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چکیده

تأمین بودجه ،موتور محرکه انجام عملیات سازمانهای تروریستی (سازمانهای مسلح سلفی ملّی
و فراملّی) در خاورمیانه است .این درحالی است که برخی از این سازمانها نظیر طالباان و داعا باا
تاسیس به اصطالح دولت هزینههای رفاهیِ مناطق تحت سیطره خود را نیز بر مخارج نبرد و بقا خود
بار کردهاند .لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمانهای مسلح سلفی ملّای
و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکه مالی گسترده غیردولتی به خودگردانی دست یافتهاند .اما
این واقیت به نظر میرسد که این خودگردانی بر پایه اراده برخی دولتها در استفاده از این سازمانها
برای تغییرمعینی در نظام بینالملل به منظور دستیابی به منافع نسبی آنها استوار است .بر مبنا همین
الگو ،این سازمانهای تروریستی در خاورمیانه همواره با تأمین منافع نسبی یک یا چند کنشگر دولتی،
شبکه تأمین بودجه و در نتیجه بقا خود را حفظ کردهاند .با اتکاء باه آماوزههاای واقاعگرایای دربااره
خصوصیات آنارشیک نظام بینالملل ،تنها راه ایجاد خدشه یا نابودی شبکه مالی سازمانهاای مسالح
سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه ،بکارگیری راهکاری برای افزای هزینههای تغییر در نظام بینالملل
و جلوگیری ازدستیابی برخی از دولت ها به منافعی است که ازاین روند حاصلشان می گردد.
کلیدواژه ها :طالبان ،القاعده ،داع  ،شبکه مالی؛ ذینفع سوم ،پارتیزان.

 نویسنده مسئول ،ایمیلamirhamedazad@gmail.com :
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مقدمه:
داع  ،بعد از طالبان ،دومین سازمان قرار گرفته در فهرست ساازمانهاای تروریساتی و تحاریم
سازمان ملل متحد و وزارت خزانه داریِ ایاالت متحده آمریکا است که همانند طالباان در افغانساتان
موفق به در اختیار گرفتن کنترل بخ وسیعی از اراضی ( 60هزار کیلومتر مربع) در دو کشور ساوریه
و عراق شد .البته طالبان برپا کننده یک دولت ملّی بود و داع با داعیه برپایی خالفت عاالمگیار ،از
میان برداشتن مرزهای قراردادی میان کشورها را در دستور کار قرار داد (.)Dabiq5, 1436,.1-40
القاعده نیز سازمان فراملی دیگری است که از سوی سازمان ملل متحد و ایاالت متحاده آمریکاا
در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته است ،اما بدون در اختیار داشتن زمین و تشکیل دولت،
به شکل هستههای جدا از هم در سرتاسر جهان به فعالیت خود ادامه میدهد .این سازمانهاا بعاد از
اعالم موجودیت ،زیر آت حمالت ائتالفهای جهانی و وضع قوانین محدودکننده مالی قرار داشتهاند،
اما کماکان به حیات خود ادامه داده و حتی قادر به گسترش سازمان و جغرافیای حضور خود بودهاناد.
طبیعتا بقا و گسترش این سازمانها که همگی درحال نبرد سخت در میادین جنگ هساتند ،متضامن
دسترسی به منابع مالی است .ضمن اینکه دولتهایی مثل طالبان و داع با ایجاد ساختار کارگزاری،
عالوه بر هزینههای جنگ ،موظف به تأمین هزینههای رفاهی مردم ساکن در مناطق تحات سایطره
خود نیز بودهاند .بنابراین منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمانهای یاد شده در راساتای تاأمین
هزینه ها عمل میکنند که قاعدتاً باید به دلیل اعمال محدودیتهای شدید توسط سازمان ملل متحد،
ایاالت متحده آمریکا روبه نابودی گذاشته باشند .بنابراین وقتی حیات سازمانهای مسلح سلفیِ ملّی و
فراملّی در خاورمیانه ،تداوم دارد ،میتوان نتیجه گرفت که شبکه تأمین مالی به عنوان موتور محارک
بقای آنان کماکان پابرجا است .بر این اساس ،این مقاله به دنبال پاسخ به این ساوال اسات کاه چاه
عواملی بقای شبکه مالی سازمانهای مسلح سلفیِ ملّی و فراملّی در خاورمیانه را تضمین میکند؟
این مقاله بر این فرضیه استوار است که برخی دولتها با هدف دساتیاابی باه مناافع نسابی ،از
سازمانهای مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه برای تغییر در نظام بینالملل بهرهبرداری میکنند
و در نتیجه شبکه تأمین مالی این سازمانها که از الزامات بقای آنهاست را حفظ میکنند.
چارچوب نظری
این مقاله یافتههای خود را بر مبانی نظری مکتب واقعگرایی در پارادایم اقتصاد سیاسی بینالملل
استوار خواهد ساخت ،در این مسیر نیز بر آراء رابرت گیلپین تکیه خواهد نمود .براین اساس باید گفت
گیلپین در برداشت فردگرایانه خود سطح هستی شناختی آن را مخلوق کنشگران مای داناد .بار ایان
اساس آن دسته از کنشگرانی که بی از همه از تغییر در نظام اجتماعی منتفع میشوند و قدرت کافی
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بدست می آورند که بتوانند چنین تغییری را تحت تاثیر خود قرار دهند ،می کوشند نظاام را باه گوناه
ای که به نفع آنها باشد تغییر دهند .نظام تغییر یافته ،حاصال بازتااب توزیاع جدیاد قادرت و مناافع
اعضای مسلط جدید آن خواهد بود .به این ترتیب ،پی شرط تغییر سیاسی در وجاود گسسات میاان
نظام اجتماعی موجود و بازتوزیعِ قدرت به سمت کنشگرانی است که بی از هماه از تغییار در نظاام
سود می برند (مشیر زاده.)122:1389 ،
به نظر گیلپین ،اگر منافع و قدرت نسبی دولتهای اصلی در نظام تغییر زیادی نکند یاا تغییار در
روابط قدرت به گونهای باشد که توزیع نسبی قدرت دگرگون نشود ،نظام درحالت تعادل باقی میماند.
اما تحوالت داخلی و بینالمللی موجب ایجاد چنین تغییراتی می شوند و در نتیجه ،باا تغییار مناافع و
قدرت دولتها ،نظام بینالملل از تعادل به سمت عدم تعادل سیر می کند .گیلپاین بار آن اسات کاه
اقتصاد قلمرو خلق و توزیع ثروت و سیاست ،قلمرو قدرت است .توزیع قدرت از این نظار اهمیات دارد
که توانایی دولتها برای نیل به آنچه را که منافع خود تلقی میکنند ،عمیقا تحت تاثیر قرار میدهد و
البته در عالم واقع ثروت و قدرت در نهایت به هم پیوستهاند اما نسبی بودن قادرت ،دولاتهاا را باه
عنوان کنشگران اصلی نظام بینالملل ،درگیر بازی بیپایانی برای بهبود یا حفظ مواضع قادرت خاود
میکند .گیلپین از این منظر در اقتصاد سیاسی بینالملل به نق قدرت برتر برای اداره امور در سطح
جهانی متوصل میشود که ناظر به مفهوم ثبات هژمونیک است (مشیرزاده.)125-124 :1389،
گیلپین در نهایت  5مفروض در مفهوم بندی از تغییر سیاسی بینالمللی ارائه میدهد:
 .1اگر هیچ دولتی معتقد نباشد که تالش برای تغییر نظام به نفع آن است ،نظام بینالملال باا
ثبات (یعنی در وضعیت تعادل) خواهد بود.
 .2اگر منافع مورد انتظار از تغییر نظام بی از هزینههای آن باشد (یعنی منفعت خالص داشته
باشد) ،یک دولت می کوشد نظام بینالملل را تغییر دهد.
 .3یک دولت تا زمانی که هزینه نهایی تغییرات ،برابر یا بیشتر از سودنهایی نشده است ،خواهد
کوشید نظام بینالملل را از طریق گسترش سرزمینی ،سیاسی و اقتصادی تغییر دهد.
 .4هنگامی که تعادلی میان هزینه ها و مزایای تغییر و گسترش بیشتر حاصل شود ،هزینههای
اقتصادی حفظ وضع موجود ،سریع تر از ظرفیت اقتصادی برای حفظ وضع موجود افزای می یابد.
 .5اگر عدم تعادل در درون نظام بینالملل حل نشود ،نظام تغییر خواهد یافت و تعادل جدیدی
که بازتاب بازتوزیع قدرت است برقرار خواهد شد( .مشیر زاده)122:1389 ،
براساس موضوع مورد پژوه در این مقاله و ذیل آراء رابارت گیلپاین ،در مکتاب واقاعگرایای،
مفاهیم دیگری نیز از ادبیات نظری جنگ چریکی قابل استخراج است که به تحلیل و کساب نتیجاه
دقیق تر کمک خواهد نمود .یک اصل محوری در نظریه جنگ پارتیزانی وجود دارد که بر مبناای آن،
مبارز نامتعارف از جهات سیاسی ،نظامی و اقتصادی همواره وابسته به یاکطارف دولتای اسات کاه
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«ذینفع سوم» خوانده میشود« .رالف شوررز» و «کارل اشمیت» از نظریه پردازان جنگهای چریکی بر
روی نق «ذینفع سوم» در جنگ پارتیزانی تمرکز داشته و براساس الگو سازی انجام شاده از رواباط
پارتیزانها و دولتها ،براین باورند که «ذینفع سوم» ،پس از باه مخااطره افتاادن مناافع از ساوی
چریکها ،آنان را نابود خواهد ساخت« .کارل اشمیت» ،چریکها را مبارزانی میداناد کاه در صافحه
شطرنج سیاسی و زمانی که منافع طرف ذینفع سوم را به خطر اندازند صرفا بهاندازه یک «گوشات دم
توپ» ارزش دارند .بر همین اساس «جان ورنر مولر» نیز که از منتقدان نظریه پاارتیزانی بار چاال
«ذینفع سوم» متمرکز میشود و در نهایت رابطه طرف دولتی (سوم) با چریکهاا را باه یاک «سایاه
چاله» تعبیر میکند (.)65-2004،53Schmitt
 -2الگوها
الگویِ شورای مجاهدین
روز  27دسامبر  120 ،1979هزار نیروی زرهی و پیاده ارت شوروی با هدف جلوگیری از تسالط
مجاهدین (اسالم گرا) ،خاک افغانستان را اشغال کردند .این نیروها با استعدادی معادل  25الی 40هزار
نفر از نیروهای جمهوری دموکراتیک افغانستان و حدود  20هزار نفر از نیروهای شابه نظاامی قبایال
نظیر حزب دموکراتیک مردمی افغانستان ،همراهی میشدند .با این وصف نیروهای شوروی و متحدان
افغان آنها هرگز قادر به آرام کردن منااطق دوردسات نبودناد ،زیارا از یاک ساو نیروهاای جمهاوری
دموکراتیک افغانستان در این مناطق از نفوذ محدودی برخوردار بودند و از سوی دیگار مجاهادین باا
استفاده از تسلیحات آمریکایی و همکاری اطالعاتی پاکساتان (آی.اس.آی) و «سای.آی.اِی» ،قادرت
قابل مالحظهای برای مقابله با نیروهای مهاجم داشتند .دایره تحقیق کنگره ایااالت متحاده آمریکاا،
تسلیحات مورد استفاده مجاهدین را آمریکایی و یک نمونه استراتژیکِ آن را موشک های ضد هوایی
استینگر اعالم میکند که تاثیر قابل مالحظهای در نبرد با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی داشاتهاناد.
البته گزارش دایره تحقیق در این باره می افزاید:
«تصمیم برای عرضه این تسلیحات بعد از مباحثه عمیاق میاان رئایسجمهاور ریگاان و اعضااء
کنگره در سال  1985اتخاذ شد که هدف از آن استفاده از ابزارهاای ماوثر در بیارون از مرزهاا بارای
مقابله با آنچه در روابط ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی خطرناک به نظر می رسد باود.
مجاهدین این تسلیحات را در تونل های طبیعی و مصنوعی در داخل خاک افغانستان انبار و اساتفاده
می کردند .با این وجود هشدار داده شد که امکان دارد این تسلیحات در ساختار بعد از شاوروی علیاه
منافع ایاالت متحده آمریکا به کار گرفته شود .زیرا بسیاری از کمک های پنهانی بهسوی گروههاای
اسالم گرا کانالیزه شده بود» (.)8, 2015,Katz man
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روز  14آوریل1988میخائیل گورباچف وساطت سازمان ملل را ذیل عنوان توافق ژنو پاذیرفت تاا
براساس آن نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شوند و در نهایت براساس این توافاق،
شوروی تا  15فوریه  1989به طور کامل خاک افغانستان را ترک کرد .بر اساس گزارش دایره تحقیق
کنگره آمریکا که در اکتبر  2015منتشر شد ،دولتِ ایاالت متحده آمریکا از سال  1980تا سال 1989
که اشغال افغانستان پایان یافت رقمی معادل  3میلیارد دالر به مجاهدین در افغانستان کماک کارده
است .همچنین بر اساس شماره  23از جلد پنجمِ گزارش های نوبه ایِ دولت ایاالت متحده آمریکا در
ششم ژوئن  1994اعالم شد که کمک مخفی به مجاهدین از سال 1980با مبلا  20میلیاون دالر در
سال آغاز شده و طی دوره  1986تا 1990با اعطای 300میلیون دالر در هر سال ادامهداشته و در سال
 1991به 250میلیون دالر کاه یافته است (.)377, 1994,Country Fact Sheet
اما مجاهدینِ افغان ،تنها کن گران فعال در میدان نبرد افغانستان نبودند .بلکه استعدادی معادل
 20تا  35هزار نفر از مجاهدان عرب غیر افغان نیز برای جهاد بر ضد اشغالگران روس از مسیر پیشاور
وارد افغانستان می شدند که به عرب های افغان شهرت یافته و در عینحال از شبکه مجاهدینِ افغان
قابل تفکیک نبودند (.)2008،4,Hafez
سه سال بعد از خروج شوروی ،دولتِ نجیب اهلل نیز در روز  18آوریل  1992ساقوط کارد و رژیامِ
مجاهدین به جای وی حکومت افغانستان را به دست گرفت .اما به سرعت شکاف میان احزاب عضاو
این ساختار نمایان شد و اختالفات میان آنها باال گرفت .در واقع بعد از سقوط نجیاب اهلل ،سابقت اهلل
مجددی رئیس اسالم گرایِ سکوالرِ جبهه آزادی بخ ملّی افغانستان طی آوریال و مای  1992باه
ریاستجمهوری رسید و پس از آن ربانی با توافق سراینکه تنها تا دسامبر  1994خدمت کند ،متصدی
ریاستجمهوری افغانستان شد .او کاه دوره تصدی خود را رد کرد و این تصمیم باه شادت ماورد
مخالفت سایر رهبرانِ مجاهدین ،از جمله حکمت یار قرار گرفت .آنها مبارزه بیحاصلی برای برکناری
ربانی انجام دادند .ربانی با حکمتیار توافق کرد که سمت نخست وزیری را احراز کناد ،اماا باهدلیال
شدت اختالفات این امر میسر نشد و در نهایت درگیریها بخ اعظم غرب کابل را به ویرانی کشید.
بهموازات این کشمک  ،روحانیون و طالب اسالمی افغان کهبیشتر از روستاهای مناطق پشتون نشین
بودند طی سال  1993تا  1994جریان طالبان را تاسیس کردند .بسیاری از اعضااء مجاهادین کاه از
درگیری ها دل زده شده بودند برای تحصیل به مدارس اسالمی در پاکستان (دیوبندی) مراجعه کردند
که در آن اسالم با تفاسیر وهابیت تدریس میشد .طالبان دولت ربانی را فاسد ،ضعیف و ضاد پشاتون
معرفی می کرد و  4سال جنگ داخلی ( ،)1996-1992این برداشت عمومی را ایجاد کرد که طالباان،
قادر به بازگرداندن ثبات به کشور هستند ( .)9, 2015,Katz manطالبان با اتکاء به پیمان شکنی هاا
در نوامبر  1994جنوب قندهار را تصرف و در نهایت  27سپتامبر  1996وارد کابل شد .ایان در حاالی
است که در می  1996اسامه بن الدن رهبر القاعده نیز باا هواپیماای شخصای خاود از ساودان وارد
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افغانستان شده بود .او کسی بود که همراه با عاده ای دیگار از عارب تباار هاا نظیار عباداهلل عازام
فلسطینی ،در آگوست  ،1988سازمان القاعده را بارای جهااد در افغانساتان علیاه نیروهاای شاوروی
تاسیس کرده بود .عرب های افغان از طریق «دفتر خدمت» جذب و به افغانستان اعازام مای شادند.
کنگره آمریکا ،در گزارشِ شماره  7-7500و شماره سریالِ «آر »41070.در  25ژانویه  ،2011درحالی
که ایاالت متحده تهدید فزاینده شبکه القاعده را درک کرده بود به ارزیابی زمینه تاریخی و چشم انداز
حضور جهانی القاعده پرداخته و و در واکاوی خود اذعان کرده بود که در دوره پرداخت کمک هاای 3
میلیارد دالریِ ایاالت متحده آمریکا به خوبی از بسیج عربهای افغان برای اعزام به افغانستان اطالع
داشته اما هیچ تالشی برای توقف آن انجام نداده است .این گزارش دلیل این مسئله را عدم تصمیم یا
اقدام بنالدن ،عبداهلل عزام و عبدالرحمن برای ضربه زدن به منافع ایاالتمتحدهآمریکا در عین انتقاد
از سیاستهای آمریکا در حمایت از اسرائیل اعالم میکند .این گازارش همچناین در یاک تخماین،
استعداد عربهای وارد شده به افغانستان که درکناار مجاهادینِ افغاانی نبارد باا نیروهاای شاوروی
پرداخته را بین  10تا  20هزار نفر ارزیابی کرده است (.)9-8, 2011,Rollins
بنابراین ایاالت متحده آمریکا رسما به این مسئله اذعان دارد که برای خارج کردن اتحاد جمااهیر
شوروی از افغانستان ،کمک های مالی و تسلیحاتی خود را بدون هر گونه مالحظه در اختیار القاعده و
مجاهدین افغانی قرار داده است .این مسئله آنقدر شایع است که یک نقاشی رنگ و روغان از لحظاه
شلیک موشکهای استینگر «اف.آی.ام –  »92توسط مجاهدین افغان در موزه «سی.آی.اِی» نصاب
و به نمای گذاشته شده است ( .)2012,CIA Museumدر واقع باید گفت ایاالت متحده آمریکا ،باا
کمک مالی ،تسلیحاتی و اطالعاتی بهمجاهدین افغان ،طالباان و القاعاده نقا ماوثری در تقویات و
استقرار حکومت طالبان ایفا کرد .هرچند دولت آمریکا از ساال  1994باه ماذاکره باا دولات طالباان
پرداخت و آن را تحت فشار و محاصره اقتصادی قرار داد ،اما تا زمان انجاام عملیاات  11ساپتامبر در
سال  2001و حمله به افغانستان از نابودی دولت طالبان که با القاعده و مجاهدان افغان همکاری می
کرد ناتوان بود .در واقع بعد از تهدید منافع ایاالت متحده آمریکا از سوی القاعده و عدم تمکین دولت
طالبان از تحویا اسامه بن الدن ،حمالت خود به مواضع طالباان را از  7اکتبار  2001آغااز کارد و در
نهایت در نهم نوامبر ،دولت طالبان در افغانستان ساقط شد (.)11, 2015,Katz man
الگوی معارضین معتدل در سوریه
البته الگوی عملکردِ ایاالت متحده آمریکا در افغانستان در سوریه نیز تکرار شاد .روز  16جاوالی
 ،2014پنتاگون اعالم کرد که  500میلیون دالر از  5میلیارد بودجه ضد تروریسم سااالنه خاود را باه
آموزش و تجهیز نیروهای معارضمعتدل سوری برای مبارزه با داع اختصاص دادهاست .این روند از
 23ژانویه  2015با آموزش حدود  100نیروی معارضمعتدل سوری در ترکیه توسط پنتاگون آغاز شد.
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البته این روند بعد از  10ماه از سوی ایاالت متحده آمریکا متوقف شد .این تصمیم مبتنای بار تکارار
تجربه افغانستان و متکی بر این واقعیت بود که نیروهای معتدل مورد حمایت ایاالتمتحاده آمریکاا،
سالح و تجهیزات دریافت شده را به جبهه النصره ،شاخه القاعده در ساوریه تحویال داده بودناد .باه
دنبال این رخداد وزارت دفاع ایاالتمتحده آمریکا روز  9اکتبر  ،2015رسما خبر از «مکثِ عملیاتی در
سوریه» و «تغییر تمرکز به سمت نیروهای کُرد» داد (.)B2015,Defense.gov
«پیتر کوک» سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا بیانیه معناداری قرائات کارد کاه ماهیات
تالش در دوره مکثِ عملیاتی را اقدام برای یافتن نیروهای زمینی انگیزهمند برای مباارزه باا داعا
توصیف کرده و نمونه آن را نیز کردهایِ کوبانی نامیده بود .بیانیه وزارت دفاع همچنین به این مسئله
اذعان داشت که در این دوره زمانی ،اشتون کارتر بهطاور مساتقیم ،تحویال محمولاههاای ساالح و
تجهیزات به گروه های منتخب را هدایت و کنترل خواهد کرد که بواسطه نظارت بر عملکارد آناان و
اعمال پشتیبانی هوایی برای مبارزه با داع اعمال خواهد شد..بیانیه وزارت دفاع درحالی از نیروهاای
زمینیِ محلیِ انگیزهمند به عنوان تنها عامل شکست پایدار داع یاد کرده بود که باه نقال از وزیار
دفاع ،تاکید کرده بود« :چال های عمده ای بر سر راه تجهیز و آموزش معارضان معتدل سوری وجود
دارد .بنابراین با توجه به پیچیدگی های موجود ،به سمت نوعی مکثِ عملیااتی در تجهیاز و آماوزش
نیروها حرکت خواهیم کرد» ( .)C2015,Defense.govبعد از ظهر همان روز «بِرِت ماک گاورک»
مشاور اوباما نیز به این مسئله اشاره کرد که طارح آماوزش و تجهیاز معارضاین معتادل ساوری باا
هزینه 500میلیون دالر با شکست روبرو شده و با استناد به این شکست اعالم کرد که ما باید قابلیت
انعطاف پذیری و تطبیق داشته باشیم (.)A2015 ,Nytimes
دولت طالبان و الگوی سرگرد «جاستین وای  -رییس»
با عبور از الگوی عملکردی ایاالتمتحده در قبال مجاهدین افغان و انطباق آن با عملکرد مشاابه
درقبال معارضه مسلح سوری و ضمن یک عقب گرد تاریخی برای بازخوانی شواهد عینی دیگار بایاد
گفت ،منابع مالی القاعده و دولت طالبان منحصربه کمکهای ایاالت متحده آمریکا نبوده است .پرویز
مشرف ،نخست وزیر و فرمانده ارت پاکستان در مصاحبه خود با شبکه «اِی.بی.سی» اذعاان کارده
بود که بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا طی دهه 80میالدی ،به منظور آموزش و تسلیح طالبان به طور
انحصاری  20میلیارد دالر ،به پاکستان پول پرداخت کردهاند.هر چند در تمام مدت تسالیح و آماوزش
نیروها برای نبرد علیه شوروی ،پاکستان ،محل آموزش ،تسلیح و انتقال نیرو به افغانستان بوده اسات،
اما این روند بعد از استقرار دولت طالبان ،و آغاز مقابله ایاالتمتحده آمریکا با طالباان و القاعاده ،نیاز
ادامه یافت و طبق گزارش شورای امنیت سازمانمللمتحد ،پاکستان مسیر کماکهاای انحصااری و
نقض تحریم های وضع شده علیه افغانستان بوده است .مثال بعد از سقوط کابل ،دولات پاکساتان30
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میلیون دالر به طالبان کمک کرد و 10میلیون دالر نیز طور اختصاصی به دولات طالباان اعطاا کارد
( .)2015,ABC News
سازمان اطالعات بریتانیا ،در سال  2000گزارش داد که سازمان اطالعات پاکستان ،محل آموزش
و ایجاد پایگاه برای استقرار نیروهای القاعده را تأمین مای کارده و بان الدن اعضاار عارب و اتبااع
آسیای مرکزیِ القاعده را برای آموزشِ نبرد علیه نیروهای ائتالف در افغانستان به پایگاه «تیپ »055
در پاکستان اعزام میکرده است .البته در میان کنشگران دولتی عربستان ساعودی و اماارات متحاده
عربی نیز در همکاری با پاکستان نق بسزایی در کمک های مادی و معنوی باه طالباان و القاعاده
بازی میکردند و حتی دولت طالبان را نیز شناسایی کردند ،اما هر در روز22سپتامبر  ،2001بعد از حمله
به برج های دوقلو ،شناسایی خود را پس گرفتند (.)20-2010،1,Brahimi
علی رغم وجود حمایت های دولتی ،طالبان بعد از استقرار دولت ،به نوعی از خودگردانی اقتصادی
نیز روی آورد .در حالیکه که اقتصاد کشور  25میلیونی افغانستان با درآمد سرانه 200دالر در سال باه
ازای هر نفر در سال  1998در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود ،اما دولت پاکستان با ایجاد یک شابکه
گسترده قاچاق ،درآمدی معادل  100الی  130میلیون دالر در سال را برای دولت طالبان ضمانت کرد.
البته براساس گزارش  5اکتبر  2001کنگاره آمریکاا  ،طالباان بار  ٪96مازارع کشات خشاخاش در
افغانستان تسلط داشت و با دریافت مالیات از این مزارع نیز درآمدی حدود  300میلیون دالر در ساال
کسب می کرد .براین اسااس افغانساتان در ساال  ٪72 ،2000از تولیاد تریااک جهاان را باه خاود
اختصاص داده بود .این گزارش همچنین تاکید داشت که طالبان ساالنه 40میلیون دالر نیز از تجارت
بینالمللی دارو کسب درآمد می کند (.)5-2001،1,Perl
با پرهیز از اطناب باید گفت سازمانملل متحد و ایاالتمتحاده آمریکاا بعاد از اساتقرار طالباان،
علیرغم اتخاذ تمهیدات محدود کننده علیه این رژیام کاه کشاور افغانساتان را باا فروپاشای کامال
اقتصادی روبرو کرد ،اما بدون حمله مستقیم قادر به نابودی طالبان نشد .هرچند مناابع ماالی طالباان
درهم تنیدگی پیچیده ای با شبکه مالی القاعده داشت ،اما در واقع به نظار مای رساد تاا زماانی کاه
دولتهای حامی طالبان ،اراده خود برای کمک به دولت استقرار یافته توسط این گروه را تغییر ندادند،
فروپاشی آن میسر نشد .سرگرد «جاستین وایرییس» در طرح خود به دولت آمریکا ،با تمرکز بر روی
نظریه مرکز ثقل پیشنهاد داده بود که نابودی دولت طالبان با ضربه به آسیب پذیری هاای حیااتی از
طریق نابودی الزامات حیاتی و سپس قابلیتهای حیاتی این رژیم امکان پذیر خواهاد باود و ایااالت
متحده آمریکا برای نابودی دولت طالبان باید بر روی بلوکه دارایی های دولتای و قطاع کماکهاای
خارجی متمرکز شود .او با ارائه  2الگو ،توضیح داده بود که تمرکز بر شبکه مالی غیر رسمیِ طالبان به
قطع منابع مالی و نابودیِ دولت نخواهد انجامید .او در شرح و انطباق نظریِ طارح خاود مناابع ماالیِ
طالبان را مرکز ثقل عملیاتی این سازمان قلمداد کرده و به ترتیب اجزاء مرکز ثقل طالبان را به شارح
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زیر معرفی کرده بود:
 .1قابلیتهای حیاتی :مکانیسمهای مالی طالبان که عبارت است از استفاده از ابزار جریان مالی
برای تبدیل مکانیسم توزیع پول در سرتاسر سازمان.
 .2الزامات حیاتی :منابع مالی شناخته شده که شامل کمک های خارجی ،اقتصاد غیار رسامی،
کمک های مردمی در داخل است .کمک های خارجی متمرکز بر کمک های ایاالت متحده آمریکاا،
عربستان سعودی ،ایران و روابط فیزیکی با دولت پاکستان است .اقتصاد غیر رسمی نیاز در برگیرناده
صادرات و واردات و قاچاق است.
 .3آسیب پذیری های حیاتی :شامل کنترل های خارجی ،قاعده مندی ،مشروعیت و اطمیناان
است.
«جاستین وای رییس» معتقد بود که ضربه به آسیب پذیری های حیااتی در ایان الگاو از مرکاز
ثقل قادر به نابودی دولت طالبان خواهد بود که شامل ابزارهای ضد شبکه مالی این موضاوع خااص،
شامل بلوکه داراییدولتی ،پول شویی ،مبارزه با مواد مخدر و توسعه باازار در مقابال اقتصااد مشاتری
محور است که طبعا در برگیرنده ارتباطات ،تصمیمات و راههای خاص خود اسات (-1997،64Reese
.)66
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الگوی سرگرد «جاستین وای رییس» برای نابودی شبکه مالی طالبان

()66-64, pp.1997,Reese
الگوی القاعده
الگوی سرگرد «جاستین وای رییس» برای نابودی شبکه ماالی طالباان و دولات برآماده از ایان
سازمان در افغانستان در حالی مطرح شد که در هم پیچیدگی عملکردیِ این سازمانِ ملّی باا ساازمان
فراملّی القاعده ،مشکالت عدیده ای را برای نابودی ساختار شبکه مالی آنان ایجاد کرده بود .هر چناد
ایاالت متحده آمریکا و سایر کنشگران دولتی در سال  2001به این اقنااع دسات یافتناد کاه بایاد از
حمایتِ دولت طالبان دستکشیده و آن را نابود سازند .اما ترکیب شبکهمالی این سازمان ملّی با شبکه
جهانی القاعده ،بقای آن را ضمانت بخشید .هرچند که اگر دولت طالبان بواسطه حمله مستقیم نظامی
ساقط نمیشد ،هیچ ضمانتی برای اثر بخشیِ محدودیت های ایجاد شده توسط سازمان ملل و وزارت
خزانه داریِ ایاالت متحده آمریکا نیز در بین نبود ،کما اینکه دولت طالباان از ساال  1999تاا 2001
(بازه زمانی اجرای محدودیت ها) ،بقای خود را تداوم بخشیده بود ( .)2001,whitehouse.govبراین
اساس رئیس جمهور بوش در هفتم نوامبر  ،2001پیرو فرمان اجرایی  ،13224دستور هدف قرار دادن
افراد و موسسات وابسته به سازمان القاعده را نیز صادر کرد که عالوه بر  27هسته اولیه ،تاا جاوالی
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 315 ،2003هسته و سازمانمالی دیگر که به القاعده وابسته بودناد را منهادم و  1400حسااب ماالیِ
متعلق به این شبکه در سرتاسار جهاان را مسادود نماود ( Departments of the Treasury and
.)2003Justice,
با این وجود دفتر حسابداری دولتایِ ایااالت متحاده آمریکاا در دساامبر  2003اعاالم کارد کاه
اطالعات ارزشمند کمی برای مبارزه موثر با شبکه مالی تروریسام در دساترس اسات و ایان آژاناس
دولتی با یک شبکه سرمایه گذاری خالق ربروست که نیازمند تحلیل عمیق اسات ( United States
.)2003General Accounting Office,
با این وصف موسسه رند در یک گزارش مفصل  247صفحه ای که در سال  2005آن را منتشار
ساخته بود به تحلیل و شبیه سازی الگوها برای اثر گذاری بر شبکه تأمین بودجه القاعده پرداخت کاه
یک مدل عمومی از شبکه مالی گروههای تروریستی و یک مدل خااص از شابکه ماالی القاعاده باه
نمای گذاشته بود که به منابع مالی و شبکه جابجایی و چگونگی ذخیره ثروت باه طاور عماومی در
گروههای تروریستی و به طور خاص در القاعده اشاره داشت (.)30, 2005,Kiser
الگوی ابتدایی موسسه رَند درباره تأمین بودجه یک شبکه تروریستی
داخلی

خارجی

جابجایی
درآمد
تجارت – جمع آوری کمک انتقال پول نقد از سیستم
به اسم خیریه از مساجد و غیر رسمی و بدون ثبت –
صورت حساب سازی بین
کلیساها-
تجاری
مواد مخدر
هدایای شخصی – هدایا از انتقاالت تلفنی – مبادالت
تجاری -انتقاالت از حساب
کلیساها
های بانکی

ذخیره سازی
ذخیره جواهرات و پول در
بانک های هم سو

حساب های بانکی –
سهام – اوراق قرضه

)(Kiser, 2005
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الگوی ابتدایی ابتدایی موسسه رَند درباره تأمین بودجه در القاعده
داخلی

خارجی

درآمد
ثروت اسامه بن الدن-
تجارت – افراد ثروتمند در
القاعده -تجارت کاال –
تجارت مواد مخدر
هدایای شخصی – هدایا از
مساجد

جابجایی
انتقال پول نقد از سیستم
غیر رسمی و بدون ثبت
(حواله) – صورت حساب
سازی بین تجاری -تجارت
های مخفی
انتقاالت تلفنی – مبادالت
تجاری -انتقاالت از حساب
های بانکی

ذخیره سازی
ذخیره جواهرات و پول در
بانک های هم سو که
توسط القاعده کنترل می
شوند
حساب های بانکی –
سهام – اوراق قرضه

)(Kiser, 2005

هرچند این گزارش مفصل در چارچوب  2جدول پیشین به بررسی شبکه ماالی چنادین ساازمان،
نظیر «ببرهای تامیل» ،سازمان آزادی بخ فلسطین و القاعده پرداخته بود ،اما به نظر می رسد جان
کالم این گزارش در یک گزاره خبری از اسامه بن الدن خالصه میشود که یک هفته بعد از عملیات
 11سپتامبر در مصاحبه با روزنامه واشینگتن پست انجام شده بود و به ضعف های متعدد شبکه ماالی
غرب و اشراف القاعده به این ضعف ها و استفاده از آن برای پای بارد اهاداف ساازمانی آن اشااره
داشت .بن الدن در آن مصاحبه گفته بود« :القاعده از جوانانی تشکیل شده که آموزش های پیشارفته
دیدهاند به شکاف های سیستم مالی غرب آگاهی کامل دارند .آنها با خطوطی کار میکنند که آشنایی
کامل به آن دارند و این شامل عیوب فراوان در سیستم مالی غرب است که یک گرفتااری بارای آن
محسوب می شوند» (.)2001,Washington Post
براین اساس موسسه رند در بخ برجسته سازی مشکل بر لزوم توجه به  4محور اصالی تاکیاد
کرده بود:
 .1دوام و گستردگی سیاست های ضد تروریسم در ایاالت متحده آمریکا و اساتراتژی جامعاه
بینالمللی برای مبارزه با تروریسم بر تأمین بودجه.
 .2درک اهمیت پول برای عملکرد یک سازمان تروریستی و اهمیات ویاژه پاول بارای یاک
سازمان جهانی مثل القاعده
 .3اولویت دادن به مسئله تأمین بودجه استراتژی ضد تروریسم.
 .4از میان برداشتن هرگوناه محادودیت بارای مطالعاه باه منظاور دسترسای باه اطالعاات
(.)7, 2005,Kiser
چهار محوری که رند به عنوان محورهای الزم در نابودی شبکه مالی القاعده بر آنها تاکید کارده
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بود ،بی از آنکه عملیاتی به نظر برسد خیال پردازانه و انتزاعی جلوه می کرد .زیرا یک پی فارض
مهم که  4محور پیشنهادی موسسه رند وابستگی تام به آن داشت منافع و انگیزه دولتهای ذینفع در
بقای سازمانهایمسلح بود که حتی بعد از ورود نیروهای ائتالف به افغانستان و نیز ورود آنها به عراق
ضامن بقای شاخه القاعده در عراق و پس از آن در عراق و شام بوده است.
الگوی پیچیده داعش
به نظر می رسد شکل پیچیدهتری از الگوی مرکز ثقل و طرح نظری سرگرد «ریایس» در ماورد
دولت طالبان با داع و دولت برآمده از خالفت نیز قابل انطباق است .بحاران در ساوریه و عاراق و
سپس آغاز جنگداخلی در این دو کشور محمل تشکیل و ثبات نمونه ارتقاءیافته تری از دولت طالبان
شد .دولت اسالمیِ عراق و شام (داع ) ،هر چند از سوی هیچ کن گر دولتی مورد شناساایی قارار
نگرفت ،اما مبانی مالی آن عالوه بر  2الگوی پایه پیشین که توسط موسسه رند طراحی شده باود ،از
یک عنصر تاثیر گذار برخوردار بود .اضافه شدن نفت به فهرست شاخص های تاأمین ماالی داعا ،
قدرت و دوامِ باثباتی به آن بخشید که مبتنی بر مراکز ثقل چندگانه بود که این قدرتِ نوظهور را قادر
به کنترل مساحتی بین  30تا  35هزار کیلومتر مربع از خاک عراق و  31هزار کیلومتر مرباع از خااک
سوریه سازد.
در حالی ائتالف «راه حل اصلی» در آمار اعالمی خود مدعی بود که تاا  10ژانویاه 1170 ،2016
زیر ساخت تولید نفت داع را هدف قرار داده اسات کاه سارهنگ «اساتیو وارِن» ساخنگوی ایان
ائتالف در گزارش روز ششم ژانویه خود برآورد کرده بود حمالت نیروهای ائتالف به زیر ساختهاای
نفتی داع توانسته تولید نفت توسط این سازمان را  30درصد کاه دهد و میزان تخمینیِ آن را از
 45000بشکه به 35000بشکه در روز کاه دهد (.)E2016,Defense.gov
با این وصف پنتاگون در ارزیابیِ خود از توفیقِ عملیات های حمله نیروهای ائتالف به زیرسااخت
های تولید و شبکه فروش آن توسط داع اذعان کرده بود که این سلسله عملیات هاا تنهاا هزیناه
تولید و فروش نفت برای این سازمان را افزای داده و مکانیسم تولید آن را از فن آوری هاای قارن
 20و  21به قرن  17بازگردانیده است .این گزارش برهمین اساس ارزیابی می کرد که به طاور کلای
عملیات های ائتالف برای ضربه به زیرساخت های تولید و فاروش نفات داعا ماوثر نباوده اسات
(.)E2016,Defense.gov
فارغ از موثر بودن یا نبودن عملیات های نیروی ائتالف برای نابودی منبع اصلی در آماد داعا ،
ارزیابی وزارت خزانهداریِ ایاالت متحده آمریکا ،در ژوئن  2014نشان می داد که این سازمان در هار
روز از فروش نفت رقمی معادل یکمیلیون دالر کسب درآمد کرده است .البته این درآمد مستمر ورای
منابع مالی سُنّتی نظیر اخذ مالیات ،قاچاق و هدایای مردمی در داخل و خارج است .مثال وزارت خزاناه
◊ 35

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیونهم ،تابستان1396

داریِ ایاالت متحده آمریکا ،بر اساس ارزیابی اعالم شده در  24سپتامبر  ،2014مبل هدایای فرستاده
شده برای داع از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس را  2میلیون دالر ارزیاابی کارده باود و ایان
رقم برای آنچه تحت عنوان در آمد از باج گیری نام نهاده بود مبلغی معادل  20میلیون دالر در ساال
را در بر می گرفت ( .)C2014,United States Department of Treasuryهر چند برخای مناابع
رسانه ای با طرح مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد داع  ،در محوریت نفت به عنوان منباع اصالی
درآمد داع تشکیک میکنند  ،اما گزارش های رسمی دولتهاایی مثال ایااالت متحاده آمریکاا و
روسیه همچنان فروش نفت را به عنوان منبع اصلیِ درآمد نفت داع مطرح مایکنناد .ماثال وزارت
دفاع روسیه با انتشار آمار نوبه ای حمالت خود به مواضع تروریستی در ساوریه ،کاه روز  25دساامبر
 2015منتشر کرده بود  2000هدف مورد اصابت از مجموع  5385هدفِ مورد اصابت قارار گرفتاه را
تانکر های سوخت داع اعالم کرده بود (.)2016 ,Russian air group in Syria
با این وصف باید گفت علیرغم حمالت نیروهای ائتالف و روسیه ،نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد
داع  ،همچنان از سوی این سازمان استخراج و به فروش می رسد ،اما مسئله اینجاست که بااالخره
کن گرانی خریدار نفت داع و تأمین کننده هزینههای بقای آن هستند .شواهد عینی نشاان مای
دهند که در الگوی درآمدیِ این سازمان نیز طیفی از دولاتهاای منطقاه ای و فرامنطقاه ای ایفااگر
نق هستند .مثال دیوید کوهن در گزارش  23اکتبار  2014باه وزارت خزاناه داری ایااالت متحاده
آمریکا در پاسخ به این سوال که چه کسانی از داع نفت می خرند براساس شواهد عینی اذعان کرده
بود که واسطههای خرید و فروش نفتِ ترک تبار نفت استصحال شده توسط این سازمان را خریداری
میکنند و بخشی از این نفت نیز از راه خاک اقلیم کردستان برای فروش دوباره وارد خاک ترکیه می
شوند .گزارش کوهن ،همچنین اذعان کرده بود که حکومت مرکزی سوریه نیز از داعا نفات مای
خرد (.)2014,Cohen
البته پی از کوهن علی ادیبوغالن یکای از نماینادگان اپوزیسایونِ دولات عادالت و توساعه در
پارلمان ترکیه نیز در ژوئن  2014اعالم کرده بود که داع روزانه  800میلیاون دالر نفاتِ عاراق و
سوریه را از راه ترکیه به فروش می رساند (.)2015,Whitman
 25دسامبر  ،2015ژنرال «رودسکوی» رئیس عملیات اصلی وزارت دفاع روسیه به نقل از فرمانده
نیروهای مسلح روسیه در بخشی از گزارش روزاناه خاود ،اطالعااتی دربااره فاروش نفاتِ داعا از
مرزهای ترکیه منتشر کرد که در قالب ویدئو و نقشههای عالمت گذاری شده باه نماای درآماد .در
این گزارش عنوان شد که از ابتدای عملیاتهوایی روسیه در سوریه ،حدود  2000هدفمرتبط با تولید
و فروش نفت داع مورد اصابت قرار گرفته که بخ عمده آن مربوط باه تانکرهاای انتقاال نفات
بوده است .اما وزارت دفاع روسیه با اذعان به اینکه داع از شیوه عملیات هوایی آنها در روسایه باه
خوبی اطالع پیدا کرده است ،این طور گزارش داد که این سازمان تدابیر لجستیکی خود را تغییار داده
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و مسیرهای جدیدی برای قاچاق نفت را جایگزین کرده است .یک مسیر برای انتقال نفت ،جاده دیار
الزور است که در کنترل داع قرار دارد و از گونا و تل صفوک در سوریه مستقیما تا موصال و زاخاو
در خاک عراق امتداد دارد .براین اساس ستون های تانکر از کوتاه تارین مسایر در خااک ساوریه باه
سمت مرز عراق در نزدیکی تل صفوک حرکت میکنند و مقصد بعدی برای قاچاق نفت ترکیه خواهد
بود .بنابراین نفت به ایستگاههای بازرسی زاخو در مرز ترکیه منتقل میشود .در زمان انتشاار گازارش
وزارت دفاع روسیه ،تصاویر نشان می داد که در نزدیکی زاخو 11775 ،تاانکر و خاودروی سانگین در
نزدیکی مرز ترکیه و عراق مستقر بودند که  4530دستگاه آن در خاک ترکیه و  7245دساتگاه دیگار
از آنها در خاک عراق استقرار داشتند .ژنرال رودسکوی به این نکته اشاره کارده باود کاه داعا باه
خوبی از این مسئله اطالع دارد و به همین دلیل با پوش اطالعاتی در قالب کاه تعداد تانکرها در
هر کاروان دو مسیر شمالی و غربی را برای انتقال نفت انتخاب کرده تاا از حماالت هاوایی در اماان
باشد .بر این اساس جادهشمالی مستقیما به پاالیشگاهباتمان و مسیر غربی بهجاده ریحانلی اسکندرون
منتهی میشود (.)2015,Russian air group in Syria
عالوه بر جمهوری عربی سوریه ،جمهوری ترکیه و اقلیم کردستان ،این شک و تردید وجاود دارد
که بخشی از نفت انتقال یافته توسط داع به اقلیم کردستان از مسیر خاک جمهوری اسالمی ایران
برای فروش منتقل میشود .البته گزارش رسمی در این رابطه منتشر نشده است ،اما تخماین روزاناه
یک قاچاقچی نفت در این رابطه معادل 3000تن نفت ( 25350بشکه) است کهتوسط داع به اقلیم
کردستان منتقل و از مسیرهای ترکیه و ایران مجددا فروخته میشوند« .کریمحسن» یاک قاچااقچی
 47ساله سُنّی که  13سال است به قاچاق نفت از موصل به اقلیم کردستان اشتغال دارد در این رابطه
می گوید« :تجار کرد ضمن توافق با داع نفت را به نصف بهای بینالمللی آن خریداری میکنناد و
برای عبور هر تانکرنفت قاچاق از نقاط ایست و بازرسی در مخمور ،دقوق و طوزخورماتو ،رقمی معادل
120تا150دالر میپردازند که پس از آن بواسطه عبور از خاک ایران و ترکیه ،دوباره باه فاروش مای
رسد»( .)2014 ,The guardianالبته قاچاق نفتِ داع از طریق مرزهای استان انباار باه اردن نیاز
انجام میشود .براساس ادعای «سامی خَلَف» ،که یک قاچاقچی اردنی است ،حجم قاچاق نفت توسط
داع به اردن در هفته معادل26تا28تن است که به قیمت  4200دالر در عراق خریداری میشاود و
با نرخ  15000دالر در اردن فروخته میشود و برای عبور هر تاانکر 650دالر باه مرزباناان پرداخات
میشود (.)2014,The guardian
البته تنها کشورهای همسایه حوزه قلمرو داع خریدارِ نفتِ استحصال شده توسط ایان ساازمان
نیستند ،بلکه «هیباس کوا» ،فرستاده اتحادیه اروپا به عراق ،در گزارش روز  15سپتامبر  2014خود به
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا ،بدون فاش کردن هرگونه نام ،تاکید کرده بود که برخی اعضاء این
اتحادیه نیز نفت داع را خریداری میکنند (.)2014,sott.net
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تجزیه و تحلیل یافتهها
بررسی الگوهای تأمینمالی سازمانهای مسلح سلفی در خاورمیانه نشان میدهد ،منافع دولاتهاا
به عنوان ذینفع سوم ،نق غیر قابل انکاری در تأمین مالی ،سااخت شابکه ماالی و بقاای آن بارای
سازمانهای یاد شده بازی میکند .الگوی شورای مجاهدین افغان نشان میدهد کاه ایااالتمتحاده
آمریکا ،عربستان سعودی و پاکستان با هدف برقراری موازنه با اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تاأمین
مالی و تسلیحاتی نیروهای مبارز افغان کردند .حال آنکه خواسته یا ناخواسته به شاکلگیاری و رشاد
دولت طالبان و سازمان القاعده و تقویت آن در کنار این مجاهدانِ افغان کمک کردند .در واقع شابکه
تأمین بودجه برای دولت طالبان در خوشبینانه ترین حالت با اطالع دولت پاکستان بهفعالیتخود ادامه
داده است .هرچند شواهد نشان میدهد که سازمان القاعده توسط شبکه وسیعی از افراد ،سازمانهاای
غیردولتی و بانکهای وابسته بهاین سازمان تأمین مالی میشود اما چهار محور اصلی مورد تاکید توسط
موسسهرند نشان میدهد که همچنان اراده دولتها برای مهار شبکهماالی ساازمان تروریساتی جایگااه
نخست را در اختیار دارد .با مفروض قراردادن استواری شبکه مالی سازمانهایمسلح سلفیِ خاورمیاناه
بر پایه اراده دولتها ،این مفهوم به خوبی بر مفروض های دوم و سوم رابارت گیلپاین قابال انطبااق
است که اگر منافع مورد انتظار از تغییر نظام بی از هزینههای آن باشد (یعنی منفعت خالص داشاته
باشد) ،یک دولت می کوشد نظام بینالملل را تغییر دهد .و نیز یک دولت تا زمانی که هزیناه نهاایی
تغییرات ،برابر یا بیشتر از سود نهایی نشده است ،خواهد کوشید نظام بینالملل را از طریاق گساترش
سرزمینی ،سیاسی و اقتصادی تغییر دهد .چنین دعاوی به خوبی بر الگوی رفتاری ایاالتمتحدهآمریکا
در قبال مجاهدان افغان و نیز معارضین معتدل در سوریه قابل انطباق است که تا وقتای هزیناههاای
نهایی تغییرات ،برابر یا بیشتر از سود نهایی نشده بود ایاالت متحده آمریکا دست از اقدام برای تغییار
بر نداشت .طبیعتا چنین الگویی با شبکه مالی پیچیده و چند سر داع نیز قابلانطباق است که حجم
گستردهای از نفت بواسطه خطوط تانکری به کشورهای همسایه منتقل و فروخته میشود.
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نتیجه گیری
در واقع باید گفت براساس الگوی کالن «رابرتگیلیپین» ،دولتها برای کسب منافع نسبی خود به
دنبال تغییر در نظام بینالملل هستند و در همین راستا راه بقای شبکه مالی سازمانهای تروریستی را
باز نگاه داشتهاند .به نظر می رسد با عبور از نظریه ثبات هژمونیک به عنوان راه حل آرمانیِ «رابارت
گیلیپین» که عمال برای تحقق آن در جهان متکثر امروز امکانی متصور نیست میتوان بارای پایاان
دادن به وضع جاری با توصل به آموزههای واقعگرایی در نظام آنارشیک بینالملال ،معکاوس ساازیِ
ارادیِ روابط پارتیزان با «ذینع سوم» را به عنوان یک طرح نظری مطرح ساخت کاه بار اسااس آن،
پارتیزانها در صفحه شطرنجسیاسی منافع طرف «ذینفع سوم» را به خطر خواهند انداخت و در نهایت
طرف دولتی (سوم) را سمت به قطع تالش برای حفظ بقای سازمانهای مسلح سوق خواهناد داد .در
واقع باید گفت تنها در این زمان خواهد بود که منافع مورد انتظار از تغییر نظام بی از هزینههای آن
و نیز هزینه نهایی تغییرات ،برابر یا بیشتر از سود نهایی خواهد شاد و در نتیجاه کان گاران دولتای
ذینفع دست از تالش برای تغییر نظام بینالملل از طریاق گساترش سارزمینی ،سیاسای و اقتصاادی
خواهند کشید و طبیعتا در همین راستا سیاستهاای ضادتروریسام امریکاا و نیاز اساتراتژی جامعاه
بینالمللی برای مبارزه با تروریسم در راستای پایان دادن به تأمین بودجه سازمانهای تروریستی دوام
و گستردگی خواهد یافت.
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