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  کشورھای اروپائی نفت امارات اسالمی
 خريداری می کنند  را) داعش(در عراق و شامات 

   

 

 سفير اتحاديۀ اروپا در عراق. ژانا ھيباسکووا

 حوزۀ نفتی در شمال عراق و در منطقۀ رقه در سوريه را تحت تصرف ١١در حال حاضر ) يا داعش(المی امارات اس

)  قديمه-مليت چکسوالواکی (Jana Hybášková، ژانا ھيباسکووا Anadolu News Agencyبه گزارش . خود دارند

اين نفت از چاه . روپائی منتقل می شودسفير اتحاديۀ اروپا در عراق اعالم کرد که تانکرھا با بار نفت به کشورھای ا

 از اعالم فھرست کشورھای اروپائی که  ھيباسکووااژان. استخراج شده اند) داعش(ھای تحت تصرف امارات اسالمی 

 . خود داری کرد،نفت داعش را خريداری کرده اند

ھر بشکه نفت خود را به بھای ) دولت اسالمی( به سھم خود اعالم کرد که امارات اسالمی   Atlanticoسايت آتالنتيکو 

از طريق شبکه ھای قاچاق اردن، ترکيه، کردستان و ايران به فروش می )  دالر است١٠٠در بازار ( دالر ٥٠ و ٢٥

  .رساند، و نمی توانيم انکار کنيم که نفت خام به اروپا و اياالت متحده نخواھد رسيد

در مورد تحويل جنگ افزار به کردھا، سفير اتحاديۀ اروپا در عراق اظھار داشت که امکان ناپذير است که بدانيم مقصد 

از سوی ديگر، به گفتۀ خانم سفير، پشتيبانی . »سازمان ھای تروريستی کرد« نھائی و واقعی آن پيشمرگان بوده اند يا 

  .را تحريک خواھد کرد» رميانه فروپاشی تمام خاو« از استقالل کردستان عراق 

  : منبع 
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http://www.mondialisation.ca/du-petrole-de-letat-islamique-achete-par-des-pays-

europeens/5403510 

  

  ھنر و مبارزهگاھنامۀ

  ٢٠١٤مبر سپت ٢٣

Mondialisation.ca, 22 septembre 2014 

 ٢٠١٤مبر  سپت٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  :يادداشت

 برای تمام اعضاء قابل شکه فيصله ھاي» شورای امنيت ملل متحد«در حالی صورت می گيرد که نفت اين خريداری 

 سال بدين طرف افغانستان را در زير سايۀ فيصله ١٣ که نه تنھا از ، توان تطبيقی آن در حديستاجراء به شمار آمده

، رانۀ آن به خاک و خون کشنيده اند، بلکه در تازه ترين مداخله، ليبيا را کامالً از ھستی ساقط نموده انداھای جنايتک

 مگر آنچه .را ممنوع اعالم داشته است» داعش« خريد نفت از مناطق تحت حاکميت تروريست ھا به صورت اخص

کامالً مشخص است، عدم مرز ھای اخالقی به خاطر حصول سود بيشتر از طرف سرمايه است، که از يک طرف در 

ظاھر و به خاطر فريب خلقھا من جمله خلقھائی که در کشور امپرياليستی زندگانی می نمايند، خود را در مخالفت با 

، از لحاظ مالی نيز نمی گذارند تا بر آنھا »داعش«ح مخفيانۀ گذشته از تسلينشان می دھند و از طرف ديگر، » داعش«

  .سخت بگذرد
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