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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 به ارتباط داعش
  :شود   خدمت خوانندکان تقديم می٢٠١۴ الصياد ھفدھم اکست ۀارش روز نامزدرين قسمت ک

  احمد مزارعی: مترجم 

طی گزارش کاملی از جماعت تروريستی داعش و راھھای دسترسی " . جی. اس.اف" مبارزه با تروريسم روسيه، ۀادار

 اين ، جنگ عليه دولت عراق، پرده برداشته استۀاين گروه تروريستی به انواع کمکھا و از منابع گوناگون، برای ادام

لمھای  ای، ضبط نمودن صدا، ثبت و ضبط فھوارهاداره گزارش خود را بر مبنای اسنادی که از طريق عکسھای ما

 ۀوسيله و ھمچنين نقل و انتقاالت در ميدانھای جنگی، که ب"  اس. پی.جی "ۀوسيله گوناگون، و گزارشات ضبط شده ب

  .تھيه شده، گزارشات را ارائه کرده است"  اس. آی.جی"

دارد، کمکھای  ھای مالی خود را دريافت میکند، که يکی از راھھائی که داعش کمک گزارش با وضوح تمام روشن می

 جريان به اين شکل است که اين پولھا را در بانکی در ،باشد که پادشاه عربستان به داعش اختصاص داده است نقدی می

در گزارش اسم بانک و صورت حساب شريک بازرگانی نيز آمده (گذارد  عنوان شريک بازرگانی به وديعه میه لندن ب

صورت اقساط به حساب عزت الدوری، در يکی از بانکھای کردستان ه آن طارق الھاشمی پول را ب پس از ،)است

 از اينجا ،)در گزارش نام بانک و کارمندانی که در نقل و انتقال اين اموال، دست دارند نيز آمده است(کند  واريز می

 در بخش ديگری از گزارش آمده است ،شود  به طريق اقساط متعدد در اختيار رھبران داعش قرار داده میپول مجدداً 

 به پادشاه عربستان پيشنھاد داده اند که امسال بخشی از درآمد حجاج مکه را به داعش تعدادی از شيوخ وھابی اخيراً "که 

عمل «مصرف برسد و بدون شک، اين ه  آنھا اختصاص دھد، تا در راه کمک به خانواده ھای شھدای داعش بۀو خانواد

  ."بی عظيم خواھد داشت و موجب رحمت و برکت در مملکت اسالمی خواھد شد، ثوا»خير

مريکا اکمکھای مالی غربی که از : " شود اشاره شده است  ديگری نيز که به داعش کمک مالی میۀدر گزارش به طريق

شود، عنوان  اعش داده میشود، نيز سھمی از آن به د و ساير کشورھای غربی در اختيار مسعود بارزانی قرار داده می

ھمچنين ! رسد توسط داعش به فروش میه اين کمک غربيھا به داعش نيز تحت عنوان مخارج بخشی از نفتی است که ب

مين سوخت، مواد أوليت تؤ کردستان، مسۀنيروھای پيشمرگه وابسته به حزب دمکرات، يکی از احزاب اصلی در منطق

رسانند، از منبعی   بودجه ای که اين پيشمرگھا به مصرف می،ا به عھده دارد داعش رۀغذائی و ساير مستلزمات روزان

  ."دھند  شود که کشورھای غربی برای مخارج اينگونه امور در اختيار بارزانی قرار می مين میأت

بخشی : "شود  حصول آن در گزارش چنين گفته میۀمين بخشی از جنگ افزارھای مورد نياز داعش و طريقأدر مورد ت
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شود و بخشی از آنھا اسلحه ھای سرقت  مين میأدست داعش سقوط کرده، ته ز اين سالحھا از مناطقی در سوريه که با

 اما بسياری از تجھيزات و ابزارھای بسيار پيشرفته با ھماھنگی دولت ترکيه در اختيار ،شده از پادگانھای موصل است

  ."گيرد داعش قرار می

 جاپانی عدد وانت تويوتای ٢٠٠دولت ترکيه با ھماھنگی کشورھای غربی تعداد "که درگزارش ھمچنين اشاره شده است 

اعش قرار  آنھا را با امکانات تسليحاتی و مخابراتی مجھز نموده، و در اختيار جماعت دۀرا خريداری کرده وسپس ھم

ز توانائيھای نظامی داعش، موريت داده شده است تا با ارزيابی اأبه دولت ترکيه م" گزارش"داده است و باز بنا به

کوشد تا با فراھم آوردن انواع   بر اين اساس ترکيه می،کوشش کند تا تعادلی ميان آنھا و ارتش عراق به وجود آورد

که در گذشته از دو ارتش عراق و سوريه سرقت شده و در اختيار را جنگ افزارھای سنگين، متوسط و قطعات يدکی 

  "برقراری تعادل در اختيار داعش قرار دھددولت ترکيه قرار دارد، برای 

:  و در قسمت پايانی گزارش نيز اينچنين آمده است،در گزارش عکسھای جنگ افزارھای مذکور ضميمه شده است

وری کنند تا آسسات خيريه اجازه داده است تا برای داعش کمکھای نقدی و جنسی جمع ؤ به مدولت ترکيه اخيراً "

 ." مردمی بدھدۀدرميان مردم ترکيه وجھبدينوسيله به اين جماعت 

 

  


