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نيروی ھوائی عراق
دو ھواپيمای نظامی انگليس را در منطقۀ انبار ساقط کرد )(١
با سقوط اين دو ھوا پيمای انگليس راز ترور خلبان اردنی نيز روشن می گردد
روزنامۀ االھرام چاپ کانادا :
آقای حاکم زاملی  ،رئيس کميتۀ امنيت ودفاع ملی در پارلمان عراق  ،امروز در يک مصاحبۀ تلوزيونی ،اعالم
نمود که نيروھای دفاع ھوائی عراق دو ھوا پيمای نظامی متعلق به نيروی ھوائی پادشاھی انگلستان را در حالی که
مشغول ريختن بسته ھای اسلحه برای داعش در منطقۀ فلوجه بودند مورد ھدف قرار داده و ساقط نمودند.
آقای حاکم زاملی ،که در برنامۀ روزانۀ تلويزيون "اتجاه"  ،تحت عنوان "ساعت گفت و گو" مصاحبه می کرد
اظھار داشت  " :منطقۀ انبار از نظر نظامی داری ضعفھائی می باشد که بايد در نظر گرفت  ،اين استان بسيار
وسيع وبه مثابۀ منطقه ای باز محسوب می شود ودر عمق اين منطقۀ گسترده وباز ،داعش ارتباط خود را با سوريه
به ويژه منطقۀ رقه بر قرار می کند وبه تروريستھای داعشی در سوريه اسلحه  ،مھمات وساير نيازمنديھا می رساند.
زاملی در قسمت دوم از مصاحبۀ خود توضيح داد که مستشاران امريکائی نيز به طرق مختلف از طريق
ھواپيماھای خود ،امکانات گوناگون در اختيار داعش می گذارند وبنا به گفتۀ نيروھای امنيتی واھالی اين مناطق
کمک رسانی امريکائيھا به داعش به شکل روزانه در آمده است اين .
زاملی ھمچنين اظھار داشت داليلی که از ھواپيماھای منھدم شده به دست ما رسيده است ،نشاندھندۀ اين است که دو
ھواپيمای مذکور امکانات ووسائلی که برای گروھھای تروريستی ضروری است  ،برای آنھا به زمين ريخته اند.
راز ترور خلبان ھواپيمای اردنی
مصاحبۀ آقای زاملی  ،روايتی که در مورد سقوط ھواپيمای خلبان اردنی در سوريه ،مطرح شده را تأئيد می کند.
در اين روايت گفته می شود که خلبان اردنی در يکی از پروازھای خود متوجه می شود که ھواپيماھای امريکائی
وانگليس برای داعشيھا اسلحه به زير می اندازند  ،وی موضوع را به مرکز ھوائی اردن اطالع می دھد  ،آنھا از
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

وی می خواھند از مشاھدات خود عکسبرداری کرده وبا خود بياورد  ،خلبان اردنی در حالی که مشغول
عکسبرداری از عمليات کمک رسانی ھوا پيماھای امريکائی وانگليس به داعشيھا بوده موشکی به ھوا پيمايش
اصابت می کند که در نتيجه به اسارت داعش در می آيد ،در ھمين روايت گفته می شود که ارتباط خلبان اردنی از
طرف امريکائيھا دنبال می شده وبديھی بوده که بايد اين خلبان وھواپيمايش به طريقی نابود می شدند وچنان جنجالی
به راه می افتاد که علت اصلی سقوط ھوا پيما بر ھمگان پنھان بماند.
آقای حاکم زاملی مسؤول کميتۀ امنيت ملی ودفاع  ،در پارلمان عراق تأکيد کرد که آنچه در مورد خلبان اردنی گفته
می شود  ،نمی توان گفت که روايت وشايعه می باشد  ،بلکه بسيار به حقيقت نزديک است.پايان
) (١امروز برھمگان روشن شده که داعش نه يک تشکيالت اسالمی ومحلی بلکه يک پروژۀ استعماری قديمی است
که در ادامۀ تأسيس سازمانھای تروريستی اسالمی برای مبارزه عليه نيروھای مترقی در سال  ١٩۶٠به وسيلۀ
مراکز اطالعاتی غرب امريکا ،انگليس وسازمان امنيت پاکستان ،به وجود آمده است ،در اين کتاب *می توان نطفه
ھای اوليۀ القاعده وداعش والنصره را به وضوح ديد  ،حتی جنبش صھيونيستی آنگاه مورد حمايت مالی وتبليغاتی
سرمايه داری اروپا قرار گرفت که اين بورژوازی خود را نيازمند پايگاھی در خاورميانه به ويژه در فلسطين  ،ديد
که منافع تاريخی ودرازمدت سرمايه داری را تأمين کند ،اين سياست را می توان در نامه ای که بارون روچيلد
سرمايه دار انگليس در  ١٨۵٠به پاترسن نخست وزير انگليس نوشته ،مشاھده کرد.
امروز ھم اين سازمانھا از جمله داعش را نبايد خارج از سياستھای استعمار گران ارزيابی کرد  ،برای مثال چندی
پيش يک لبنانی مبلغ پانصد دالر از يکی از کشورھای امريکای التين برای حزب ﷲ لبنان فرستاده بود  ،سی آی ا،
ھمين پانصد دالررا مصادره وفرستنده را تعقيب قانونی کرد ،اما داعش با در اختيار داشتن صدھا ميليون دالر پول
نفت که کامالً از طريق بانکھای رسمی جھانی نقل وانتقال می يابد  ،مورد تعقيب قرار نمی گيرد  ،بلکه فلمھای
تبليغاتی خود را در يکی از ھوتلھای اربيل تھيه می کند)از قول اکاديمسين کرد االن نوری ممتاز ساکن سليمانيه(،
اھميت اين توضيح از اين جھت است که بعضی اپورتونيستھای چپ نما می کوشند در مصاحبۀ خود درمورد
داعش ،اينگونه وانمود کنند که گويا داعش سازمانی اسالمی بوده واز کمکھای مسلمانان عربستان ،بحرين کويت
وغيره برخرداراند واين نظريه ای بسيار سخيف وخطرناک است.
*  -نام کتابSpies, Lies and the War on Terror :
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