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 چکیده

 افکار و بشری جوامع مختلف سطوح در ای ویژه حساسیت که  کنونی جهان یها دغدغه نیتر مهم از یکی

 منابع و ها روش شناخت حاضر پژوهش هدف .باشد یم تروریسم موضوع است، پیداکرده جهان مردم عمومی

 ادبیات بررسی از پس منظور بدین .است ها آن با مقابله راهکارهای و داعش تیتروریس جریان مالی نیتأم

 و TOPSIS تکنیک از استفاده با و شناسایی مالی نیتأم روش خبرگان دوازده با مصاحبه انجام و پژوهش

AHP غرب منطقه امنیت به مربوط مسائل متخصصینضر حا پژوهش آماری جامعه .گردید بندی ولویتا 

 که است آن از حاکی پژوهش نتایج .هستند منطقه تروریستی هایگروه تحرکات به آشنا خصوصهب و آسیا

 منابع نیتأم برای منابع نیتر مهم ترتیب به مالی یها کمک دریافت و گازی و نفتی منابع حامی، یها دولت

های کاربردی در  یشنهادهمچنین در پایان این پژوهش پ .باشد یم هاتیفعال ادامه و بقا منظور به داعش مالی
یی ها گامالمللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و  دو سطح داخلی و بین

 آورده شده است.

 .داعش تروریسم، مالی، نیتأم :واژگان کلیدی
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  علمی گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی عضو هیئت 
گذاری بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست 9

(Daneshvar.deylami@gmail.com)  

 امام حسین )ع( جامع دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه و بودجه دانشگاه 9
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 مسئله بیان. 1

 .شود یم محسوب جهانی نیتام و صلح علیه تهدیدات علل نیتر عمده از یکی تروریسم امروزه شک بدون
ی از فضای ترس و وحشت همواره یکی از بردار بهرهبررسی تاریخ ملل گوناگون گواه این ادعاست که 

. یکی است بودهی گوناگون زندگی ها جنبهی در رانسانیغابزارهای بشر برای پیشبرد اهداف شوم و  نیتر مهم
ا نگاه به تروریسم از جنبه لغوی مفهوم رعب و وحشت . باستی ایجاد چنین فضایی مفهوم تروریسم ها راهاز 

 و مردم بین در هراس و رعب ایجاد معنی بهاست و  شده گرفته. تروریسم در لغت از ریشه ترور شود یمنمایان 
 (.6936 ،. )مرتضی زادهاست دیگران ساختن مرعوب یا

ی بند دستهت، برای مثال در یک اس شده انجامی متفاوتی ها یبند دستهمطالعه پدیده تروریسم  نهیدرزم
(. 6939 ،آقایی خواجه پاشا) کنند یمتقسیم  الملل نیبتروریسم را به چهار دسته دولتی، محلی، فراملی و 

ی ها گروهبخش ملی،  در ی تقسیم نمود.الملل نیبی تروریسم ملی و کلبه دو بخش  توان یممفهوم تروریسم را 
از گروهک  توان یمی خارجی تروریسم ملی نیز ها نمونهاست. در  گرفته شکلمعاند و مخالف نظام جاری 

 ،دیدار) داد یمدولت و مردم افغانستان حمالتی را انجام  هیعلحقانی در مرز افغانستان و پاکستان نام برد که 
بیان نمود که توسعه ارتباطات فرامرزی بین کشورها نقش  توان یمی نیز الملل نیب(. در مورد تروریسم 6944

(. 6939 ،آقایی خواجه پاشا) ی تروریستی در سطح فراملی داشته استها سازمانو  ها گروهکمثبتی در فعالیت 
این گروه که از ژوئیه به گروه تروریستی داعش اشاره نمود.  توان یمی معروف در این رابطه ها نمونه ازجمله

های  و بخش یدنام االسالمیة الدوله :عربیدولت اسالمی به  اکرده است خود ر خالفت جهانیادعای  9768
، لیبیی کوچکی را در ها میلیون نفر و بخش 4و  4/9های  را با جمعیت سوریهو شرق  عراقبزرگی از شمال 

 .در تصرف خود دارد افعانستانو  نیجریه
نکته مهمی که موجب بروز تغییر در اندازه، قدرت و میزان سیطره  ها آناز  هرکدامو هدف  تیمأمورفارغ از 

. اهمیت است ها گروهمالی و میزان منابع در دسترس این  نیتأمبحث  شود یماطراف خود  بر محیط ها آن
، بلکه برای شود ینمی تروریستی خالصه ها تیفعالیی تنها در انجام ها سازمان نیچن نیامالی برای  نیتأم

. شود یممداد قل ریپذ اجتنابآن امری  توسعه وحفظ سازمان  ازجملهی تر گستردهی ها نهیهزپاسخگویی به 
مالی برای ایجاد یک محیط مستعد جهت مجذوب ساختن افراد  نیتأمبیان کرد که مسئله  توان یم درواقع

(. این 9774پاسکال، ) استیی فارغ از مسائل ایدئولوژیکی بسیار مهم ها گروهبرای پیوستن به چنین 
نیازمند منابعی برای استخدام نیرو،  هدف اصلی و سپس رشد با یک نرخ معقول عنوان بهبرای بقا  ها سازمان
و حفظ عقاید  ها رساختیز نیتأم. در بخش باشند یمی، تدارکات برای انجام حمالت خود زیر برنامه

ی مالی از حامیان ها کمکو در پی آن جذب  ها تیفعالایدئولوژیک نیز یک سازمان تروریستی برای توجیه 
( تیحقاندر راستای ارائه نقابی حاوی مشروعیت و ) غاتیتبلو  ی قانونی، نیازمند بازاریابیها روشخود به 

بوده و نیازمند دسترسی به منابع مالی پایدار و مطمئن  زانهیهز شدت به ذکرشدهی ها تیفعالاست. تمامی 
است با بررسی پدیده تروریسم از جنبه ساختار اقتصادی  آن بردر این مجال سعی  (.9762بریسارد، ) باشند یم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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ی تروریستی با تمرکز بر گروه داعش بپردازیم. ها انیجرمالی در  نیتأمی ها روشراهکارهای مقابله با  و درک
 است. شده پرداختهدر مورد ساختار اقتصادی این پدیده در داخل کشور کمتر به آن 

 تحقیق ادبیات. 2
 یتروریست هاینجریا شده شناسایی مالی نیتأم یها روش. 2-1

 خدرقاچاق مواد م(الف 

منابع مالی برای  از یکی مخدر، قاچاق مواد 6سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه یها گزارشبا توجه به 
بر یک بیلیون دالر ساالنه ناشی از فروش مواد مخدر در  که درآمدی بالغ باشد یمگروه تروریستی داعش 

ز افزایش ترانزیت هروئین از همچنین خبر ا سیسرو. این شود یمرا باعث  مناطق تحت سیطره این گروه
آمار واصله بیشتر از  بنا برگویند  مقامات روسی می عراق از زمان تجاوز داعش به این کشور تاکنون را دارد.

. شود یمی تروریستی باألخص داعش وارد خاک اروپا ها گروهنصف هروئین موجود در اروپا تحت کنترل 
مالی به  نیتأمی ها روشخدر برای داعش درآمدی باالتر از سایر درواقع سود ناشی از ترانزیت و فروش مواد م

و کاشت مواد مخدر  دیاز کشت مواد مخدر در افغانستان خود به تول یریگ داعش در کنار بهره. آورد یموجود 
در حالی است  نیا پرداخته است. هیمحلب و لیاز مناطق همچون حمام العل یدر برخ شیو حش اکیهمچون تر
گردان همچون  مواد روان دیتول یبرا یستیگروه ترور نیا لیبا کشت و فروش مواد مخدر، تما که همزمان

ماه تسلط بر  کیداعش پس از  یستیکپتاگون نیز افزایش پیداکرده است. چنانچه گروه ترور یها قرص
مخدر  یها صقر دیاقدام به تول «ایآس» یداروساز یها در حلب، موسوم به کارخانه یکارخانه داروساز نیچند
 رود یبه شمار م یمخدر مصنوع یها قرص نیتر یو قو نیتر ها کرده است که ازجمله خطرناک کارخانه نیاز ا
(http://fskn.gov.ru/eng.) 

 اخاذی (ب

به برداشت از ای از اخاذی یا اعمال زور گروه داعش به این صورت است، زمانی که شخصی میل  نمونه
ی تحت سلطه داعش داشته باشند این امر منوط به طی مراحلی خاص ها بانکحساب بانکی خود دریکی از 

که  کنند یمنفره بررسی  . در وهله بعد گروهی سهکنند یمکه درخواست خود را به بانک اعالم  است. اول این
ی نباشد. اگر به این صورت نباشد دولت مؤسساتیا  شخص متقاضی منتسب به شیعیان، مسیحیان، ایزدی

. داعشیان به این عمل که تنها دهند یمگذاری شده را به شخص  درصد از وجه سپرده 67اجازه برداشت تنها 
 (.9768کارنگی، ) ندیگو سازی حساب می متعادل دهند یمدرصد وجه موردنظر را  67اجازه برداشت 

 غارت بانک(ج 

 خصوصی یها بانک در نقد پول که حالی در گردند یموال داعش محسوب از ام دولتی یها بانک در نقد پول
مالیات دریافت  ها آنی خود از ها حسابمشتریان از  برداشت با داعش و مانده باقی خزانه در زیادی حد تا

                                                           
1 Russian Federal Drug Control Service 

http://fskn.gov.ru/eng
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ی دولت ها بانکدر  نقدی صورت حدود نیم میلیارد دالر از ذخایر این کشور به 9768دوم سال  از نیمه کند یم
تحت  عراق در کرکوک و الدین صالح استان االنبار، نینوا، در واقع دولتی یها بانک راق هم چون شعبع

. نکته مهم در این مقدار پول این است که بخش عظیمی از آن به صورت دینار واحد باشد یمکنترل داعش 
ا تبدیل به ارز خارجی پول عراق بوده و برای داعش سخت است که آن را در خارج از منطقه خرج نماید و ی

 مشغول به سوریه در همچنان داعش کنترل تحت قلمرو در سوریه مالی موسسه 97 از کند. برای نمونه بیش
هستند و البته ممکن است هنوز  متصل دمشق در مرکزی خود مقر به سوریه بانک شعب درگیر. هستند کار
 بانک ازجمله سوریه، در مستقر بانک چندین. باشندارتباط داشته  الملل بین مالی نظام باها  آن از برخی هم

( Commercia Bank of Syria) هیسور بازرگانی بانک ،(Central Bank of Syria) هیسور مرکزی

 یدار خزانه وزارت توسط ،(Syria International Islamic Bankسوریه ) یالملل نیب اسالمی بانک و
 د.تحریم شدن اروپا اتحادیه و متحده ایاالت

 قاچاق انسان(د 

به  ها انساندبیق آمده است که این گروه به دزدیدن  آلدر یکی از نشریات رسمی گروه داعش به نام 
 زنان در مصاحبه با یس یب یب. به گزارش کند یمخصوص زنان و کودکان جهت رسیدن به اهداف خود افتخار 

توانسته بودند به طریقی از چنگال  که آنانبرخی از  ،9768 دسامبر در عراق شمال در ایزدی جامعه اقلیت
 در بازارهای مخصوص ها دهیمزارا در ها  آن ی داعش فرار کند توضیح دادند که سران چگونهها ستیترور

این زنان دزدیده شده  داخلی هدایت گروه سازمان یافته وظیفه 64.رساندند یمکرده و به فروش  خریداری
البته گفتنی است که برخی از این زنان در  .سازند یم اد نکاح فراهمتحت عنوان جه خود مبارزان یسو به

 .رسند یمنیز به فروش  (دالر 69 حدود) پاییننسبتاً ی ها متیقبازارهای فروش کنیز به 

 گاز و مخازن نفت کنترل (ه

ق نفت مالی داعش بیشترین وزن درآمدی به قاچا نیتأمی ها روششده برای شناخت  در بیشتر تحقیقات انجام
برای داعش درآمدزا باشد این  تواند یممیلیون دالر  6صورت بالقوه روزانه حدود  به شد یمشده است. گفته  داده

دالر  9397. این نفت قاچاق شده در حدود شود یمدر مرز ترکیه انجام  عمدتاً ها تیفعالکه این  مسائل درحالی
دالر برای داعش  6392بازار سیاه این نفت در هر لیتر . در رسد یمدر هر گالن بفروش  دالر 3در هر لیتر و 

های دولت  گیری با سخت شود یمنیز از این قائله مستثنا نیستند. البته گفته  ها واسطهسودآوری دارد. البته 
نیمه اول  آمار به بنا( 9768سی بی اس، .)یافته است ترکیه مقدار قاچاق و فروش در خاک این کشور کاهش

دالر هزینه داشته و قیمت فروش نفت خام بعد از  92-97 حدودنفت استخراجی داعش  هر بشکه 9762
 یکی سازد.ی مناسبی را برای درآمدزایی فراهم میها فرصتدالر ضمن ایجاد  677-17پاالیش چیزی حدود 

یک  . این پایگاه دارایباشد یم( Qayyarah oil field) ارهیالقاز مناطق نفتی تحت کنترل داعش پایگاه 
 یها شگاهیپاال. کند یمپاالیشگاه کوچک کالیبره نفت خام است که به صورت یک پاالیشگاه مدوالر کار 

ساختار پاالیشگاه عمل  کل از بخش جدا یک آن شامل ساختار هر که است شده فرآوری کارخانه یک مدوالر
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 خورند یم پیوند باهم ترلکن قابل فرآیند یک شکل به اجزای آن بینابینی یکش لوله طریق از و کند یم
 (.9768فلورنس، )

 (ها کارخانهمنابع معدنی و سایر ) دیتول امکانات و منابع استخراج(و 

کنترل  و عراق االنبار استان در واقع دو هر القائم، تولیدی کارخانه و عکاشات فسفات معدن کنترل داعش
 فسفریک( را بدست گرفته است. و کیدسولفوریاس) فسفات ساخت که وظیفه در عراق دولتی یک شرکت

عراق هستند را بر  و سوریه در که مسئول تولیدات عمده سیمان کارخانه پنج از بیش کنترل داعش همچنین
 سایکوب فلوجه، ی سیمانها کارخانهو  سوریه؛ رقه در واقع (Guris) سیگورسیمان  عهده دارد. الرقه

(Kubaisa) گوگرد کارخانه استخراج چند همچنین داعش. هستند ها آنر اختیا در اکنون هم عراق در القائم و 
-Al در سوریه نمک اصلی معدن و نینوا استان در (Mishraq) گوگرد المشرق دولتی شرکت توسط

Tabani (سوریه الزور دیر استان )برای که شده هیتصف نفتی یها فرآورده و خام نفت برخالف ،کند یم را اداره 
 است ممکن معدنی امکانات و منابع این دارد، وجود محلی سیاه بازار و قدیمی چاققا مسیرهای ها آنفروش 

به این دلیل که بازارهای سیاه خرید این منابع طبیعی برای گروه  باشند نیآفر مشکلدرآمد داعش  کسب برای
 .باشد ینم الوصول سهلداعش 

 باالخص تمدن عراق() یفرهنگقاچاق مصنوعات (ز 

 رسد یم فروش به سیاه بازار درها  آن که چرا است، محدود داعش فرهنگی مصنوعات چاققا مورد در گزارش
 باستانی آثار قانونی غیر فروش از درآمد داعش در کسب یها یی. تواناوجود ندارد ها آنو گزارشات شفافی از 

. باشد یم ها آن ودوج از دانش این گروه و شام و عراق دولت اسالمی قلمرو در باستانی آثار حضور به مشروط
 این گرو

 یونسکو جهانی میراث یها تیها سا آن از که برخی شناسی باستان سایت 8277 از بیش با اشغال ه توانست
 در فرهنگی این دو کشور باستانی آثار از درصد 37 گزارش، همین به توجه با. دیفزایببوده به ثروت خود 

برای مثال برخی از . دست داعش را باز گذاشته است رگبز در مقیاس غارت برای که است زده جنگمناطق 
در  6نبوک آلدر منطقه  دارند. سال 4777و آثار باستانی کشف شده در الپبوک سوریه قدمتی بالغ بر  ها قهیعت

. این آثار باستانی اند آوردهدالر از سرقت آثار باستانی به دست  ونیلیم 91 حدودغرب دمشق نیروهای دمشق 
سایت خود درآمد این گروه را از  دیلی میل در وب 9768داشتند. همچنین در سال  سال 4777بر  قدمتی بالغ

 (.9768دی جیووانی، ) اند کردهبینی  میلیون دالر پیش 97بر  فروش آثار باستانی بالغ

 یریگ باج برای ییربا آدمک( 

بدست  شده ربوده قربانیان یبرا باج پرداخت طریق از توجهی را قابل درآمد داعش گذشته، سال طول در
میلیون دالر در سال گذشته بوده است. 87-97این مبلغ چیزی در  FATF بر طبق گزارشات است، آورده

                                                           
1 al-Nubuk 
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شدن مبلغ پرداختی توسط کسانی  داشته نگه مخفی این منبع درآمدی به دلیل است که ارزیابی ذکر انیشاالبته 
برای باجگیریی  ییربا آدمیک مطالعه مهم در  9767ست. در سال بسیار دشوار ا اند دادهکه این اقدام را انجام 

و گزارشاتی را در این  آمارها( که Kidnapping for Ransom) آمد به وجودی تروریستی ها گروهمختص 
تروریسم در شورای امنیت  ییربا آدمعلیه  9616قطعنامه  9768. در این راستا در سال دینما یممورد ارائه 

 پرداخته خواهد شد. مالی تروریسم بدان نیتأمبا  مبارزهدر بخش تمهیدات خارجی در تصویب شد که 

 ی حامیها دولتو  (NPos) انتفاعی غیر یها سازمان طریق از مالی یها کمکل( 

در نسبت بسیار پایینی  آن درآمدی منابع دیگر به نسبت حداقل داعش به خارجی مالی یها کمک کمی ارزش
 98 در. است کرده دریافت یا منطقه خصوصی ثروتمندان از مالی یها کمک برخی داعش اما قراردارد،
 فارس جیخلیکی از کشورهای عربی حوزه  میلیون دالری 9 مالی کمک داعش از مقام یک ،9768 سپتامبر

 خبر داد. 
 که ییها گروه و افراد خطر همچنین. دهد افزایش را مشروعیت و سلطه داعش تواند یم خارجی یها کمک

المقدس  بیت أنصار جماعتهمچون  ها گروهنیز بسیار مهم است، برخی از این  اند وستهیپ داعش به یتازگ به
. باشند یمسیاف که یک گروه فیلیپینی در استان باسیالن است،  أبو جماعتو  کند یمکه در مصر فعالیت 

 .شود پرداخت یالملل نیب مالی سیستم طریق از است ممکنها  گروه این از حاصل وجوه
ی ها سازماندرصد از بودجه عملیاتی این گروه تروریستی را هدایای  2تنها  9767تا  9772همچنین از سال 

چون در راستای ترویج و تشویق  باشد یمحال این رقم نیز بسیار مهم  غیردولتی تشکیل داده است ولی بااین
فارس تشکیل  هداکنندگان را اعراب اطراف خلیج. بنا به گزارشات بیشترین اردیگ یماعمال تروریستی صورت 

تر  رو یک گروه به گروه بزرگ ی سازمانی غیردولتی وجود دارد. ازاینها کمک. البته گونه دیگری از دهند یم
منجر به تقویت داعش و افزایش منابع  ها نهیزم. برای نمونه جبهه النصره با داعش در برخی کند یمکمک 

 (.9768جانسون،باشد ) یمخود  مالی در اعمال تروریستی

 ی ارتباطی مدرنها روشکسب درآمد از م( 

ی نوینی نیز ها حل راه شوند یمی گوناگون کسب درآمد که اغلب سنتی محسوب ها روشداعش در کنار 
ای  عنوان شبکه به 6اعتصام آلعنوان ابزار تبلیغات. شبکه  ی غربی بهها رسانه. استفاده از دهد یممدنظر قرار 

عنوان مرکز تولید  به  9کتایب آل، گردان 9ای الحیات ی پیشرفته و بصر گروه، مرکز رسانهها رسانهای تولید بر
بخشی از مراکز  2، نشریه الکترونیکی الدبیق8هیما آلوابسته به القاعده سودان(، کتابخانه ) یریتصوی ها برنامه

نامه و ویدئوهای انگیزشی  ات، روزنامه، هفته. در این مراکز جزوگردند یمای داعش محسوب  قدرتمند رسانه

                                                           
1  Al-Itisam Establishment  

2 Al-Hayat Media Center 

3 Al-Kataib Foundation 

4 Al-Himma Library 

5 Dabiq 
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، آتش 6. برای مثال مستندهایی از قبیل زمین زندگیشود یمی مادی معنوی استفاده ها تیحمابرای جلب 
 .باشد یمی مجازی توسط داعش ها شبکهی ارسالی در ها رسانهبرخی از  9و سربازان حقیقت 9جنگ

ی محدود و ایجاد ها یهمکار، ها لیپروفاات مجازی تعداد کم ی فعالیت داعش در پلت فرم صفحها یژگیواز 
در  ها کمکآوری  ی این گروه برای جمعها نیکمپی متعدد برای فعالیت شبکه می بباشد. ازجمله ها حساب
 ISIS, #AlleyesonISIS, or #Islamicfront # در توییتر اتفاق افتاد و با هشتگ 968ژوئن  64تاریخ 

 The Dawn of Gladبه نام  ها لیموباای تحت حمایت اندروید برای  برنامه نیهمچن اتفاق افتاد.

Tidings  درراه  ها شرو . داعش از این شد یمیجاد شد همچنین ارتباطات دیگر از طریق اسکایپ انجام ا
 حقوقشانسوم  حفظ حرکت مبارزه و حداکثر کردن سود خود از طریق درخواست از هواداران برای اهدای یک

دینار  27اندازه  . برای مثال در یکی از تبلیغات توییتری، اهدای پولی بهکنند یماستفاده  ها راهعنوان یکی از  به
نام برده شده بود و از آن  تیر 27در زدن  تیرانداز عضو داعش توسط طرفداران به معنای کمک به یک تک

اهدای پولی در حد  عنوان بهطرفداران  یرناید 677ای عنوان شده بود، همچنین از کمک  عنوان طرح نقره به
 بودند. ادکردهیعنوان وضعیت طالیی  خمپاره و به 4

با تمهیداتی  توانند یمالملل  ای بین ی مقابلهنهادهانیست چون  ها یسادگبه این  ها شالبته استفاده از این رو
)از  8. استفاده از ارز بیت کویینندک یمی دور زدن استفاده ها روشبنابراین داعش نیز از ؛ جلوی آن را بگیرند

 .کند یمپذیر عمل  نوعی غیرمتمرکز، رمزنگارانه و انعطاف ( که به1، کیف پول دیجیتال2طریق کیف پول تیره
ان مانی،  انیساست ) یپول حکومت ای «پشتوانه یپول ب»مشابه  یبا کارکردها ینترنتیا ینوآور کی نیتکویب

9768.) 

 ی بانکیها حوالهاستفاده از ح( 

ی سیستماتیک به جهادگران در سوریه ها کمکی اسپانیا خبرهایی از تیامنی ها سیسروبا توجه به گزارشات 
که  ها خانوادهبعضی از  دیگو یمرسد. یک مقام آگاه در وزارت اطالعات امنیت پلیس ملی اسپانیا به گوش می

با ارسال مقادیر منظمی از پول توسط  اند درآمدهی تروریستی از قبیل داعش ها گروهبستگانشان به عضویت 
. این سرویس مخفی در شهرهایی همچون آلمریا، بارسلونا، کنند یم کمک ها آنای به  ی حوالهها سیسرو

برای جهادگرانی که مجرد هستند حدود  ها پول. میانگین انتقال شود یمبیلبائو، مادرید، سانتاندر و والنسیا اجرا 
دالر در ماه  6977این رقم چیزی در حدود  اند نمودهو برای کسانی که ازدواج  شود یمد در ماه برآور دالر 477

گویند از زمان شروع جنگ افغانستان چنین چیزی سابقه نداشته  ی امنیتی در اسپانیا میها سیسرو. باشد یم
اذعان  توان یمرواقع د موسسه فعال در زمینه صدور حواله در اسپانیا وجود دارد. 927حدود  شود یماست. گفته 

                                                           
1 The land of the living 

2 Flames of War 

3 Soldiers of truth 

4 Bitcoin 

5 Dark Wallet 

6 digital on-line wallet 
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ی داعش ها ستیترورمالی  نیتأماولین کشور اروپایی است که کشف گردید از روش حواله به  نمود که اسپانیا
 نیوز وییک(.کند ) یمکمک 

 پولشوییط( 

. باشد یمی تروریستی به خصوص گروه تروریستی داعش ها انیجرمالی  نیتأمی ها روشپول شویی یکی از 
تقسیم  به چند مرحله انجامد یکه در نهایت به شست وشوی درآمدهای مجرمانه م مجموعه اقداماتی

 تقسیم بندی، تقسیم رونالد پول شویی به سه مر حله است: نیتر جیرا. گردند یم
و در آمدهای مجرمانه نخستین گام را برای ورود به  گیردانجام میگردش فیزیکی وجوه نقد اول در مرحله 

این مرحله برای گروه تروریستی داعش بسیار مهم است. یکی از  .کنند یمطی  نی بیمارمالی قانو یها نظام
تحت کنترل گروه  کامالًهستند که  یمؤسساتو  ها بانکها برای داعش قلمرو تحت کنترل و بهترین مکان

برای ارسال  اه پولانتقال  ییشو پولی ها تیفعالشعب تحت کنترل برای انجام  نیاقرار دارند. فارغ از اهمیت 
آمریکا شعب بانکی  یدار خزانه وزارت. به گفته ردیگ یمقرار  مورداستفادهنیز  وجوه نقد به جنگجویان خارجی

موجود در سوریه و عراق نقش بسیار مهمی را در افزایش اثربخشی منابع مالی این گروه تروریستی افزایش 
یی هم چون نینوا، صالح الدین، االنبار و کرکوک ها استان خصوص بهشعبه بانک در عراق  37 بر بالغ. دهد یم

 .ندیآ یموجود دارد که جز شعب موجود در مناطق تحت کنترل داعش به حساب 

اصلی پول است.  منشأ کردن مخفی هدف با معامالت از یا مجموعه شامل شویی،مرحله از روند پول مین دو
ها از طریق عملیات  درآوردن آن نامشروع، با به گردش یها این مرحله مشتمل بر محو اثر و ردیابی منشأ پول

این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت . مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است
 الکترونیکی طریق از تواند یم پولتطهیرکننده  مثال عنوان بهاست که  برخوردار است. در این مرحله یالملل نیب
مالی پیشرفته یا در  یها درراهها را  کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آن را از واید حاصل شدهع

 نماید. یگذار هیسرما از کرانهدور  یها فروشگاه
 یرقانونیغ، پول شود یم نیز یاد یکش آبو  یزیآم درهمکه از آن به جذب و  ییشو پولدر آخرین مرحله فرآیند 

مشروع به خود  یها ییدیگر دارا و سیمایی همچون شود یم مدر یک نظام مواجه مالی و اقتصادی ادغا
شد این مرحله، تمیز ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر بسیار دشوار خواهد  زیآم تیموفق. با انجام ردیگ یم
به  باهدفو یا درازمدت،  مدت کوتاه یگذار هیسرمایک  عنوان به. در این مرحله پول (9768فدل و همکاران، )

. در شود یلی قانونی مپواین مبالغ در قالب و شکل درآمدهای تمیز و مشروع، وارد چرخه  درآوردن گردش
المللی به رهبری آمریکا برای شکست داعش و در جهت هدف قرار دادن منابع ف بین ، ائتال9761اوایل سال 

بانک مرکزی موصل )نک در مالی گروه تروریستی انجام شد. در حمالت اخیر ائتالف بین المللی چهار شعبه با
ریال بانک الرشید، بانک القری و ابوتمام( که تحت سلطه گروه داعش بودند را بمباران کردند. همچنین این 

ها را نیز مورد حمالت خود قرار داعش آن کش نفتی ها ونیکامائتالف با بررسی مسیرهای رفت و آمد 
ساخت نفتی تحت کنترل  ریز 6607ی نفتی و بیش از ها زهحو، ها شگاهیپاال. سایر اهداف این حمالت دهند یم
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 ونیلیم 277داعش هستند. مقامات آمریکایی معتقدند که بعد از حمالت گسترده ائتالف بین المللی بالغ بر 
 دالر از منابع مالی داعش از بین رفت.

 پیشینه تحقیق .2-2

 د:ی مهم اشاره خواهیم نموها نامه قطعدر این قسمت به برخی از 
 «بین المللی اسناد در تروریسم مالی تأمین با مبارزه عنوان ای تحت در مقاله 6948طیبی فرد در سال  .6

 94مورخه  909قطعنامه  موجب بهها و تمهیدات قانونی بین المللی نشان داد که ضمن بررسی کنوانسیون
 میرمستقیغی مستقیم و یا ها مکککشورها باید فراهم ساختن یا گردآوری داوطلبانه  هیکل 9776سپتامبر 

 (.6948 ،طیبی فرد) دینمامالی جهت انجام یا احتمال انجام عملیات تروریستی را جنایت محسوب 

 و یاساس یمحورها م،یمفاه: سمیترور اقتصاد عنوان ای تحت مقالهدر  6936. دری نوگورانی سال 9
بسترساز اقتصاد تروریسم با تمرکز بر تروریسم ی ها نهیزمهایی را در مورد علل و بررسی «یتجرب مطالعات
ی تروریسم ناسازگاری راقتصادیغبر اساس شواهد بر اهمیت نسبی عوامل اقتصادی و  داد که  انجامفراملی 
ی مستقیم گذار هیسرماتروریسم بر توریسم،  ریتأثی را نشان داده است. همچنین در این تحقیق ا شده مشاهده

 (.6936 ،دری نو گورانیاند ) قرارگرفته موردتوجهازارهای مالی خارجی، تجارت خارجی و ب

و  یالملل نیباسناد  نهییدر آ ییشو پول یجرم انگاردر پژوهشی تحت عنوان  6939سال . مالکه و خداکرمی 9
ی مهم در مبارزه با این اقدام از قبیل ها ونیکنوانسو  ها سازمانبه بیان  «رانیا یاسالم یدولت جمهور

مقاله مذکور  در ادامه متن آماری از موسسه تحقیقاتی باسل در نیچن هم .اند پرداخته... و 6344 نیو ونیکنوانس
که کشور ایران در این  دهد یمیی نشان شو پولی مرتبط با ها تیفعالآمده که ریسک کشورها را در رابطه با 

 (.6939 ،مالکه و خداکرمی)است  قرارگرفتهکشورها  نیتر سکیپررفهرست بعد از افغانستان در رتبه دوم 

 ی تحقیقها هیفرض. 3
 زیر بصورت ییها هیفرض منظور بدین با توجه به شکاف عمیقی که دربخش ادبیات داخلی وجود دارد،

 :است شده نیتدو

 اصلی فرضیه

 ها آن با مقابله راهکارهای و داعش تروریستی جریان مالی نیتأم منابع و ها روش شناخت

 فرعی فرضیه

 استفاده مالی تأمین برای هاآن از طورمعمولبه داعش تروریستی جریان که منابعی و هاروش ختشنا .6

 .کنندمی
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 داعش شریک یا و رقیب عنوانبه که (آسیا غرب) منطقه در موجود متخاصم هایگروه سایر با آشنایی .9

 .اندجدال در باهم منابع به دستیابی و سیطره حفظ در

 داعش جریان مالی تأمین بر افراطی هایگروه اوطلبانهد هایکمک تأثیر شناخت .9

 و داعش سیطره تحت مناطق در ...(و تاریخی آثار گاز، نفت، مانند) طبیعی منابع وجود تأثیر شناخت .8
 مذکور گروه مالی تأمین بر آن نقش

 داعش جریان محوریت با تروریستی هایگروه با مبارزه برای المللیبین و داخلی راهکارهای شناخت .2

 روش تحقیق. 4

بنابراین بر ؛ شده است گردآوریخبرگان اطالعات این تحقیق از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط 
نفر  64آماری شامل  نمونهدر تحقیق حاضر   ها این تحقیق از نوع پیمایشی است. اساس شیوه گردآوری داده

ی تروریستی ها گروهخصوص آشنا به تحرکات  مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و بهاز متخصصین 
استفاده شده  ها آندر انتخاب با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کلی شماری  که استمنطقه 

استفاده گردید. الزم به ذکر است با توجه به  AHPو  TOPSISنیز از روش  ها دادهاست. برای تحلیل 
( و  C2(، دسترسی آسان)C1سشنامه سه شاخص سهم درآمدزایی)ی انجام شده پیش از توضیح پرها مصاحبه

 مالی انتخاب شدند. نیتأمی ها روش( برای اولویت بندی C3ریسک کسب درآمد)

 ها دادهتحلیل . 5
از  اند عبارتدر گام اول رتبه بندی معیارهای پژوهش آورده شده است. الزم به ذکر است معیارهای تحقیق 

ی اولیه و پیش از ها مصاحبهکه توسط خبرگان در طی  کسب درآمد سکیآسان و ر یمنبع، دسترس ییدرآمدزا
ترجیح و  ازلحاظ دو دوبهپخش پرسشنامه نهایی به تصویب رسید. از خبرگان خواسته شده بود که به معیارها 

 نمره داده شود. 2 تا 6اهمیت نسبت به همدیگر از 

 معیارهای تحقیق بندی رتبه (6) شماره جدول

----------- c1 c2 c3 

c1 6 8 9 

c2 92/7 6 9 

c3 99/7 27/7 6 

 محققمنبع:                              
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 .شود یمپژوهش مشاهده  گانه سهی ها شاخصخبرگان بر اساس  بندی رتبهدر شکل ذیل 

 کارها راه بندی رتبه( 9شماره ) جدول
 c1 c2 c3 

 93/9 43/9 71/8 ها غارت مؤسسات مالی و بانک

 16/9 71/8 10/8 شویی پول

 16/8 66/9 94/9 قاچاق انسان

 38/9 66/8 60/9 قاچاق مواد مخدر

 99/2 43/8 43/8 کنترل منابع نفتی و گازی

 09/9 09/8 49/8 قاچاق مصنوعات فرهنگی و تاریخی

 77/9 21/9 49/9 های اجتماعی شبکه

 09/8 99/2 49/8 های مالیدریافت کمک

 10/2 10/2 27/2 حامی هایدولت

 88/8 04/8 43/9 اخاذی

 04/9 88/8 21/9 های بانکی شبکه

 60/8 38/9 10/9 ربایی آدم

 تحقیق های یافتهمنبع: 

که در  گیرنده تصمیمتقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه 
خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین  هرگونهپذیرد و  ، صورت میشود قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می

سازد. نرخ ناسازگاری  از محاسبات را مخدوش می آمده دست بهها نتیجه نهایی  ها و شاخص اهمیت بین گزینه
حاصل از  یها تیتوان به اولو دهد که تا چه حد می ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می وسیله

باشد سازگاری مقایسات  67/7جربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ت  اعتماد کرد. مقایسات
  شود. تجدیدنظرها باید  مقایسه صورت اینبوده و در غیر  قبول قابل

IR= II / IRI = 79168/7  / 24/7  = 782714/7  

پس از . باشد یم قبول قابلاری مقایسات سازگبنابراین  آمده دست به 67/7نرخ ناسازگاری زیر  که اینبه دلیل 
ها تصمیم گیری  تصمیم گیری، بایستی در مورد نحوه امتیازدهی به شاخص یها و شاخص ها نهیتعیین گز

این وجود دارد که در  کار اینکنیم. انتخاب یک روش در این مرحله تعیین کننده سه روش کلی برای 
 AHPاست و برای تعیین وزن معیارها از روش  شده استفاده ماتریس مقایسات زوجیپژوهش از روش 

. در گام بعد نوبت به باشند یم( 69/7، 99/7، 11/7استفاده شده است. که اوزان مورد نظر  برابر با )
این تکنیک بر این مفهوم استوار است . باشد یممالی از طریق روش تاپسیس  نیتأمی ها روش بندی اولویت

ترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین فاصله را که گزینه انتخابی، باید کم
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 عبارتبا استفاده از این روش  مسئلهمراحل حل  ایده آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد. حل راهبا 
 از: است

 محاسبه ماتریس بی مقیاس شده به روش نُرم. 6 

 وزن دهی یها روش محاسبه ماتریس اوزان با یکی از . 9

  V موزون مقیاس بی ماتریس . محاسبه9

 

 یها مقدار برای شاخص نیتر مثبت و کوچک یها مقدار برای شاخص نیتر بزرگ: ایده آل مثبت حل راه. 8
 .میده یمنفی.به عبارتی برداری متشکل از بهترین مقادیر برای هر شاخص تشکیل م

 یها مقدار برای شاخص نیتر منفی و کوچک یها ر برای شاخصمقدا نیتر بزرگمنفی: راه حل ایده آل . 2
 .میده یمثبت.به عبارتی برداری متشکل از بدترین مقادیر برای هر شاخص تشکیل م

 مثبت و منفی. یها محاسبه فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل. 1

 

 .تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده آل. 0

 

 .تر بزرگ CL بر اساس ها نهیرتبه بندی گز. 4
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  مراحل فوق به شرح ذیل انجام گردید:
 نرمبه روش  شدهبی مقیاس ماتریس ( 9جدول شماره )

 
 منبع: یافته های تحقیق

و ایده  ایده آل مثبت هایراه حلهمچنین در انتهای جدول  ,با توجه به فرمول V موزونماتریس بی مقیاس 

 ه است.آورده شد (-v و+v) منفیآل 
 Vموزون ماتریس بی مقیاس  (8شماره )جدول 

 منبع: یافته های تحقیق
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 به همراه (2) ( در جدول-d و+d) منفیمثبت و  یها فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل مقادیر حاصله از
 :اند شدهذکر  ها آنو رتبه بندی  clآخر راه کارهای پژوهش بر اساس میزان بزرگی 

 کارها راه بندی رتبهو  فاصله اقلیدسی قادیر حاصله ازم (2) شماره جدول

 تحقیق های یافتهمنبع: 

 و ارائه پیشنهادات گیری یجهنت. 6
 تحقیق فرضیات تحلیل. 6-1

 برای ها آن از طورمعمول به داعش تروریستی جریان که منابعی و ها روش شناخت: اول فرضیه

 .کنند یم استفاده مالی تأمین

 داعش مالی تأمین روش نیتر مهم خبرگان نظر اساس بر شود یم مشاهده( 2) شماره دولج در که طور همان

 تأمین ضمن مبلغ این اعطای با فارس جیخل حاشیه یها دولت .است تروریستی جریان این از ها دولت حمایت

 پیشروی و خود نظامی قدرت تقویت برای ها آن از عراق، و سوریه در داعش اعضای از نفر هزار 677 حقوق

 که است کشورهایی ازجمله نیز سعودی عربستان .کنند یم مالی حمایت کشور دو این در بیشتر هرچه

 حامی یها دولت یها کمک از بعد .است داده قرار داعش یها ستیترور اختیار در را مالی یها کمک بیشترین

 بازار در نفت غیرقانونی فروش. تاس گازی و نفتی منابع کنترل اهمیت نظر از داعش مالی نیتأم منبع دومین

 از قاچاق نفت .است داشته درآمدزایی روز در دالر میلیون 8 تا 9 حدود تروریستی سازمان این برای سیاه

 طرفی از .شود یم فروخته جهانی بازار از تر نازل یمتیباق و منتقل ترکیه با مرز هم ارتباطی یها جاده طریق

 داشته ها روش سایر بین در را اهمیت کمترین اجتماعی یها شبکه طریق از مالی نیتأم خبرگان نظر بنابر
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 نیز نوینی هایحلراه شوندمی محسوب سنتی اغلب که درآمد کسب گوناگون هایروش کنار در داعش است

 مرکز گروه، بصر و پیشرفته هایرسانه تولید برای ایشبکه عنوانبه اعتصام آل شبکه. دهدمی قرار مدنظر

 ،(سودان القاعده به وابسته) تصویری هایبرنامه تولید مرکز عنوانبه کتایب آل گردان الحیات، ایرسانه

 در .گردندمی محسوب داعش ایرسانه قدرتمند مراکز از بخشی الدبیق الکترونیکی نشریه هیما، آل کتابخانه

می استفاده معنوی مادی هاییتحما جلب برای انگیزشی ویدئوهای و نامههفته روزنامه، جزوات، مراکز این

 ارسالی هایرسانه از برخی حقیقت سربازان و جنگ آتش زندگی، زمین قبیل از مستندهایی مثال برای .شود

 چون نیست هاسادگی این به هاروش این از استفاده البته .باشدمی داعش توسط مجازی هایشبکه در

 .بگیرند را آن جلوی هیداتیتم با توانندمی المللبین ایمقابله نهادهای

 شریک یا و رقیب عنوان به که منطقه در موجود متخاصم یها گروه سایر با آشنایی :دوم فرضیه

 .اند جدال در باهم منابع به دستیابی و سیطره حفظ در داعش

داعش  موجود در کنار ی تروریستی فعالها گروهی موجود ها دادهبا توجه به نتایج حاصل از مصاحبه و بررسی 
 احرار اسالمی جنبش، االسالم انصار، السنه أنصار جماعت، نقشبندیه ارتش، القاعده به شرح ذیل هستند.

 ستاد، الفتح جیش، بخاری امام جماعت، الشام فیلق، الحق لواءف االسالمیه لجبهة، اجبهةالنُصرة، الشام

 و االصاله جبهه، الرسول، احفاد هایگردان، سوریه بخشآزادی اسالمی جبهه، سوریه آزاد ارتش مشترک
 ،االنصار و مجاهدین ارتش، ملی وحدت هایگروهف یرموک شهدای گردان، انقالب هایزره کمیتهف التنمیه
 .منافقین گروهکو  کُردنشین مناطق حمایت جبهه

 داعش جریان مالی نیتأم بر افراطی یها گروه داوطلبانه یها کمک ریتأث شناخت :سوم فرضیه

 یها کمک داعش مالی تأمین منابع نیتر میعظ 1 شماره جدول در مندرج نتایج و خبرگان نظر اساس بر
 نقش دهنده نشان امر این که است بوده ها سازمان و ها دولت از مالی یها کمک دریافت و دولتی حامیان

 و بقا حفظ به مکک نتیجه در و داعش جریان مالی تأمین بر ها سازمان و ها دولت داوطلبانه یها کمک بسزای

 .است منطقه در تروریستی گروه این فعالیت ادامه

 مناطق در(  ...و تاریخی آثار گاز، نفت، مانند) یعیطب منابع وجود ریتأث شناخت م:چهار فرضیه

 مذکور گروه مالی تأمین در آن نقش و داعش سیطره تحت

 و فرهنگی مصنوعات قاچاق همچنین و گازی و نفتی منابع کنترل که است آن از حاکی آمده دست به نتایج
 نفتی منابع خبرگان نظر از که بطوریکه دارند، قرار داعش جریان مالی تأمین منابع نیتر مهم شمار در تاریخی

 خود که است داعش مالی تأمین منبع چهارمین تاریخی و فرهنگی مصنوعات قاچاق و دومین گازی و

 .باشد یم مذکور گروه مالی نتأمی در طبیعی منابع پررنگ نقش بر شاهدی
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 با تروریستی یها گروه با مبارزه برای یالملل نیب و داخلی راهکارهای شناخت: پنجم فرضیه

 داعش جریان محوریت

ی بانکی و ها شبکهدر بخش داخلی کنترل  کار راه نیتر مهم: با توجه به نظرات جمیع خبرگان داخلی راهکار
ی داخلی و همچنین مبادالت ها شبکهنقل انتقاالت سالم پول در  از بین بانکی برای اطمینان حاصل شدن

اهمیت دارد که بهترین راه مبارزه غیرمستقیم داخلی با  جهت ازآن. این نکته باشد یمصادره به خارج از مرزها 
 به همکاری. گردد یممالی گروه تروریستی داعش اطمینان از صحت مبادالت ارزی کشور محسوب  نیتأم

 اطالعات واحد مالی، بخش مختلف یها قسمت شامل ، موجود یها سازمان و ها موسسه همه بین عاملت معنی

 و قضایی یها ستمیس مالی، بخش ناظران ، قانون مجری نهادهای ، رسمی اسناد ثبت یها موسسه مالی،

 .تاس غیررسمی و رسمی یها سازمان سایر همچنین دادستانی

 راهکارهای و(خاورمیانهی)ا منطقه راهکار بخش دو شامل خود المللی بین ایراهکاره :المللی بین راهکارهای

موضوعی است که همواره بدان اشاره شده است. الزم  راهکارهای به مربوط یها ونیکنوانس .است جهانی
ی انجام شده با ها مصاحبهبذکر است این موارد که در ادامه گفته خواهند شد از کدهای بدست آمده از 

ی و با تعامل کشورهای ا منطقهبوده است که در این پژوهش تمرکز اصلی بر ارائه راهکارهای  خبرگان

 :میپرداز یم یا منطقه راهکارهای تشریح به قسمت این در بنابراینهمسایه بوده است.

 چراکه آورده، وجود به ایران برای را امنیتی تهدیدات بیشترین عراق نشین سنی یها بخش بر داعش تسلط

 از داعش رهبر البغدادی ابوبکر که یا گونه به دارد شیعیان به نسبت القاعده از تر کالیراد رویکردی عشدا

 گروه این تسلط ،کند یم انتقاد ایران برابر در قاطعانه اقدامات انجام عدم خاطر به القاعده رهبر الظواهری ایمن

 شیعی مراکز و اهداف قبال در گروه این یها تیفعال جدی گسترش باعث عراق نشین سنی مناطق بر تکفیری

 این و شده مذهبی اماکن و مقدسات به توهین و شیعی زیارتی و مذهبی مراکز دادن قرار هدف جمله از و

 .است حیثیتی و مذهبی خطری جهان در شیعه پرچمدار عنوان به ایران برای موضوع

 دنبال نیز را یها یاستراتژ تحوالت ینا قبال در و کرده رصد را عراق تحوالت همواره سعودی مقامات

 اقوام، ظرفیت بر المقدور حتی که بود این ها آن اول استراتژی :کرد اشاره مورد دو این به توان یم که اند کرده

 و عراق در سنی اقلیت بر فشار از جلوگیری بنابراین کنند، تکیه عراق در سنی سیاسیون و شیوخ ، قبایل
 استراتژی ناکارآمدی از پس که دوم استراتژی. گرفت قرار کار دستور در ایران یا منطقه نفوذ کردن محدود

 عراق کردن ثبات یب و یناآرام ایجاد با تا است ها یریتکف و تروریستی یها گروه تقویت گردیده اتخاذ اول

 باعث ا،ه آن به تجهیزات و پول تزریق و عربی یکشورها یها تیحما که بکشانند شکست به را مالکی دولت

 .است تکفیری یها انیجر از ها تیحما این نتیجه داعش که شده تروریستی مختلف یها گروه آمدن بوجود

 و راهکارها دارد همراه به ایران برای عراق در داعش حضور که مذکور تهدیدات و پیامدها با مقابله برای
 :گردد یم پیشنهاد زیر شرح به ییها یاستراتژ
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 تثبیت جهت در ستیبا یم عراق، در اطالعاتی و نظامی سیاسی، توانایی از ایران یبرخوردار به توجه با •

 .کند تالش منطقه در خود استراتژیک و ژئوپلتیک موقعیت افزایش و

 مبنای بر (امنیت و ثبات و سیستم ازنظر) سیاسی تر موفق الگوی عنوان به ایران بر بیشتر دیتأک •

 دیگر به نسبت خاورمیانه منطقه در ایران) مذهبی قومی رواداری و یساز ملت دولت در موفقیت

 ها چالش کمترین با امنیتی نظر از و ثبات با و دموکراتیک سیستم یک دارای سیاسی نظر از کشورها

 (.است مواجه

  المللی بین مذاکرات در قدرت عامل عنوان به عراق در ایران امنیتی سیاسی توان از استفاده •

 نظم شدن هماهنگ راستای در عراق در آرامش برقراری برای امنیتی یسیاس توان کارگیری به •

 شود یم منجر منطقه در ایران موقعیت شدن برجسته به کهی للالم بین و یا منطقه

 با همراه المللی بین مذاکرات در زنی چانه فرصت و تروریسم علیه جهانی اجماع وجود از گیری بهره •

 اطالعاتی ضعف پوشش جهت داعش با مقابله توان فزایشا جهت اطالعاتی یها یهمکار افزایش

 داعش مقابل در ایران

 کاهش سبب تواند یم جهانی انرژی یبازارها در ایران موقعیت افزایش و غرب با رابطه بهبود فرصت •

 .برد بهره آن از باید که شود ایران اقتصادی مشکالت

 شاه به دسترسی به نیاز و خشکی در ردستانک بودن محصور از استفاده) کردها ژهیو به عراق در قدرت •

 (.انرژی انتقال یها راه

 ناشی نفت قیمت افزایش طریق از یا یا منطقه یها نهیهز پرداخت توانایی و اقتصادی قدرت افزایش •

 .عراق بحران از

 سبب تواند یم وابسته و ضعیف بغداد یک بر تمرکز عراق در شیعی دولت تشکیل و تجزیه صورت در •

 .شود ایران برای قدرت و سیاسی نفوذ حوزه ایجاد

 در (طلبانه تجزیه یها شهیاند) مذهبی قومی یها شکاف رشد مانع عنوان به ایران در ثبات بر دیتأک •

 (.امنی نا و ثباتی بی ایجاد مثابه به تجزیه) شود گرفته نظر

 عراق در مرکزی دولت و کردها شیعیان، بر نفوذ در ایران نظامی اطالعاتی یها ییتوانا از استفاده •

 تمامیت افتادن خطر به و مرزها تهدید صورت در نظامی، توان از استفاده تجزیه از جلوگیری برای

 .ارضی

 کاهش و منطقه فضای شدن رادیکال با مقابله برای ایران در مذهبی قومی رواداری الگوی تقویت •

 در مذهبی جنگ یک به اقعر در سیاسی منازعه شدن تبدیل به جدی توجه) سنی و شیعه شکاف

 (.منطقه

 - داعش اشغال تحت مناطق در امنیتی تهدیدهای ایجاد برای عراقی ناراضیان از استفاده •
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 کاهش و منطقه فضای شدن رادیکال با مقابله برای ایران در مذهبی قومی رواداری الگوی تقویت •

 در مذهبی جنگ یک به عراق در سیاسی منازعه شدن تبدیل به جدی توجه) سنی و شیعه شکاف

 (.منطقه

 و اطالعاتی امکانات از یریگ بهره طریق از عراق در نفوذ و قدرت منابع به بخشی تنوع برای تالش •
 به نسبت گسترده شناخت معنای به اطالعاتی امکانات) عراقی مختلف یها گروه میان در نفوذ

 (.کردها و شیعه مختلف یها گروه

 معاونت جهت مالکی اقناع برای ها استیس یریگ جهت تغییر و عراق در مرجعیت ترغیب و همکاری •

 رهبری یجا به

 قومی یها شکاف بر آمدن فائق برای) ایران دولتی مناصب در سنی شخصیت چند یا یک معرفی •

 (.دارند قرار عمومی افکار معرض در که مناصبی در مذهبی

 .اطالعات کسب برای داعش از ییها هیال با اطالعاتی کار •

 دولت با همکاری در محلی توسعه یها برنامه در مذهبی قومی یها تیاقل و نخبگان شارکتم جلب •

 مرکزی

 پیگیری در اصلی محور.باشد یم کشور دو روابط بر مؤثر یها مؤلفه از یکی عنوان به اقتصادی روابط •

 رفع جهت در عراق در اقتصادی نفوذ و سازی فرصت یها نهیزم گسترش ، ایران اقتصادی استراتژی

 با و باشد باید کشور دو یها تیظرف بین متقابل وابستگی ایجاد طریق از امنیتی - سیاسی تهدیدات

  .آورد فراهم را دولت دو نزدیکی زمینه کار این
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