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  ٢٠١٧ جوالی ٢٣
 

   کشور١٧شبکۀ قاچاق جنگ افزار با ھمکاری بيش از 
  ريه جنگ افزار عليه سودالرميلياردھا 

Un réseau de trafic d’armes impliquant au moins 17 États  

Des milliards de dollars d’armes contre la Syrie 

 جنگ افزار به شکل غير قانونی وارد سوريه شده است و ھمين يک مورد به دالراز ھفت سال پيش، چندين ميليارد 

مدارک . وريه يک انقالب دموکراتيک بوده را بی اعتبار می سازدکه گوئی جنگ در س تنھائی تأويل رايج مبنی بر اين

 سازماندھی شده بوده، David Petraeus ديويد پترائوس جنرالمتعددی گواھی می دھد که قاچاق جنگ افزار به دست 

  که رياست آن را به عھده داشت، و سپس به شکل خصوصی از شرکت خدمات مالیCIA در مقام رسمی از سيا ءابتدا

با کمک مقامات عالی رتبۀ اياالت متحده و بين ) KKRبه اختصار (ئی کوھلبرگ کراويس رابرتس امريکاچند مليتی 

بر اين اساس، جنگی که در آغاز عمليات .  معاون دبير کل ملل متحدJeffrey Feltmanالمللی، و از جمله جفری فلتمن 

اری خصوصی تبديل شد، در حالی که در واشنگتن اقتدار کاخ  و انگليس بود، به عمليات سرمايه دامريکاامپرياليست 

 ءّمدارک تازه ای نقش سری آذربايجان را در سير تحولی اين جنگ افشا. رو گرديده سفيد با مخالفت دولت سايه روب

 .کرد

  ٢٠١٧ جوالی ١٨/)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

  

 ردند ؟چگونه جھاد طلبان مستقر در حلب جنگ افزار بلغاری دريافت می ک

طی آزاد سازی شھر حلب و تسخير مرکز فرماندھی عربستان سعودی که در آنجا مستقر بود، روزنامه نگار بلغاری 

 انباری که جھاد طلبان ٩ وجود جنگ افزارھای ساخت کشورش را در Dilyana Gaytandzhievaديليانا گيتاندزھيوا 

ی روی صندوق ھا را يادداشت کرده و در بازگشت به کشورش او به دقت نوشته ھا.  گذاشته بودند کشف می کندیبر جا

  .در  صدد پی بردن به نحوۀ ارسال اين جنگ افزارھا به سوريه برمی آيد

 Boïkoدست بوئيکو بوريسوف ه ، بلغارستان ب٢٠١۴مبر  تا نو٢٠١٣ چ بازۀ زمانی بين ماری، به استثنا٢٠٠٩از سال 

Borissovر محافل و سازمانھای تبھکار اروپائی، رئيس شرکت بيمۀ امنيتی  شخصيتی برجسته و شناخته شده دLa 

SICيادآوری می کنيم که بلغارستان عضو ناتو و در عين حال اتحاديۀ اروپا ست و ھيچ يک از اين دو سازمان .  است
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ليس بين الملل وعليه به قدرت رسيدن يک رئيس مافيائی که از مدتھا پيش از سوی سرويس ھای پ) اتحاديۀ اروپا و ناتو(

 .شناخته شده بود ھيچ گونه واکنشی از خود نشان ندادند و اعتراضی نکردند

خطر انداختن زندگی اش گام به گام پرونده اش را تکميل کرد و ه در نتيجه روشن است که ديليانا گيتاندزھيوا با ب

بلغارستان يکی از مھمترين صادر بايد دانست که ). ١( در صوفيه نيز آن را منتشر نمود Trud» ترود«روزنامۀ 

  .کنندگان جنگ افزار به سوريه از کمک آذربايجان نيز برخوردار بوده است

  

  ، سوريه و ھندا عليه افغانستان، عراق، ليبي CIA قاچاق عظيم جنگ افزار از سوی سيا

نقض چندين قطعنامۀ از آغاز بھار عرب، قاچاق جنگ افزار به شکل گسترده از سوی سازمان سيا و پنتاگون، با 

ھمۀ عملياتی که ما در اينجا مرور می کنيم و به عالوه آن بخشی که از . شورای امنيت در ملل متحد، سازماندھی شد

  .ًجانب پنتاگون رسما سازماندھی شده، از ديدگاه حقوق بين الملل غيرقانونی تلقی می شود

 پردۀ استتار عمل می کنند، صدور تجھيزات ۀوصی به مثابدر زمينۀ قاچاق اسلحه حتا وقتی که افراد يا شرکتھای خص

  .حساس و پر اھميت بدون توافق دولتھای مربوطه ناممکن است

، از نوع  ھای اطالعات الکترونيکدستگاه یھمۀ جنگ افزارھائی که به موضوع ما در اينجا مربوط می باشد، به استثنا

ن جنگ افزارھا ارتش ھائی بوده که به جنگ افزارھای از نوع ًاصوال، حتا اگر بگويند مقصد نھائی اي .شوروی ست

 .اين جنگ افزارھا ھا فقط در خدمت پوشش دادن به قاچاق بوده است. ند، چنين ادعائی نيز ناممکن استاناتو مجھز

به شرکت را  )فنيتيلين نوعی مواد مخدر (Captagonُ پيش از اين می دانستيم که سازمان سيا به فوريت توليد کاپتاگن 

در بلغارستان ( و سپس در سوريه سفارش داده بود ا و بوئيکو بوريسوف به مقصد جھاد طلبان در ليبيSICبيمۀ امنيتی 

 »VIS«شرکت امنيتی واسيل ايليوف : دو مافيای بزرگ وجود دارد که دو شرکت نگھبانی را تشکيل می دھند 

la Vasil Iliev Security و شرکت بيمۀ امنيتی la Security Insurance Company (SIC).(  

 Balkan گزارشات تحقيقاتی بالکان ۀ در شبکMaria Petkovaاز تاريخ انتشار تحقيقات ماريا پتکووا 

Investigative Reporting Network (BIRN) می دانستيم که سازمان سيا ،CIA و سوکوم SOCOM)  فرماندھی

 جنگ افزار از بلغارستان دالر ميليون ۵٠٠ برای جھاد طلبان ٢٠١٢  و٢٠١١بين سال ) مشترک عمليات ويژۀ پنتاگون

خريداری کرده و سپس جنگ افزارھای ديگری توسط عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی خريداری و به وسيلۀ 

 .منتقل گرديد) ٢(شرکت ھواپيمائی سعودی و شرکت ھواپيمائی اتحاد 

، در پايان سال Jutarnji list روزنامۀ زاگرب جوتارينجی ليست  ازKrešimir Žabecبه گفتۀ کرسيمير زابک 

  .  برای جھاد طلبان به سوريه ارسال کرده استدالر ميليون ۶،۵ُ تن جنگ افزار به ارزش ٢٣٠ُ، کروآسی ٢٠١٢

نگ انتقال به ترکيه به وسيلۀ سه فروند ايليوشين متعلق به شرکت ھواپيمائی بين المللی اردن انجام گرفت، سپس ج

 از نيويورک تايمز، مجموع اين Eric Schmittبه گفتۀ اريک اشميت . با چتر پياده شد) ٣(افزارھا به وسيلۀ ارتش قطر

 ).۴( ديويد پترائوس رئيس سازمان سيا طراحی شده بودجنرالعمليات توسط 

ماندھی مشترک عمليات فر( وقتی حزب هللا بر آن شد تا قاچاق سازماندھی شده توسط سيا و يا سوکوم ٢٠١٢در سال 

را کشف کند، عمليات تروريستی عليه توريستھای اسرائيلی در فرودگاه بورگاس، که مرکز حساس قاچاق ) ويژۀ پنتاگون

ليس بلغارستان و مشاھدات پزشکی قانونی، دولت بوريسوف حزب هللا را متھم وخالف تحقيقات پ. بود به وقوع پيوست

بايد منتظر سقوط موقتی . به ثبت رساند» سازمان تروريستی«ت لبنان را به مثابه مدانست و اتحاديۀ اروپا نيز مقاو
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 اعالن کند که اين اتھام بی پايه  Kristian Vigenineبوريسوف باقی می مانديم تا وزير امور خارجۀ کريستيان ويژنين 

 .اساس بوده استو بی 

، سرويس ھای مخفی ترک قطارھای ٢٠١۴ جون مه و به گفتۀ يکی از منابع نزديک به حزب کارگران کردستان، در

ويژه ای را برای انتقال محموله به رقه اجاره کردند، يعنی به منطقه ای که امارات اسالمی در عراق و سوريه نام داشت 

 اين محموله ھا حاوی جنگ افزارھای اوکرائينی و وانتھای دو کابينۀ تويوتا ھيلوکس. و امروز آن را داعش می نامند

به . ويژۀ مناطق صحرائی و مقاوم در باد و ريزگردھای مناطق کويری از سوی عربستان سعودی خريداری شده بود

 جاپانی، معاملۀ خريد اتوموبيلھا توسط شرکت سعودی متعلق به عبداللطيف جميل با تويوتای جيمیگفتۀ يکی از منابع بل

 .انجام گرفته بود

، قطر که نمی خواست از قافله عقب بماند از Oriental Reviewز مجلۀ شرقی  اAndrey Fominبه گفتۀ آندره فومن 

 را برای Pechora-2Dد ٢ دفاع ھوائی پشورا راکت جديدترين مدل UkrOboronPromيک شرکت دولت اوکرائين 

  . اين جنگ افزار را تحويل داده بود) Blessway Ltd) ۵شرکت قبرسی بلسوی . جھاد طلبان خريداری کرد

 حمل و نقل Jane’sی ئ از مجلۀ نظامی حرفه Neil Gibson و نيل گيبسن Jeremy Binnieگفتۀ ژرمی بينی به 

ی ئ دو فراخوان حرفه ٢٠١۵ در سال l’US Navy Military Sealift Commandنيروی دريائی اياالت متحده 

ترانس آتالنتيک الينز .  کردبرای حمل جنگ افزار از بندر کونستانسا در رومانی به بندر عقبه در اردن صادر

Transatlantic Lines) ۶ (١٢که واشنگتن در  ًحمل جنگ افزارھا دقيقا پس از اين. برندۀ اين قرارداد شد 

  . گذاشته شدء کرد با نقض تعھدی که سپرده بود به اجراء  آتش بس را امضا٢٠١۶بروریف

 چ گفته است که ھمۀ اين ساخت و سازھا از مارAsia News از خبرگزاری آسيا Pierre Balanianپيير باالنيان 

 ادامه  Liberty Global Logistics ئی به نام ليبرتی گلوبال الجيستيکامريکا با گشايش راه دريائی شرکت ٢٠١٧

 ).٧(را به يکديگر وصل کرد) عربستان سعودی(جده )/ اردن(عقبه )/ايتاليا(يافت که ليوورن 

 ).٨(ت و ساز به ھدف حمل خودروھای زرھی به سوريه و يمن ايجاد شده بودبه گفتۀ مانليو دينوچی اين ساخ

، آخرين قراردادھای دوران Alper Beler و آلپر بيلير Yörük Isikبه گفتۀ روزنامه نگاران ترکيه يوروک ايزيک 

 Chemring et  و از طريق شرکت شرمينگ و دانيش فولمرOrbital ATKاوباما به وسيلۀ اوربيتال ای تی کا 

Danish H. Folmer & Co برای نخستين . انجام گرفت) عربستان سعودی(و جده ) بلغارستان(، راھی بين بورگاس

در  (Vazovski Machine Building Factoryبار، در اينجا نه فقط از جنگ افزارھائی که توسط وازووسکی 

 Tatra Defenseی  تاترا در کشور چک ساخته شده حرف می زنيم بلکه بايد از شرکت صنايع دفاع) بلغارستان

Industrial Ltd ٩( نيز ياد کنيم.(  

 ٢ ( ٢طف هللا برای مثال ماجرای کشتی باربری لعمليات ھای ديگری به شکل مخفيانه انجام گرفت و اين موضوع را

Lutfallah ( بری متعلق به  توقيف شد، يا کشتی بار٢٠١٢ اپريل ٢٧نشان می دھد که توسط نيروی دريائی لبنان در

  . برای بازرسی متوقف شد٢٠١۶ چ که توسط يونان در اول ماه مارtraderکشور توگو به نام ترادر 

ًدھا تن جنگ افزار و مھمات را تشکيل می دھد که عموما توسط رژيم ھای مستبد سلطنتی خليج صکل اين نوع عمليات  ُ

در واقع، ديکتاتورھای نفتی تنھا به اين دليل . تأمين مالی شده است» انقالب دموکراتيک«فارس برای پشتيبانی از 

 Timberعمليات تامبر سيکامور (ايند مداخله کردند که دولت اوباما را از حسابرسی کنگرۀ اياالت متحده معاف نم

Sycamore ّبرنامۀ سری برای تدارکات نظامی و آموزش به مديريت سازمان سيا :  به ھمين منظور به اجرا گذاشته شد

 راه اندازی شد، و به ٢٠١٣ تا ٢٠١٢به پشتيبانی سرويسھای اطالعاتی عرب و به ويژه عربستان سعودی که از سال 
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مجموع قاچاق جنگ ). ١٠)( که در سوريه حضور داشتند پول، جنگ افزار و آموزش می دادھزاران نيروی شورشی

 به عنوان مقام رسمی سيا که رياست آن را به ء بود، ابتداDavid Petraeus ديويد پترائوس جنرالل  وافزار زير کنتر

به (رگ کراويس رابرتس ئی کوھلبامريکاعھده داشت، و سپس به شکل خصوصی از شرکت خدمات مالی چند مليتی 

سترده در او از مددکاری مقامات عالی رتبه در رياست جمھوری بارک اوباما و سپس به شکل گ). KKRاختصار 

 .مپ برخوردار بودرياست جمھوری دونالد تر

  

 عمليات تامبر سيکامور مھمترين قاچاق جنگ افزار در تاريخ است

 

 ّنقش سری آذربايجان از آغاز تا امروز

، National Security Whisleblowers Coalition فتۀ مقام قديمی اف بی آی، بنيانگذار امنيت ملی اطالعاتیبه گ

 آذربايجان در دوران رياست جمھوری حيدر علی اف به ٢٠٠١ تا ١٩٩٧ ، از سال Sibel Edmondsسيبل ادموندز 

 در شبکۀ بين المللی ٢شمارۀ . ھداری می کرد القاعده را در باکو نگ٢درخواست سازمان سيا ايمان الظواھری شمارۀ 

ًجھاد طلب گرچه رسما تحت تعقيب اف بی آی بود ولی دائما با ھواپيماھای ناتو به افغانستان،  لبانی، مصر و ترکيه اً

  ).١١(ًو در عين حال دائما اعليحضرت شاھزادۀ سعودی بندر بن سلطان به مالقات او می آمد . مسافرت می کرد

ًکه عموما شيعه مذھب است، آنکارای سنی مذھب وارد   امنيتی با واشنگتن و رياض، آذربايجان با وجود ايندر مناسبات

  .کند ميدان شد و در منازعه بر سر جدائی جمھوری قره باغ کوھستانی از آذربايجان عليه ارمنستان پشتيبانی می

اتاق بازرگانی . ام علی اف جانشين او می شود، پسرش الھ٢٠٠٣پس از مرگ حيدر علی اف در اياالت متحده در سال 

اياالت متحده و آذربايجان به حياط خلوت واشنگتن تبديل شد در کنار رئيس جمھور علی اف، ريچارد آرميتاژ، جيمز 

 .بيکر سوم، زيبيگنيف برژينسکی، ديک چنی، ھنری کسينجر، ريچارد پرل، برنت اسکاوکرافت و جان سونونو

 ٢٠١۵ درسال Ziya Mammadovگار بلغار ديليانا گيتاندزھيوا، وزير حمل و نقل زيا ممدوف به گزارش روزنامه ن

 را به حساب عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در اختيار Silm Way Airlinesشرکت ھواپيمائی دولتی 

متری در خواست  با احتياط کElmar Mammadyarovوزير امور خارجه المار ممدياروف . سازمان سيا قرار داد

را برای چندين سفارتخانه می فرستد، يعنی امری که بازرسی آنان را بر اساس منشور وين » پرواز ديپلماتيک« اعتبار 
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 پرواز از اين امتياز فوق العاده و مصونيت ديپلماتيک برخوردار ٣۵٠طی کمتر از سه سال، بيش از . ممنوع می کند

 .می شود

 المللی، نه ھواپيمای غير نظامی و نه ھواپيمای ديپلماتيک برای حمل تجھيزات نظامی گرچه بر اساس منشورھای بين

. محتوای بار قيد شده است» پروازھای ديپلماتيک«مجاز نيستند و در درخواست تأمين اعتبار مصونيت ديپلماتيک برای 

، عربستان سعودی، بلغارستان، المانبا وجود اين، به درخواست وزارت خارجۀ اياالت متحده، دست کم افغانستان، 

، رومانی، صربستان، اسلوانی، چک، ترکيه و پولندکنگو، امارات متحدۀ عربی، مجارستان، اسرائيل، پاکستان، 

انگلستان چشمشان را به روی اين نقض آشکار حقوق بين الملل بستند ھمان گونه که پروازھای سازمان سيا بين 

  .دزندانھای مخفی شان را نديده گرفتن

 جنگ افزار حمل دالر دست کم به حجم يک ميليارد Silk Way Airlinesدر کمتر از سه سال، ھواپيمائی آذربايجان 

  .کرده است

به تدريج، روزنامه نگار بلغار ديليانا گيتاندزھيوا شبکۀ تدارکاتی گستردۀ جھاد طلبان نه فقط در عراق و سوريه بلکه در 

 .يز کشف می کند که پيوسته از سوی سعودی ھا و اماراتی ھا تأمين مالی شده بودافغانستان، پاکستان و کنگو را ن

جنگ افزارھای منتقل شده به افغانستان زير نظر اياالت متحده به طالبانی ھائی که مدعی مبارزه عليه آنھاست تحويل 

 قصدھای اسالمی در ھند در نظر ًمحموله ھای فرستاده شده به پاکستان احتماال برای مبارزه عليه سوء. داده شده است

ِولی نمی دانيم تحويل گيرنده ھای نھائی محموله ھائی که به گارد جمھوری رئيس جمھور ساسو نگسو . گرفته شده بود

Sassou N’Guesso فريقای جنوبی به رياست جمھوری ژاکوب زومبو ا در کنگو و درJacob Zumbo تحويل داده 

  .شده چه کسانی بوده اند

، کولمن )در باال از اين شرکت ياد کرده ايم( مذاکرۀ اصلی عبارتند از شرکتھای اياالت متحده شرمينگ طرفھای

  .Purpel Shovel و پارپل شوول Orbital ATK، اوربيتال ای تی کی Culmen Internationalانترناسيونال 

وليت وزير صنايع دفاع ياور ؤان به مسعالوه بر جنگ افزارھای نسل شوروی که در بلغارستان توليد می شود، آذربايج

کند و ھر بار آذربايجان را  خريداری میرا جمالوف، انبارھای صربستان، چک و به شکل جانبی در کشورھای ديگر 

  .به مثابه مشتری نھائی اين جنگ افزارھا به ثبت می رساند

 را به کار بست که Elbit Systèmesدربارۀ تجھيزات اطالعات الکترونيک، اسرائيل شرکت توليدی البيت سيستمز 

اين امور خارج از قاعده گواه . خود را مقصد نھائی معرفی کرده بود، زيرا آذربايجان حق خريد اين تجھيزات را نداشت

ل تل وًبر آن است که اگر برنامۀ آذربايجان از سوی اياالت متحده و عربستان سعودی پذيرفته شده بود، کامال زير کنتر

 . داشتآويو قرار

. دولت اسرائيل با وجود ادعای موضع گيری خنثی در جنگ سوريه، بارھا ارتش عرب سوريه را بمباران کرده است

وليت چنين عملياتی را به عھده گرفته، مدعی شده است که ھدفش تخريب جنگ افزارھائی بوده ؤھر بار که اسرائيل مس

جز يک مورد، در ھمآھنگی با جھاد طلبان صورت ه ات، شايد بدر واقع، ھمۀ اين عملي. که به حزب هللا تعلق داشته

امروز درمی يابيم که تل آويو در تحويل جنگ افزار به ھمين جھاد طلبان نظارت داشته، به گونه ای که . گرفته است

  .استاگر اسرائيل از نيروی ھوائی اش برای پشتيبانی آنان استفاده کرده، از سوی ديگر در جنگ نقش مرکزی داشته 

بر اساس منشورھای بين المللی تحريف گواھی نامۀ تحويل نھائی و ارسال جنگ افزار به گروه ھای مزدور مسلح که 

  .شود دولتھای قانونی را سرنگون و يا دست به تخريب  کشورھا بزنند به مثابه جنايت جنگی تلقی می
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 حرکت جنايتکارانۀ قاچاق جنگ افزار در  در مراحل مختلفش مھمترينTimber Sycamoreعمليات تامبر سيکامور 

ُ کشور در آن شرکت داشته اند و حاکی از ده ھا ھزار تن ١٧در بخشی که تا امروز آشکار شده، دست کم . تاريخ است

 . استدالرجنگ افزار به بھای چندين ميليارد 

Thierry Meyssan
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