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  "ISIS می اسالدولت"تسليحات برای 

 
ِتالف ئل در مقابل اص اسالمی به ھنگام دفاع از رمادی، فلوجه و مودولت -) گزارش ويژه(برلين  / واشنگتن/ رياض

  . ميزانی وسيع در اختيار داشته است اروپا به ۀمخالف خود، فشنگ و مھماتی را از کشورھای عضو اتحادي

 مستقر در انگلستان برمال ساخته Conflikt Armament Reaserch (CAR)اين را گروه پژوھش درگيری تسليحاتی

 و عربستان امريکا – ھستند المان مھمترين مشتريان تسليحاتی ۀبر اساس تحقيقات اين گروه دو کشور که از جمل. است

 ھای ضد زره پوش را بدون توافق راکت که از رومانی و بلغارستان تھيه نموده اند، از جمله  جنگ افزاری را-سعودی 

سازمان ديگری نيز به جھاد گرايان کمک .  اوليه به شبه نظاميان شورشی در سوريه داده اندۀکشورھای صادرکنند

ِ آزاد سوريه که شماری از نفرات  يسپول:  سھيم بوده استالمانرسانده است که در تأمين مالی آن وزارت امور خارجه 
  . القاعده در سوريه برگزيده شده و دستکم در يک مورد سنگسار دو زن را ممکن ساخته استۀآن توسط شعب
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  ISIS  اسالمیدولت اروپا به ۀاز اتحادي

ه است  و پخش آن از کجا سرچشمه گرفتطرفدارش اسالمی و مابقی گروه ھای دولتاين پرسش که تسليحات فراوان 

 گذشته ۀ مستقر در انگلستان در ھفت (CAR)موضوع تحقيقات جامعی است که سازمان پژوھش درگيری تسليحاتی

 اسلحه جات و مھمات را که در سوريه و عراق ۴٠٠٠ برای اين کار در عرض سه سال CAR. عرضه نموده است

با ھمکاری صاحبان پيشين و توليد کنندگانشان  اسالمی رسيده اند دولت و راھی را که از آن به ئیضبط شده است شناسا

 توانسته "ھمانند تمامی گروه ھای مسلح غير کشوری" اسالمی دولتکه در اين تحقيقات آمده  چنان. دنبال نموده است

 در عراق و ًاينکار اکثرا. است بخشی ازتسليحات خويش را در ميدان جنگ و غارت انبارھای ارتشی به دست آورد

 CARعالوه بر آن .  صورت گرفته است٢٠١۴ جونل در صدر فاز اول خود، به ھنگام تصرف موبيش از ھمه 

 ۀ اسالمی تسليحاتی را توانسته به دست آورد که از موجودی نيروھای کشورھای عضو اتحاديدولتتوانسته ثابت کند که 

 وسايل ًو اين از قرار معلوم غالبا اند اروپا توليد گشته ۀاروپا بوده يا توسط شرکت ھای اسلحه سازی کشورھای اتحادي

 و عربستان سعودی فروخته شده و در موارد امريکا ۀ به اياالت متحدًتوليد شده در رومانی و بلغارستان است که بدوا

  ]١. [بسيار پس از آغاز جنگ در سوريه بوده است

  

  لصرمادی، فلوجه، مو

CARاز طريق ی و بلغارستانائیِ ھا، مسلسل ھا و مھمات روماني توانسته است در برخی از موارد ثابت کند که تفنگ 

 و عربستان سعودی به دستجات شبه نظامی مسلح در سوريه تحويل گشته اند، از جمله به شبه نظاميان جيش امريکا

دست آمده از ھمان موجودی ه تسليحات ب. النصر که به ارتش آزاد سوريه که غرب از آن حمايت می نمايد مربوط است

پوليس  اندار را نام می برد که راکت برای نمونه گونه ای از CAR.  اسالمی يافت شده انددولتِھا، تقريبا ھمزمان نزد 

اين .  اسالمی ضبط کرده استدولتاز تسليحات ) ٢٠١۶ بروری ف٩ تا ٢٠١۵مبر  نو٢۵(عراق پس از جنگ رمادی 

 ١٢بلغارستان در  انداز مزبور را راکت. افت گشته است انداز از ھمان سری توليدی است که نزد جيش النصر يراکت

 از طريق ً فروخته بوده و طی چند ھفته احتماالامريکا در زمان جنگ بر سر رمادی به وزارت دفاع ٢٠١۵مبر دس

 ھای ضد زرھی که پس از جنگ بر سر فلوجه راکتشماری از .  اسالمی در رمادی رسيده استدولتجيش النصر به 

 از جانب بلغارستان به ٢٠١۴ اسالمی ضبط گشته است در پايان سال دولتدر موجودی ) ٢٠١۶ جوالی ٢٨ مه تا ٢٢(

ول به کار برده ص اسالمی در جنگ مودولت ھای ديگری از ھمان سری را راکت. عربستان سعودی فروخته شده اند

  .است
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  ِنقل و انتقال شناسائی شده

که تسليحاتی که به شبه   آنچه را که منتقدين مدت ھاست اخطار داده اند مستند می سازد مبنی بر اينCARپژوھش 

 مؤکدانه تذکر داده است CAR. نظاميان سوريه داده می شود دير يا زود به دستجات شبه نظامی جھادگرا خواھد رسيد

 از طريق عربستان ً و غالباامريکاآن زمان بيش از ھمه .  آشناست١٩٨٠ ۀکه مدل جنگ افغانستان در سال ھای دھ

اين نقل و انتقال که اکنون . سعودی برای شورشيان افغانستان اسلحه می فرستاد که سرانجام به دست جھادگرايان افتاد

ی نظير آن در روابط ديگر رد نيز مواًواقعا. ِ چيز جديدی نيستCAR به قضاوت در سوريه نيز مشاھده می شود

  .ليس آزاد سوريه استو آن پۀيک نمون. مشاھده می شود

  

  پول برای جھادگرايان

 نفرات که در مناطق شورشيان در استان ھای ٣٣٠٠ليس است با ودر مورد ارتش آزاد سوريه گفته می شود گروھی پ

 شماری از کشورھای اروپا تأمين می ٢٠١۴آن را از ۀ ھزين.  برقراری نظم را بر عھده داردۀ وظيفحلب، ادلب و درعه

 مدنی ۀکه در قبال جامع... ليس غير مسلحیوپ" در اين باره گفته است، از المان ۀوزارت خارج. المانکنند، از جمله 

 آزاد سوريه نه فقط حقوق پوليس نمود که ءبه تازگی بی بی سی در مستندی افشا] ٢. [حمايت می کند" ول استؤمس

 ھای فوت شده يا خيالی را دريافت نموده است، بلکه عالوه بر آن اين کار برای جھادگرايان نيز صورت گرفته پوليس

 مجبور گشته اند حقوق خود را به شبه نظاميان پوليسبدين قرار که افراد .  القاعده در سوريهۀاست، از جمله برای شعب

نام النصره قادر گشته است دستکم در کالنتری دو منطقه ه  القاعده بۀيک شعب. ای نورالدين الزنکی مسترد نمايندجھادگر

 تحت ًھمکاری می نمايد که غالبا" دادگاه ھای شريعت" آزاد سوريه عالوه بر آن با پوليس. ن نمايديي را تعپوليسپرسنل 

 برای ممکن گشتن سنگسار دو زن، خيابانی پوليسروھی از نفرات دستکم در يک مورد گ. حاکميت النصره قرار دارند

 به تأمين مالی ٢٠١٧ت گس اعالن نمود که در ماه االماندنبال اينھا وزارت امور خارجه ه ب]. ٣[را مسدود ساخت 

 تکفيری ھا از با اينحال. لند نيز از اين کار تبعيت نمودندادولت ھای انگلستان و ھ.  آزاد سوريه پايان داده استپوليس

  . مدنی به شدت بھره برداری می نمايندۀاصطالح جامعه جمله القاعده از تأمين مالی ساخت ھای ب

  صدور مجدد غيرقانونی 

CAR و بلغارستان تسليحاتی را که سرانجام اروماني: ه يکی ديگر از نتايج تحقيقات مزبور اشاره نمودب در اين پژوھش 

 و عربستان سعودی ارسال داشته اند که البته برای امريکا ۀ به اياالت متحدًشخصا اسالمی رسيده است، مدولتبه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

صدور مجدد مزبور به شورشيان شبه نظامی سوريه، بدون جواز الزمه و لذا در . مصارف خودشان سفارش شده بود

ريان  مھم ترين مشتۀواشنگتن و رياض از جمل. نقض آشکار مقررات صادرات تسليحاتی صورت گرفته است

که آنان خود را پايبند به ممنوع بودن فروش مجدد جنگ افزار،  اين.  به حساب می آيندالمانکارخانجات اسلحه سازی 

ّتوليد کننده، ندانسته و عالوه بر آن تحويل تسليحات به ميدان جنگِ حادی صورت گرفته است، اکنون ۀ بدون اجاز

تنابھی مھمات را به عربستان صادر ع ارسال مقادير مۀوز اجاز ھنالمان ٢٠١۵در سال .  مستند گشته استًمشروحا

  .دست چه کسی رسيده است، اکنون روشن نيسته که اين مھمات ب اين. نمود

  

   شرکت راين متالۀاستقالل تسليحاتی به شکران

 مھماتی را ۀ کارخان٢٠١۶ چعربستان سعودی در ماه مار: اين گونه پرسش ھا در آينده ديگر نقشی را بازی نمی کنند

ِ تحت نام راين متال دنل ماتيسن المان کنسرسيوم راين متال ۀتأسيس نمود که توسط شعب ِRDM ساخته شده و طبق 

بدين قرار رياض ديگر نه فقط برای تأمين نياز  خود به گرفتن جواز ] ۴. [ آن سھيم استۀگزارشات رسيده در ادار

  . مھمات نيز خود مدار گشته است بی نياز است، بلکه به جھت فروشالمانصدور از 
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