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  احمد مزارعی: برگردان از
 ٢٠١٤ اگست ٢٠

  

 F S G :گزارشی از مرکز امنيتی دولتی روسيه 

 کنند  کرد به داعش در عراق کمک مالی میۀطارق الھاشمی و شخصيتھای بر جست

 ٢٠١۴ھفدھم اگست " الصياد "ۀاممسکو ، گزارشگر روزن

طی گزارش کاملی از جماعت تروريستی داعش وراھھای " جی. اس. اف " اداره مبارزه با تروريسم روسيه 

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

ی ، ضبط نمودن صدا ، ئر مبنای اسنادی که از طريق عکسھای ماھواره برداشته است ، اين اداره گزارش خود را ب

و ھمچنين نقل و انتقاالت در ميدانھای  "اس.پی. جی"وسيله به لمھای گوناگون  و گزارشات ضبط شده فثبت وضبط 

 .تھيه شده ، گزارشات را ارائه کرده است" اس. آی. جی" وسيله ه جنگی ، که ب

دارد ،   داعش کمکھای مالی خود را دريافت می کند ، که يکی ازراھھائی که روشن میدر گزارش با وضوح تمام  

باشد که پادشاه عربستان به داعش اختصاص داده است ، جريان به اين شکل است که اين اموال  کمکھای نقدی می

ورت حساب در گزارش اسم بانک وص(ارد ذگ عنوان شريک بازرگانی به وديعه میه را در بانکی در لندن ب

صورت اقساط به حساب عزت دوری ، در ه پس از آن طارق الھاشمی اموال را ب) شريک بازرگانی نيز آمده است

در گزارش نام بانک و کارمندانی که در نقل و انتقال اين اموال ، دست ( کند يکی از بانکھای کردستان واريز می

شود ، در  اقساط متعدد در اختيار رھبران داعش قرار داده می به طريق از اينجا اموال مجدداً ) دارند نيز آمده است

 به پادشاه عربستان پيشنھاد داده اند که امسال تعدادی از شيوخ وھابی اخيراً " بخش ديگری از گزارش آمده است که 

ی  آنھا اختصاص دھد، تا در راه کمک به خانواده ھای شھداۀ به داعش و خانواد بخشی از درآمد حجاج مکه را

مصرف برسد وبدون شک اين عمل خير، ثوابی عظيم خواھد داشت وموجب رحمت و برکت در مملکت ه داعش ب

 "اسالمی خواھد شد 

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

  ، نيز سھمی از آن به داعش داده می شود قرار داده میمريکا وساير کشورھای غربی در اختيار مسعود بارزانی ا

توسط داعش به فروش ه شود ، عنوان اين کمک غربيھا به داعش نيز تحت عنوان مخارج بخشی از نفتی است که ب

،  کردستانۀ، ھمچنين نيروھای پيشمرگه وابسته به حزب پارتی ، يکی از احزاب اصلی در منطق! رسد  می
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 داعش را به عھده دارد ، بودجه ای که اين پيشمرگھا ۀت ، مواد غذائی وساير مستلزمات روزانمين سوخأوليت تمسؤ

شود که کشورھای غربی برای مخارج اينگونه امور در اختيار بارزانی  مين میأرسانند از منبعی ت به مصرف می

 "دھند  قرار می

 شود حصول آن در گزارش چنين گفته می ۀمين بخشی از جنگ افزارھای مورد نياز داعش و طريقأدر مورد ت

شود وبخشی از آنھا اسلحه  مين میأدست داعش سقوط کرده ، ته بخشی از اين سالحھا از مناطقی در سوريه که ب"

ھای سرقت شده از پادگانھای موصل است ، اما بسياری از تجھيزات و ابزارھای بسيار پيشرفته با ھماھنگی دولت 

 ".گيرد ار میترکيه در اختيار داعش قر

ی وانت تويوتا   عدد٢٠٠دولت ترکيه با ھماھنگی کشورھای غربی تعداد " است که  درگزارش ھمچنين اشاره شده  

 و در اختيار جماعت   مجھز نموده   آنھا را با امکانات تسليحاتی و مخابراتیۀ را خريداری کرده وسپس ھمجاپانی

 "داعش قرار داده است

موريت داده شده است تا با ارزيابی از توانائيھای نظامی داعش ، کوشش کند أبه دولت ترکيه م" وباز بنا به گزارش  

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

ه سرقت شده و در اختيار دولت افزارھای سنگين ، متوسط و قطعات يدکی که در گذشته از دو ارتش عراق و سوري

در گزارش عکسھای جنگ افزارھای مذکور " ترکيه قرار دارد ، برای برقراری تعادل در اختيار داعش قرار دھد

 .ضميمه شده است

سسات خيريه اجازه داده است تا برای ؤ به مدولت ترکيه اخيراً  : ودر قسمت پايانی گزارش نيز اينچنين آمده است  

  " مردمی بدھدۀ درميان مردم ترکيه وجھ وری کنند تا بدينوسيله به اين جماعتآنقدی و جنسی جمع داعش کمکھای 

  

  :افزودۀ مترجم

 تجارتی خود را تا امروز زير ۀ صبغ تجارتی بود واين با درود فراوان ، مکه قبل از اسالم مرکزی برای امور

  چون يکی از اھداف گفتند ، حاجی رنگی، رام میدر شيراز به حجاج بيت هللا الح  است ، پوشش دين حفظ کرده

 يک  سود خوبی داشت و اما ٦٠زيون رنگی از عربستان بود زيرا در سالھای يوارد کردن تلو" حجاج محترم"

کرد که با خرج وی به مکه   می"تشويق"روستائيان را  رفت در روستاھای شيراز می" خير وباخدا"مسلمان 

حرف مرد ه ب" گناھانشان پاک شود"که  خاطر اينه ھم بگيرند ، روستائيان ھم ب  تومان١٠٠٠٠شوند و  "مشرف"

 مخارج آنان را از ۀھم کرد و  ثبت می"کاروان حج" نام ده روستائی را در مثالً " خير"گوش داده و مرد   "خير"

 ھواپيما به مکه باره با يکه حتی اتوبوس شده بود ب  ودھاتی که تاکنون کمتر سوار پرداخت و می.../ بليط و

 اما داستان ؛داشت و در برگشت ده ھزار تومان ھم در يافت می" شد پاک می گناھانش "ۀشد وھم می" مشرف"

  تومان کاال که شامل ٤٠٠٠٠٠برد  که به مکه مییطبق قانون در مقابل ھر يکنفر" خير" مرد  اين بود که واقعی

شد وارد کند، خالصه  می و بسياری چيزھای ديگر، يکائیمرا وستينگھاوسزيون رنگی و يک يخچال يدو عدد تلو

برد،  می  ھزار تومان سود٥٠٠٠٠٠ نزديک به  "به مکه برده شده" بل ھر يک روستائی قِ  از" مرد خير"که  اين

به له را أمس" مردان خير"دولتی دريافت کنند ، اما باز ھم   پول اما طبق قانون دولتی افراد مجاز بودند تا مبلغ معينی

در " مردان خير   "کردند که از طريق صرافھا و دوستانشان در دبی با قول و قرار قبلی وقت می  اين شکل حل

توانستند جنس پر سود را با انواع کالھھای شرعی  می شد و ھر چقدر  پول کافی برايشان ارسال می مکه بودند

 " شرع مقدس"د ، البته اين معامله از نظر کردن خود را ملقب به حاجی رنگی می کردند و بدين شکل وارد می
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حالل کردن پول از طريق دادن   اما در دين اسالم و يا ھر دينی راھھای متعددی برای مکروه و يا حرام بود

 قابل حل است ، مگر نه کارل مارکس  و غيره به گرسنگان غذا دادن  و حالليت طلبيدن و در روز عاشورا نذورات

خاله ای داشتم که   پسر. شوند که برايش راه حل وجود دارد رو میه ميشه با مشکالتی روبانسانھا ھ : گويد می

تو با من " کرد که  مد و التماس می آ ما میۀبه خان نيست و ال مذھبم اما مرتبدانست که من کمو بازاری بود ومی

   در مقابل د تری بخرمکمک کن که من بتوانم بيشتر بگردم و جنسھای پر سو دانی  چون عربی می بيا مکه

ه  او فقط ب دين خودش داشت  او کاری نه به دين من ونه به کردم  اما من قبول نمی مھد تومن بھت می ٣٠٠٠٠٠

 ھزار تومن سود ٦٠٠٠٠) يکنوع پارچه( کودری انگليسی  پسر خاله يک طاقه"  ميگفت   بود ومثالً  فکر سود

 در اروپا تبديل  صنعتی ئی که بعد از انقالبدر ايران و بسياری کشورھا   سيستم بازار که اينست اما حقيقت" . دارد

بی در اين ھمين داليل نيروھای انقاله  ب بسيار پيچيده است به مستعمره و نيمه مستعمره شدند ، ھمچون ايران ،

ترده ترين کار گس  دست به١٣٢٠فدا کاريھای عظيم دست آوردی اندک دارند ، حزب توده از سال   آنھمه کشورھا با

وردند ، اما به چه آافراد نيز از ميانشان سر بر   علمی ، سياسی و تشکيالتی زد و فرھيخته ترين و فداکار ترين

   حرفی کردم بخشيد پر ، می  ندرا تا اکنون در ايران اين سيستم کھنه با قدرت حکم می ، ئی گرفتار گرديدندمشقتھا

  .را کمی توضيح داده باشماقتصاد  پول و  اسالم وۀخواستم رابط

  بادرود احمد مزارع

  

  :افزودۀ فرستنده

با توجه به گزارش ، پرسشی که فوراً برای من مطرح شد، اين بود که، با توجه به اصرار شگفت انگيزی که 

ايرانيان مسلمان برای حاجی شدن دارند، از دوران حاکميت امپراتوری اسالمی و حاکميت فرھنگ عرب بر 

 حساب اين بخش از ثروت ملی ايران را که ھر ساله به اربابان و صاحبان  ا امروز، نمی دانيم چگونهايرانيان ت

جدا خواھند کرد ؟ و يا ... يعنی امپراتوری اسالمی عرب تقديم می دارند، از حساب داعش ھا ، ايرانيان اصلی

   .و ساکسون تبديل خواھند شدنخواھند کرد و به يمن رئيس جمھور جديد حسن روحانی به پياده نظام آنگل

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

مصرف برسد وبدون شک ه  آنھا اختصاص دھد، تا در راه کمک به خانواده ھای شھدای داعش بۀداعش و خانواد

بر گرفته از متن  ("داشت وموجب رحمت و برکت در مملکت اسالمی خواھد شد اين عمل خير، ثوابی عظيم خواھد 

  )ارسالی

به باور من تا . البته چنين پيشنھادی حاکی از اين امر است که می خواھند تمام جھان اسالم را با داعش ھمراه سازند

 تروريست ھائی خواھند بود وقتی که چنين شرايطی برای حاجی شدن وجود دارد، حاجی ھا حاجی نخواھند بود بلکه

بايد  .در اتحاد با امپرياليسم آنگلو ساکسون و برای تضمين تسلط آنھا بر منابع طبيعی تمام جھان و از جمله ايران

منتظر واکنش جمھوری اسالمی ايران و مقامات مذھبی ايران باشيم و بنگاه ھای مسافرتی به قصد مکه را نيز تحت 

 . در کجای جھان ايستاده ايمنظر بگيريم، تا بدانيم که

  تفسير گزارش توسط

 حميد محوی

  


