرای مبهارزه در     تا بتواند هکینه21-22: 1395 گرفته است)دهشیار،
سه جبهه یعنی عرا( در شر(، کردها در شمال، و سوریه و سایر شورشهیان در غهرخ و رامیهان    

. این سازمان در دوران اوج قدرت خود هفت میدان نفتهی   Shapiro, 2016: 30)دانها تأمین کن
کرد که عبارت بودند از: العمر )بکرگترین میهدان  های دیرالکور و رقه کنترل میسوریه را در استان

هکار بشهکه در روز. داعهش  بهق گهکارش      60نفتی سوریه ، تانَک و جَفرا، با ظرفیت کل تولید 
ههای نینهوا، االنبهار،    میهدان نفتهی را در اسهتان    13للی انرژی، در کشور عرا( نیهک  الماژانس بین

ههکار بشهکه در روز را    60الدین و کرکوو در اختیار داشت کهه انهها نیهک ظرفیهت تولیهد      صمح
میلیهون دالر در روز را نصهیب    2الی  5/1و ردود   Associated Press, 2014/09/25)داشتند

داعش همچنین بر هنهدین میهدان گهازی در سهوریه و عهرا(        .Masi, 2015)کردندداعش می
تسلط یافته بود از جمله بکرگترین  خایر گاز  بیعی عرا( در میدان عکاظ واقع در استان االنبهار  

میلیهون دالری بهرای ایهن گهروه      979الهی   489توانست باعث درامدزایی سهاالنه بهین   که می
  .Brisard & Martinez, 2014: 7)شود

توانهد  اگرهه منابع نفتی سود فراوانی را به دنبال دارند، با این رال داعش بنا بر دالیلی نمهی 
هندان بر درامدهای نفتی خود تکیه کند: رممت هوایی ائتمف به رهبهری امریکها کهه موجهب     

؛ هکینه باالی  Rand, 2017: 11)درصدی درامد نفتی داعش شده است 50الی  30کاهش بین 
 ,Belli et al)های نفتی؛ عدم دسترسی اسان بهه قطعهات  ی کارکنان فعال در روزهدستمکد برا

؛ از بین رفهتن   Johnson, 2014)های ماهر در زمینه استبراج نفتتجهیکات و تکنسین  ،2014
های تولید و رمل و نیل نفت در ارهر رمهمت ههوایی و رمهمت هواپیماههای بهدون       زیرساخت
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نه باالی بازسازی و تعمیر انها؛ فروش نفهت قاهها( بهه ترکیهه،     و هکی  Lister, 2005)سرنشین
دالر متغیهر بهود و بایهد     100الهی   20های بسیار در هر بشکه کهه از  کردستان و اردن با تبفیف

لهذا بعهد از اعهمم      .Levitt, 2014)رسیدببشی از سود فروش نفت نیک به دالالن این روزه می
یج از ظرفیت و قدرت این گروه برای تولید نفهت کاسهته   خمفت اسممی از سوی داعش، به تدر

  .2شده است. )تصویر 

 
 2016 یال 2014نفت روزانه داعش از سال  ید: برآورد تول2 یرتصو

  www.statista.com)منبع: 
نفهت همچنهان بهه    گوترش، دبیرکل سازمان ملل،  2018اما با این رال در گکارش اگوست 

داعش شناخته شده است که برای رفع نیازهای مالی خود و فروش عنوان منبع مالی مهمی برای 
 /www.irna.ir)کنههدهههای ابتههدایی اسههتبراج نفههت اسههتفاده مههی  ان در منطیههه از روش

1397/06/02.  
های فسیلی، داعش بر برخهی منهابع معهدنی در عهرا( و     عموه بر مبارث مربوط به سوخت

کهرد از جملهه: کنتهرل    راوانی را نصیب خود مهی سوریه مسلط شده بود و از این  ریق سرمایه ف
میلیهون دالر در سهال؛    50در استان االنبار عهرا( بها درامهدی رهدوداً     « اکاشات»معدن فسفات 
 620الهی   300تولید سولفوریک اسید و فسفریک اسید بها سهود سهاالنه معهادل      کنترل کارخانه

سهوریه شهامل: کارخانهه الجلبیهه در     میلیون دالر؛ کنترل پنج کارخانه بکرب سیمان در عهرا( و  
ههای سهیمان فلوجهه، کوبایسها و     العرخ؛ کارخانه سیمان گیوریس در رقه؛ و کارخانهه منطیه عین

-میلیون دالری برای داعهش ایجهاد مهی    583الی  292الیائم در عرا( که درامد ساالنه تیریبی 

در « میشرا( سولفور»ارخانه های سولفور از جمله ککردند. به عموه داعش کنترل برخی کارخانه
 & Brisard)در منطیه دیرالکور را در اختیار گرفته بهود « التبانی»نینوا و معدن نمک سوریه در 

Martinez, 2014: 8.        گروه داعش در کشور افغانستان نیک بهه اسهتبراج منهابعی ههون پهودر
ه ابتدا بهه پاکسهتان و   پرداخته است ک« ننگرهار»بوراکس و تالک از معادن این کشور در والیت 
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شهود و صهدها ههکار دالر در سهال بهرای داعهش       سپس از انجا به اروپا و امریکها فرسهتاده مهی   
عموه بر داعش، گروه  البان نیهک از    .www.telexiran.com/ 1397/03/02)درامدزایی دارد

نهد و  کمیلیون دالر کسهب درامهد مهی    300فروش ماده معدنی تالک در شر( افغانستان ساالنه 
-یکی از دالیل جنگ بین داعش و  البهان در ایهن منطیهه، بهر سهر کنتهرل ایهن معهادن مهی         

ههای   البان همچنین از  ریهق اسهتبراج سهنگ     .www.borna.news/ 1397/03/05)باشد
 /www.telexiran.com)پهردازد قیمتی هون الجورد به تأمین ببشی از منابع مالی خود مهی 

های قیمتی هون زمرد نا ق دره سوات در پاکستان با منابع سنگکه یکی از این م  1397/03/02
 Zubair)رسهاند ها، انها را در بازار سیاه به فهروش مهی  باشد و  البان با استبراج این سنگمی

Shah & Perlez, 2009 .      گروه الشباخ در سومالی نیک توانسته اسهت از  ریهق همکهاری بها
ندا، به منابع  بیعی کشور جمهوری کنگو بهویشه  هم و   ببش اوگاگروه اتحاد دموکرات و ازادی

 /www.yjc.ir)قاها( ان به کشورهایی هون هین و امارات، منابع مالی خهود را تیویهت کنهد   

گروه الشباخ و بوکوررام همچنین از  ریق تجهارت مواههب  بیعهی و ریوانهات       .1395/01/07
اسهیا نظیهر ههین و تایلنهد، ببشهی از      همچون قاها( عاج فیل در افرییا و صادرات ان به شر( 

  .www.bbc.com/persian/ 2015/03/23)کنندبودجه خود را تأمین می
بها توجهه بهه    .اخذ مالیات و عوارض به عندوان وجوهدات شدرعی ازکدات :     2

هها  های جبران هکینهه هایی که داعش در زمینه فروش نفت پیدا کرده بود، یکی از راهمحدودیت
ای که در سوریه درامد راصل از مالیات، از درامهد ناشهی از   لیات بود به گونهتمرکک بر دریافت ما

در کشور عرا( نیک گروه داعش از همهان اغهاز    . Paraskova, 2018)فروش نفت سبیت گرفت
 6ای که مالیات و اخا ی رهدود  نمود به گونهخمفت شروع به اخذ مالیات از مردم این کشور می

  .3ای این گروه عواید داشت. )تصویر برابر درامدهای نفتی بر

 
 در کشور عراق 2014داعش در سال  یمنابع درآمد ین: بزرگتر3 یرتصو

  www.statista.com)منبع: 
های مهدرن، درامهدی پایهدار از  ریهق اخهذ      در واقع گروه داعش تمش داشت همانند دولت
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گیری در منها ق تحهت سهیطره    مالیات و عوارض برای خود ایجاد کند لذا یک نوع نظام مالیات
های نیهدی  خود بوجود اورد از جمله در مورد مالیات بر سوخت و وسایل نیلیه؛ مالیات بر برداشت

گهرفتن مالیهات در قبهال پهارو       ؛FATF, 2015)هها ها؛ اخذ عوارض گمرکی از کامیوناز بانک
 ؛ و مالیات بر کشهاورزی  49: 1394 ها)نساج و همکاران،کردن خودروها؛ اخذ مالیات از داروخانه

 Jones)میلیون دالر از اقدام اخیر کسب درامد نمایهد  20داعش توانست  2015که تنها در سال 

& Solomon, 2015 .     اما شاید بکرگترین منبع درامد مالیاتی داعش، بهه  هور غیرمسهتییم از
منها ق تحهت   های عرا( و سوریه باشد هراکه هر دو دولت همچنان به کارکنان ساکن در دولت

کنند و این کارکنان نیک هنگهامی کهه ریهو( خهود را دریافهت      کنترل داعش ریو( پرداخت می
 . البتهه  Paletta & Entous, 2015کردند موظف به پرداخت مالیات ان به داعهش هسهتند)  

که مربوط « زکات»دهند ان را میامات داعش موافق بکار بردن واژه مالیات نیستند و ترجیح می
 . Engel, 2015)شود و همه مسلمانان ملکم به پرداخت ان هستند بنامنهد ت اسممی میبه خیرا

همچنین داعش هون خواهان تأسیس دولتی با ربات بود، ببشی از درامدهای مالیاتی را صهرف  
گروه  البان نیک بهه علهت ان کهه بهر برخهی از       . Callimachi, 2018)کردخدمات عمومی می

کنهد  ارد، ببشی از منابع مالی خود را از  ریق دریافت مالیات تأمین میمنا ق افغانستان تسلط د
ها به صورت نیدی و غیرنیدی از کشاورزان )بهویشه از مهکارع کشهت خشهباش ،     که این مالیات

گروه الشباخ نیهک    .Peters, 2009: 18-19)گردد.ها، رانندگان و صاربان معادن اخذ میفروشگاه
ترل دارد، اقدام بهه اخهذ مالیهات )زکهات  از مهردم بهویشه کشهاورزان و        در منا یی که بر انها کن

کهه دارای   2014الهی   2013های گروه بوکوررام نیک  ی سال  .Kiley, 2018)کندرانندگان می
قلمرو سرزمینی قابل توجهی بود، از شهروندان ساکن شهرهای تحت کنترل خهود مالیهات اخهذ    

هها،  صره نیک بیشترین منابع درامهدی خهود را از راه مالیهات   النگروه جبهه . Zenn, 2013)کردمی
تهرین  اورد. از مهمکند بدست میهایی که بر مردم تحت سیطره خود اعمال میها و جریمهتعرفه

وکار، خدمات، دسترسی به بر(، اخ و نان اشاره توان به مالیات بر درامد، کسبها میاین مالیات
  .   www.counterextremism.com)کرد

داعهش بها از دسهت دادن منها ق     .قاچاق انسان، اشیای باستانی و مواد مخددر:  3
تحت سلطه خود که همانند یک دولت مدرن منابع مالی خود را از راه فروش نفت و سایر منهابع  

های اقتصادی را دنبال خواهد کهرد کهه   کرد، تاکتیکمعدنی و همچنین گرفتن مالیات تأمین می
کنند. قاها( انسان برای داعش به عنوان یهک تهأمین   ورشی اسممی دنبال میهای شاکثر گروه

کننده بکرب مالی مطرح نیست و به نوعی تنها برای تأمین نیازهای سهربازان ایهن گهروه انجهام     
 40شهان از  توانند اسیران خود را به عنوان برده که قیمتو انها نیک می  FATF, 2015)گیردمی
که اکثر انهان را زنهان و کودکهان      Smith, 2015)است، به فروش برساننددالر متغیر  165الی 
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دهند که داعش برخهی از اعضهای   دهند. البته برخی از گکارشات نیک نشان میایکدی تشکیل می
گروه بوکوررام  . Ahlert, 2015)رساندبدن زندانیان یا بردگان خود را قبل از اعدام به فروش می

کند به عنوان مثهال رهبهر   را از  ریق قاها( و فروش انسان تأمین می نیک ببشی از بودجه خود
ای خندان اعهمم نمهود کهه    منتشر کرد، با ههره 2014می  5این گروه در پیامی ویدئویی که در 

  .McCoy, 2014)ها فروخته استاموز دختر ربوده شده را در بازار فروش انساندانش 200
شهود، برخهورد   در ویدئوهای تبلیغاتی داعش نمایش داده می در مورد اشیاء تاریبی نیک انچه

دهند باشد اما این ویدئوها تنها ببشی از ریییت را نشان میهای باستانی میخشن انان با مکان
هها  کند و سپس ان مکانهراکه داعش ابتدا اشیاء باستانی را جهت فروش از این اماکن خارج می

سپس ارار   .Fisk, 2015)کندانچه غارت شده است تبریب میرا برای از بین بردن شواهدی از 
مربوط به دوران اسممی به کشورهای روزه خلیج فارس و ارار مربوط به دوران قبل از اسمم به 

که گردش مالی ان ممکن اسهت    Myers & Kulish, 2016)شونداروپا و امریکا فرستاده می
النصره نیک در زمینهه قاهها( ارهار هنهری     جبهه . Adam, 2016)میلیون دالر در سال باشد 200

کند. البته کند و این ارار را عمدتاً از خاو ترکیه به دیگر کشورهای اروپایی ارسال میفعالیت می
های این گروه در روزه قاها( را موارد مربوط به قاها( مواد غذایی و فروش ان به بیشتر فعالیت

انهد  استه مورد تحریم دولهت مرکهکی سهوریه قهرار گرفتهه     شهروندان و افراد غیرنظامی که ناخو
  Triebert & Komar, 2016)دهدتشکیل می

-رمهام »در زمینه مواد مبدر نیک گروه داعش در برخی از منا ق تحت کنتهرل خهود ماننهد    

به تولید و کاشت مواد مبدر پرداخته است که درامد راصهل از ان نکدیهک   « محلبیه»و « العلیل
ههای  شود. همچنین داعش با تسلط بر برخی کارخانهد دالر در سال تبمین زده میبه یک میلیار

گردان همچهون  های مبدر و رواندر رلب، اقدام به تولید قرص« اسیا»داروسازی بویشه کارخانه 
-کرده است که ببشهی از ایهن مبهدرها بهه اروپها و افرییها صهادر مهی        « کپتاگون»های قرص

میلیون دالر در سال بهرای   200توانند ردود   و به تنهایی می45: 1394 شوند)نساج و همکاران،
گروه الیاعده نیک گکارش داده است که قبهل از فهرار    . Holley, 2015)داعش درامد داشته باشند
کههرده ، از تجههارت مههواد مبههدر خشههباش کسههب منفعههت مههی  2001از افغانسههتان در سههال 

ههای الیاعهده در   ز گکارش داده است که گروههمچنین خبرگکاری رویتر . Kaplan, 2006)است
 ,Bronstein)کنندغرخ افرییا، با گروه فارو از کلمبیا، در زمینه قاها( مواد مبدر همکاری می

پهردازد،  البهان   های رادیکال اسممی که به فعالیت در روزه مواد مبدر میاز دیگر گروه  .2010
رتباط با شبکه تجاری مافیای مواد مبدر به تأمین است. این گروه از  ریق قاها( مواد مبدر و ا

فتر میابله با مواد مبهدر و جهرم    . د161: 1395 پردازد)فدوی و کنعانی،ببشی از بودجه خود می
% از تولید تریاو در افغانسهتان  98خود اعمم کرد که  2008در گکارش سال  سازمان ملل متحد
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میلیون بهه عهموه    50تواند رسد که میفروش میتن  از منا ق تحت کنترل  البان به  700/7)
تن هروئین و مورفین، بهرای  البهان درامهدزایی     500میلیون دالر در سال ناشی از فروش  125
بر اساس گکارش مرکک عملیات مبارزه با تروریسم سهازمان مبهارزه بها     . Peters, 2009: 23)کند

های تجارت جههانی مهواد مبهدر دخیهل     جنبهمواد مبدر امریکا، گروه بوکوررام نیک در برخی از 
  .Thompson, 2015)است
سه تنگه دریایی مههم یعنهی هرمهک، سهوئک و ماالکها بها خطهر و        .اقدامات دریایی: 4-4

بایست خلهیج  که به این لیست می  Rodrigue, 2004: 372)تهدیدات تروریستی مواجه هستند
 2011یی سومالی ا افه کرد کهه در سهال   المندخ را به علت رضور دزدان دریاعدن و تنگه باخ

رملهه را در سهوارل سهومالی انجهام دادنهد و بها        237المللی دریایی رهدود  بنا به گفته دفتر بین
المللهی دریهایی،   های بسیاری بدست اوردند. در ان سال دفتر بینگروگان گرفتن صدها نفر، پول
انچه که مو هوع    .Ward, 2017)بود میلیارد دالر تبمین زده 7هکینه جهانی دزدی دریایی را 

گهرا  ههای تروریسهتی اسهمم   کند، پیوند این افراد با گهروه تر میدزدان دریایی سومالی را پیچیده
باشد. به عنوان مثال گروه الشباخ توانسهت  همچون شاخه داعش در سومالی و گروه الشباخ می

االسهمم،  را از تسلط رکخ« راردهیرها»کنترل یک پایگاه دزدان دریایی به نام  2010در دسامبر 
های دزدان دریایی توافهق  گرا در سومالی خارج کند و با دیگر گروههای اسممیکی دیگر از گروه

 ,Kambere)ها به الشباخ پرداخت شود% از عواید دریافتی راصل از ربودن کشتی20نماید که 

« لنهد پونهت »ر( سومالی به نام بر این اساس الشباخ و گروه کوهک داعش در شمال ش . 2012
باشهند و در همهین   برای دستیابی به منابع پولی، سمح و نیرو نیازمند رمایت دزدان دریایی مهی 

کهه   . Kriel & Duggan, 2017)رملهه دزدی دریهایی رد داد   12تعهداد   2017راستا در سال 
دولهت سهومالی، ایهن     کش پانامایی بود که بها اقهدامات  ترین انها رمله به یک نفتیکی از مهم

بهرداری  گروه الشباخ از مکایای دیگر دریها نیهک بههره     .Houreld, 2017)کشتی پس گرفته شد
گیری؛ صادرات  غال هوخ به کشهورهای رهوزه خلهیج    کند از جمله در زمینه ماهیاقتصادی می

ر سهومالی  کند؛ دریافت مالیات از سه بنهد هکار دالر را نصیب این گروه می 500فارس که ماهانه 
اورد بهویشه بنهدر   میلیهون دالری بهرای الشهباخ بهه همهراه مهی       50الی  35که ساالنه درامدی 

میلیههون در سههال درامههدزایی بههرای ایههن گههروه    12کههه بههه تنهههایی بههیش از  « کیسههمایو»
   .Kambere, 2012)دارد

مات گیهرد، برخهی اقهدا   عموه بر اقداماتی که در منا ق دریایی جهت درامدزایی صورت مهی 
گیهرد از  تکفیری در راستای  ربه زدن به اقتصاد کشورهای مبتلف صورت می-های سلفیگروه

 2002کش فرانسوی در یمهن )خلهیج عهدن  کهه در سهال      جمله رمله گروه الیاعده به یک نفت
رمله گروه ابوسیاف به یک کشهتی فیلیپینهی در    ؛ 17: 1394 صورت گرفت)عباسی و همکاران،
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ژاپنی کش ؛ رمله اعضای الیاعده شبه جکیره به یک کشتی نفت143: 1394)شرقی، 2004سال 
ههای   ؛ رمله انتحاری یکی از اعضای گهردان 87: 1394 نسب،)موسوی و رسنی2008در اوریل 

-www.donya-e)2010ژوئیهه   28کهش ژاپنهی در   الطیشان به نفهت عبداهلل عکام به نام ایوخ

eqtesad.com/ 1389/05/14ی تروریسم دریایی عمدتاً در راستای رمله به بنهادر،   . به  ور کل
هها انجهام   های ناوبری دریایی، خطوط لوله نفت و گاز در دریا، خطوط ارتبها ی و کشهتی  سیستم

  .144: 1394پذیرند)شرقی، می
سهرمایه، متکهی بهر غنهایم      برای تأمین النصرهگروه جبههرباییافدیه : .غنایم و آدم5

کند که بیشترین سهم و های مبالف شرط میش از مشارکت با دیگر گروهاست و در هر نبرد پی
های نظامی در شمال سهوریه  داشته باشد. این امر درخمل رمله به همه پادگان بهره را از غنایم

النصهره را بهه تنهها    غیره راصل شد و جبهه ، خان  وفان و46مانند پایگاه الشیخ سلیمان، الفوج 
 . 2013تبدیل کرد کهه از کمبهود دارایهی و خکانهه گمیهه نداشهت)جکو،        گروه نظامی در سوریه

اورد، عمدتاً شامل تسهلیحات و خودروههای نظهامی دولهت     النصره به دست میغنایمی که جبهه
گیرد و یا انهها را در بهازار   باشد که این گروه از انها در نبردهای خود بهره میمرککی سوریه می
-گروه داعش نیک پس از فهرار اقلیهت    .Triebert & Komar, 2016)رساندسیاه به فروش می

های دینی از منا یی که تحت کنترل این گروه بود، تمام اموال انها را به عنوان غنیمهت بهرای   
تکفیهری  -های سهلفی  . عموه بر غنایم، گروه48: 1394 کرد)نساج و همکاران،خود مصادره می

نمایند. گروه داعش عمهدتاً بهه دو دلیهل    قبال ازادی انان میربایی و دریافت پول در اقدام به ادم
 اوری رروت و از سوی دیگر ارسهال یهک پیهام سیاسهی.    کند: از یکسو جمعربایی میاقدام به ادم

کهه  ههایی  نگاران، میامهات امنیتهی، اعضهای سهازمان    افراد ربوده شده عمدتاً خبرنگاران، روزنامه
-المللهی را در بهر مهی   ههای بهین  کننهد و اعضهای سهازمان   های بشردوستانه را توزیع مهی کمک

گذاری بکرگهی در  به همین علت این گروه سرمایه  .News Corp Australia, 2014گیرد)
 2014ای که در سال ربایی و دریافت پول در قبال ازادی انان انجام داده است به گونهزمینه ادم

در  . Cohen, 2015)بمهین زده شهده اسهت   میلیون دالر ت 20درامد داعش از این  ریق ردود 
ربایی درامهدی نهیم   نیک تنها در استان دیاله عرا(، داعش توانسته است از  ریق ادم 2017سال 

-گروه الیاعهده و گهروه   . www.shia-news.com/ 1396/10/06)میلیون دالری کسب نماید

الهی   2008تایمک، از سهال  هایی که مستییماً وابسته به ان هستند نیک بر اساس گکارش نیویورو 
 2013میلیون دالر ان تنها در سال  66اند که میلیون دالر فدیه دریافت کرده 125رداقل  2014

و الیاعده  1/5، گروه الشباخ 5/91تأمین شده است. در این میان سهم الیاعده در مغرخ اسممی 
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جکیهره  بر الیاعهده در شهبه  . ناصرالوریشی، ره1میلیون دالر بوده است 9/29در شبه جکیره عربی 
ها یک غنیمت رارت است که بهه مهن امکهان    ربایش گروگان»گوید: عربستان در این رابطه می

بها توصیف کنم که نیمی از مبارج دهد ان را به عنوان یک تجارت سوداور و یک گنج گرانمی
دالر از راه دریافهت  هها  النصره نیک میلیونجبهه . Callimachi, 2014)«کندنبردها را تأمین می

گروه ابوسهیاف در فیلیپهین نیهک کهه پیونهد        Bauer, 2017: 238)فدیه کسب درامد کرده است
نکدیکی با الیاعده دارد و به عنوان شاخه الیاعده در این کشور جهت تشکیل دولهت اسهممی در   

اعهده و  از سوی الی 1980در دهه  ، Reyes & Smith, 2015: 2)شودجنوخ فیلیپین شناخته می
شد اما پهس از  المللی امداد اسممی رمایت مالی میالدن و تحت پوشش سازمان بینشبص بن
شهماری را  های بهی ربایی، برای تأمین منابع مالی خود ادم1990های الیاعده در دهه قطع کمک

نهان  برای دریافت فدیه انجام داده است و قربانیان اصلی در ایهن زمینهه را اتبهاع خهارجی، بازرگا    
 :Gerdes et al, 2014)دهنهد فیلیپینی، خبرنگاران و اعضای رورانیهت مسهیحی تشهکیل مهی    

اوری % از منابع مالی خود را توانسته اسهت از ایهن  ریهق جمهع    90گروه ابوسیاف بیش از   .269
گروه بوکوررام نیک ببشی از درامد خود را از  ریق دریافت فدیه  . O’brien, 2012: 325)نماید
، این گروه در قبال ازادی یک خانواده فرانسوی که 2013کند؛ به عنوان مثال در سال می تأمین

نیهک   2014در اوریهل    .McCoy, 2014)میلیون دالر دریافت نمود 3به اسارت گرفته بود، مبلغ 
های خود که توسط بوکوررام بهه گروگهان گرفتهه    دولت کامرون مجبور شد برای ازادی گروگان

  .Rock, 2016: 8)هکار دالر به این گروه بپردازد 600شده بودند، 
نیهاز  ههای مبتلهف،   در دورهنفدع سدوم :   .کمک افراد و کشورهای خدارجیایی 6

ها، د تا با توجه به همپوشانی منافع انها با برخی از دولتگردمیها به منابع مالی موجب تروریست
ههای رهامی تروریسهم بها صهرف هنهین       دولتلذا  ها به دست اورند.رامیان مالی از میان دولت

: 1397معّهک،  نمایند)هاووشهی و کرامتهی  های نامشروع دنبال میهایی منافع خود را از شیوههکینه
از اههداف   در همین راستا نیک برخی از افراد و کشورهای اسممی برای دستیابی به ببشی  .109

کنند از جمله کشور قطر که بهرای تحیهق دو   های اسممی رادیکال کمک مالی میخود، به گروه
سیاست کمن خود یعنی تیویت نفو  قطر در سطح جهانی و رفظ ایمنی خانواده راکم، برخهی از  

تهوان بهه اقهدام    های افرا ی اسهممی را تهأمین مهالی کهرده اسهت. در مهورد داعهش مهی        گروه
اشهاره کهرد کهه     2000، یکی از اعضای خانواده راکم قطر در اوایل سهال  «رانیلکریم العبدا»

                                                      
1
هرا  بره العاعرده پرداخرت     . کشورهایی که بیشترین مبلغ را برای پرداخت فدیه )پول بررای آزادی گروگران   

میلیرون   2/3و اترریش  11، اسراانیا  4/12، سرودد  4/20، قطر و عمران  1/58اند از: فرانسه به ترتیب عبارتاند کرده

 دالر.
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ههای داعهش، گذرنامهه و خانهه امهن      برای ابومصعب الکرقاوی و شبکه وی در هنگام ایجاد پایه
کند، . اگرهه رکومت قطر اتهام رمایت مالی از داعش را رد می Boghardt, 2014)فراهم نمود

های مالی از داخل خاو قطر بهرای داعهش   دارند که نشان دهنده ارسال کمک اما اسنادی وجود
 2014داری امریکها در مهارس   لذا دیوید کوهن معاون وزارت خکانه  .Taylor, 2014)بوده است

 ,Levitt)گهذاری تروریسهتی اسهت   کننهده بهرای سهرمایه   اعمم کرد که قطر یک کشور تسهیل

-اورد. گروه جبههه ان الیاعده نیک رمایت مالی به عمل میکشور قطر همچنین از وابستگ  .2014

و تعارض بین ایهن   گیری داعش و ایجاد شکافالنصره که از وابستگان به الیاعده است، با شکل
هها دالر از  ریهق   های خارجی گردید و بهه ایهن ترتیهب میلیهون    دو گروه، نیازمند دریافت کمک

-شود، به این گهروه مهی  از سوی قطر تسهیل میهای خصوصی در خلیج فارس که عمدتاً شبکه

کشور قطهر بهه بهانهه     2016الی  2013به عنوان مثال از سال  . Bauer, 2017: 237-238)رسد
النصره پرداخت کهرده اسهت و ایهن در رهالی اسهت کهه       میلیون دالر به جبهه 27پرداخت فدیه، 

ههای سهاالنه وزارت   ق گکارشالنصره ملیتی غیرقطری داشتند. همچنین مطابهای جبههگروگان
ههای تروریسهتی و   خارجه امریکا، همچنان افرادی از داخل خاو قطر به رمایت مهالی از گهروه  

 ,Al-Mesbar)دهنهد النصره ادامه مهی ای الیاعده مانند جبههافرا ی، به ویشه وابستگان منطیه

-ههای جههادی  ای گروهکنندگان مالی برترین تأمینعربستان سعودی نیک از شناخته شده . 2018
گرایان افرا هی در  میلیارد دالر برای گسترش اسمم 100های گذشته، باشد که در دههسلفی می

خارج از کشور به بهانه کارهای خیریه برای مسلمانان نیازمند و پناهندگان، اختصاص داده اسهت  
ههیمری کلینتهون    منتشر شد، در برخی از این اسهناد  2010لیکس که در سال و در اسناد ویکی

ههای  های اعطهایی بهه تروریسهت   ترین منبع کمکبیان کرده بود که اهداکنندگان سعودی، مهم
تهوان از  از دالیل رمایت عربستان از داعش می . Norton, 2016)سنی در سراسر جهان هستند

یکسو به تمش برای گسترش وهابیسم و از سوی دیگر تمش بهرای میابلهه بها شهیعیان اشهاره      
کنهد بهه عنهوان    های رادیکال نیک رمایت مهی عربستان از دیگر گروه  .Cockburn, 2014)کرد

سپتامبر در اعترافات خود بیان کرد کهه شهماری از اعضهای     11مثال یکی از محکومین رممت 
 ,Peled)انهد سپتامبر تأمین مالی کهرده  11خانواده سلطنتی عربستان، الیاعده را قبل از رممت 

های خیریه عربستان همچنهان  گکارش داد که سازمان 2009س پاکستان نیک در سال پلی . 2015
میلیهون دالر بهه    15به تأمین مالی الیاعده،  البان و لشکر  یبه مشهغول هسهتند و در ایهن راه    

در عرا( از اسناد رمایت مالی « بورارا»نیک خبرگکاری  2010اند. در ماه می جهادیون کمک کرده
در  2010مهی   31ای نیک کهه در  بستان از الیاعده در عرا( پرده برداشت. در میالهو تسلیحاتی عر

 5/1رهداقل   2010تا سال  2006منتشر شد، اعمم شد که از سال « ساندی تایمک لندن»روزنامه 
میلیون دالر پول از عربستان برای  البان قاهها( شهده اسهت کهه ببشهی از ان را الیاعهده در       
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ههایی  سپاه صحابه نیک از دیگر گهروه  . Ehrenfeld, 2011)بط کرده استپاکستان برای خود  
ها شود و همین رمایتاست که از سوی برخی کشورهای عربی بویشه عربستان رمایت مالی می

توانسته است سپاه صحابه را به یهک جریهان بهکرب در پاکسهتان و خهارج از پاکسهتان تبهدیل        
یت نیک به علت دارا بودن جمعیت اکثراً سنی، رامیهانی از   . کشور کو273: 1380 عارفی،کند)اکرم

تواند به میابله با ایران و شیعیان بپردازد. از داعش را در خود جای داده است که از این  ریق می
ههای  تهوان بهه اجهازه دادن کانهال    تکفیهری مهی  -ههای سهلفی  های کویت از گروهجمله رمایت

انجمهن علمهی   »های خیریه نظیر به جهادیون و سازمانهای اجتماعی کویت تلویکیونی و رسانه
های مالی جهت تأمین اسهلحه و مبهارزان از اغهاز سهال     اوری کمکبرای جمع« دانشگاه کویت

 ,Gilligan)النصهره تیسهیم کردنهد   ها دالر را میان داعش و جبههه اشاره کرد که میلیون 2013

های خیریهه در کویهت   وری از افراد و سازمانالیاعده نیک به دریافت منابع مالی بسیار  ر . 2014
لشهکر  »  و 191: 1392 میرزایهی، «)لشهکر جهنگهوی  »ههای  پردازد. الیاعده همچنین از گروهمی
ههای عمهومی از الیاعهده بهرای     نیک کمک مالی دریافت کرده است. به عموه درخواسهت «  یبه

مت پیچیهده اینترنتهی و تلفنهی    اوری پول نظیر معامهای خمقانه جمعدریافت پول، گاه با روش
CFR بق گهکارش کهارگروه     .Jacobson & Levitt, 2009: 12-13)صورت گرفته است

در  
ترین منبع تأمین های خیریه مستیر در عربستان سعودی مهمها افراد و سازمان، سال2002سال 

ن زکهات بهه   ها تحهت عنهوا  و بسیاری از این کمک  Kaplan, 2006)بودجه برای الیاعده بودند
ای که خواهان همکاری بها الیاعهده هسهتند    های خیریهترین سازمانرسد. مهمدست الیاعده می

ها؛ بنیهاد امهداد جههانی؛ سهازمان     وابسته به سعودی« الحرمین»های مبتلف اند از: شاخهعبارت
بهه همهراه   « موافق»؛ و بنیاد «البرکات»؛ کمیته پشتیبانی افغانستان؛ سازمان «الوفا»بشردوستانه 
کننهد ماننهد جامعهه اریهای اسهممی در      هایی که ناخواسته با الیاعده همکاری میبرخی سازمان

گهروه الشهباخ نیهک از کشهور      . Rand, 2005: 75-76)المللی امداد اسممیکویت و سازمان بین
ههای سهومالیایی کهه در نیهاط مبتلهف دنیها       اریتره؛ کشورهای روزه خلیج فارس؛ برخی شرکت

انجمهن  »، «اژانس مسلمانان افرییهایی در کویهت  »ای هون های خیریهکنند؛ سازمانالیت میفع
لیگ جهانی »، «دیاسپورای سومالی در عربستان»، گروه «اصمح»، سازمان «همل ارمر امارات

عمهدتاً  « روالهه »، و سیستم «الوفاء»و سازمان « جامعه دواءاالسممیه»، انجمن خیریه «اسممی
  .Kambere, 2012)کندزکات کمک مالی دریافت می تحت عنوان

-به  ور کلی کشورهای عربی روزه خلیج فارس سه هدف عمده را از  ریق رمایت از گروه

هها، زیهرا بهه عنهوان     انان از رممت این گروه ترس. 1کنند: گرای اسممی دنبال میهای افراط
دههد کهه عملیهات در    انان وعده مهی  کشورها، به های مالی از اینمثال داعش با دریافت کمک
. افکایش 3. میابله با ایران و شیعیان و رامیان انها؛ 2 ؛ 171: 1393 خاکشان انجام ندهد)توکلی،
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 نفو  خود در سایر کشورهای منطیه.

هها را  های تکفیری گهاهی بانهک  گروهگذاری: .اقدامات اینترنتی، بانکی و سرمایه7
ههای  گهذاری انها در راستای نیل و انتیهاالت بهانکی و سهرمایه    کنند و گاه ازغارت و هپاول می

کنند. بر اساس گهکارش بانهک مرکهکی    قانونی جهت رفظ و افکایش توان مالی خود استفاده می
 2014کشور عرا(، گروه داعش در سه سال تحت کنترل گرفتن شهرهای بکرب عرا( از سهال  

هههای عههرا( را غههارت  و  خههایر بانههک میلیههون دالر از امکانههات   800، بههیش از 2017الههی 
از بانهک مرکهکی    2014میلیهون دالر ان در سهال    430  که تنها رهدود  Moore, 2017کرد)

موصل از شمال عرا( هپاول شد و داعش را بهه رروتمنهدترین گهروه تروریسهتی جههان تبهدیل       
  .4 . )تصویر Tait, 2014کرد)

 
  www.ststista.com: )منبع ثروتمند جهان یستی: ده گروه ترور4 یرتصو

بانهک دولتهی و خصوصهی دیگهر نیهک از زمهان        60عموه بر بانک مرککی موصل، بهیش از  
 . 46: 1394 اند)نسهاج و همکهاران،  پدیداری داعش در عرا( مورد سرقت این گروه قهرار گرفتهه  

میلیهون دالر تبمهین    6گروه بوکوررام نیک صدها بانک را غارت کرده است و مبلغ سرقت شهده  
های غیرقانونی راصل شده داعش برای رفظ رروت خود که از راه  .Weber, 2014)شودده میز

نبنکیها، سهفیر روسهیه در    گذاری کهرده اسهت. واسهیلی    های قانونی سرمایهاست، انها را در روزه
اعمم کرد در پی کاهش قابهل   2018سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان در سال 

ههای تجهاری قهانونی در     صلی درامد داعش، این گروه در بازار سهام و دیگهر رهوزه  توجه منابع ا
هها  سراسر جهان مانند گردشهگری، کشهاورزی، پهرورش مهاهی، داروسهازی و تأسهیس شهرکت       

اش را افهههکایش  کنهههد تههها بهههدین شهههکل بتوانهههد نیهههدینگی      گهههذاری مهههی سهههرمایه
شود که داعهش  تر میانیمو وع وقتی بحر  .www.etemaadonline.ir/ 1397/06/03)دهد

گذاری کرده اسهت   روی کسب و کارهای مشروع و قانونی در عرا( سرمایهببشی از پول خود را 
که اگر به صورت ناگهانی انها را از عرا( خارج کند،  ربه مالی سنگینی به نظام اقتصادی عرا( 
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عهده نیهک   گهروه الیا  . www.newspaper.hamshahri.org/ 1396/12/05)وارد خواهد کرد
-اندازی کرده است مانند سهرمایه ها و کسب و کارهایی را در نیاط مبتلف دنیا راهگذاریسرمایه

الدن در های بنگذاریهای بانکی در جهان اسمم و سایر نیاط جهان؛ سرمایهگذاری در صندو(
سهازی و  های ارز، کشاورزی، ژنتیک، مبلمان، پرورش ریوانات، دوهرخهه موسسه که در زمینه 36

گذاری الیاعده در یهک معهدن در تانکانیها؛    کردند؛ سرمایهالمللی فعالیت میواردات و صادرات بین
های بانکی در قبرس و ترکیه؛ خرید سهام صنایع تجهیهکات بیمارسهتانی در سهوئد،    انجام فعالیت

-گهذاری بهن  ههای تولید کاغذ در نروژ توسط الیاعده؛ سرمایصنایع لبنیات در دانمارو و کارخانه

الدن در ببش اممو در افرییا، اسیای مرکهکی و اروپها و در اختیهار داشهتن ببشهی از سههام       
گهروه الیاعهده همچنهین از      .Rand, 2005: 78-79)های جهان از جمله در فرانسه و اروپابورس

گیرد از جملهه اسهتفاده از اینترنهت بهرای جعهل هویهت و       اینترنت برای افکایش درامد کمک می
های خود؛ و استفاده از امکانات مبتلف اینترنت بویشه ایمیل برای های بانکی؛ فروش کتاخارتک

ههای  جایی رروت و سرمایه خود، عموه بر روشهای مالی. این گروه برای جابهدرخواست کمک
ههای قیمتهی،   بها همچون  م و سهنگ سنتی همچون قاها( عمده پول یا خرید کاالهای گران

توانهد سیسهتم مهالی جههانی، نظهام بهانکی       یازهای عملیاتی و خطرات ناشی از ان، میبسته به ن
-Rand, 2005: 82)را انتبهاخ نمایهد  « رواله»اسممی یا سیستم پرداخت پولی غیررسمی مانند 

نام کاربری که اجازه ربت اپ و کیکهای کاربردی همچون واتسداعش نیک از  ریق برنامه . 84
های اوری کمککند به جمعدهد و امکان شناسایی را غیرممکن میتلفن را میبدون ارائه شماره 

النصهره کهه از   ههای ارسهالی بهه جبههه     . ببشی از کمک143: 1394 پردازد)محرو(،اهدایی می
ههای  شهود، از راه شهبکه   ریق کشورهایی هون کویت، قطهر و عربسهتان سهعودی ارسهال مهی     

ههای  های ارسالی از  ریق بانهک ای که پولیرد به گونهگاجتماعی و بانکداری نوین صورت می
رسد و افرادی در انجا تنهها بها اسهتفاده از یهک نهام و رمهک پهول را        واسطه به اردن و ترکیه می

 /www.maps.southfront.org)رسههانندالنصههره مههیکننههد و بههه جبهههه برداشههت مههی

د مبدر خود در خارج از افغانسهتان   . گروه  البان نیک برخی از درامدهای فروش موا2018/01/27
های انتیال اعتبهار غیررسهمی ماننهد سیسهتم     بویشه کشورهای روزه خلیج فارس، از  ریق شبکه

 Rollins & Sun)دههد انجهام مهی  « صهرافی انصهاری نهوین   »هایی هون و صرافی« رواله»

Wyler, 2013: 11 .  االت پولی خهود  از  ریق موبایل نیل و انتی 2015گروه الشباخ نیک تا سال
های شکل گرفتهه، ایهن گهروه از  ریهق تهاجران      کرد اما با محدودیترا بویشه از کنیا هدایت می

در دبهی ارتبهاط   « روالهه »های کشورهای روزه خلیج فارس بویشه سیستم سومالیایی که با بانک
 & Fanusie)کنهد دارند اقدام به پولشویی از جمله در موارد مربوط به شکر و  غال ههوخ مهی  

Entz, 2017: 4.  
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های کند، رشد فناوریتکفیری کمک فراوانی می-های سلفیلذا امروزه انچه به اقتصاد گروه
ههای  باشد. به عنوان مثال داعش بها اداره رسهانه  ارتبا اتی و انتیاالتی پول از  ریق اینترنت می

ه و یهک کمپهین   های اجتماعی مجازی، اقدام بهه تشهویق رامیهان مهالی کهرد     اجتماعی و شبکه
باشهد، بهه راه انداختهه    های بهکرب مهی  بازاریابی را به شیوه انچه مطابق با استانداردهای کمپانی

به  ور کلی فضای مجازی امکانات بیشهتری را بهرای    . 100: 1396 خان،است)زاهدی و پورقره
برداری : کمههایهای تکفیری فراهم نموده است از جمله در زمینهگروه ت اقتصادیانجام اقداما

؛ قاها( مواد مبدر؛ اخا ی؛ خرید غیرقانونی اسلحه و مهمات؛ جعهل  های اعتباریدر زمینه کارت
برای خرید و فروش کاالهای « کوینبیت»شویی؛ و استفاده از رمکنگاری ارزها، مانند هویت؛ پول

 هههای خریههد از سههایتقاههها( و خههدمات در فضههای مجههازی. بههه عنههوان مثههال یکههی از راه  
«SadaqaCoins »باشد، و عمدتاً که نبستین سایت مالی رمکنگاری شده جهادی در جهان می

کهوین  کند، استفاده از ارزهای رمکنگاری شده همچون بیهت اجناس با کاربرد نظامی را عر ه می
  .Huynh, 2018)باشدمی

 
 گیریتیجهن

ههای  درامهد گهروه   ههای متنهوع کسهب   توان شیوهبا بررسی مطالب مطرح شده از یکسو می
ای که هرگاه درامدهای انهان  پذیری مالی انان را مشاهده نمود به گونهتکفیری و انعطاف-سلفی

اورند. بهه  های اقتصادی روی میشود، به فعالیت در سایر روزهدر یک روزه با مشکل مواجه می
، 2015ر سهال  عنوان مثال با افول درامدهای گروه داعش از  ریق فروش نفت و اخذ مالیهات د 

  .6و  5ربایی این گروه جهت دریافت فدیه گسترش یافت. )تصویر های ادمفعالیت

 
 2016الی  2014: میزان درآمد داعش از سال 5تصویر 

  Heibner et al, 2017: 11)منبع: 
 



 ◊ های... گروهر تداوم حیات های اقتصادی دها و تاکتیکنقش استراتژی                                      

119 ◊ 

 
 2016الی  2014های ترین منابع درآمدی داعش در سال: مهم6تصویر 

  Heibner et al, 2017: 11)منبع: 
باشند که هرهه اتکای داعش بر درامهدهای مالیهاتی و   دو تصویر فو( گویای این مطلب می

-یافت اما با از دست رفتن سرزمینربایی کاهش میشد، اقداماتی نظیر ادمفروش نفت بیشتر می

-های تحت کنترل داعش و به تبع ان کاهش درامدهای نفتی و مالیاتی، بر اهمیت دیگهر روش 

 ربایی جهت دریافت فدیه افکوده شد.    دزایی نظیر ادمهای درام
ههای  رود در کنهار روش ها و مطالب مذکور، انتظار مهی همچنین از سوی دیگر بر اساس داده

تکفیهری در اینهده مهورد    -های سلفیهای نوین تأمین منابع مالی نیک از سوی گروهسنتی، روش
تری در این زمینه ایفا خواهند نمهود  نیش پررنگهای سنتی استفاده قرار گیرد اما همچنان روش

برداری قهرار  های نوین تجارت الکترونیک بیشتر در زمینه نیل و انتیاالت پولی مورد بهرهو شیوه
ههای رادیکهال اسهممی و موقعیهت     خواهند گرفت. همچنین با توجه به جغرافیای رضهور گهروه  

های اقتصادی انان در برخهی  اقدامات و فعالیت کنند،ژئوپلتیکی کشورهایی که در انها فعالیت می
ای که با توجه بهه عهدم تغییهر جهدی در     های تأمین منابع مالی متفاوت خواهد بود به گونهزمینه

ههای  های الیاعده،  البهان و دیگهر گهروه   و عیت کشورهایی همانند پاکستان و افغانستان، گروه
دهای سهنتی خهود تمرکهک خواهنهد کهرد. در      افرا ی فعال در این منا ق همچنان بر کسب درام

کشورهای افرییایی نیک با توجه به عدم تغییر محسوس در و عیت سیاسی، اقتصهادی، و امنیتهی   
گرای فعال در این کشورها همچنان منابع مالی خهود  های افراطرود گروهاین کشورها، گمان می

ما در منطیه غرخ اسیا، بها توجهه بهه    کردند، تحصیل نمایند. اهایی که تاکنون کسب میرا از راه
رود تکفیری در این منا ق بویشه کشور سوریه، انتظهار مهی  -های سلفیهای متوالی گروهشکست

ها تضعیف شود هراکه با کنترل دولت مرککی سوریه و عهرا( بهر   ببشی از منابع مالی این گروه
ن استبراج و فروش منهابع  های تکفیری همچوتمامیت ار ی خود، برخی از منابع درامدی گروه

معدنی بویشه نفت، انواع قاها(، و دریافت وجوهات شرعی همچهون زکهات از بهین رفتهه یها بها       
گیری در اینده مواجه شود و به مرور زمان انان را به سمت کسب درامهد از  ریهق   کاهش هشم

ونی در بهازار  های قانگذاریهای نوین اقتصادی همچون کسب و کارهای اینترنتی و سرمایهشیوه
 سهام کشورهای مبتلف رتی کشورهای غربی سو( دهد.
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