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  ٢٠١۵ فبروری ٢٧

  

  ).داعش (یاسالم دولت هيعل اوباما" نيدروغ جنگ"
  شود یم حفاظت متحدانش و امريکا توسط یاسالم دولت

  
 ديتشد با ريناپذ یخستگ طوره ب کشور ١٩ ائتالف تيحما با امريکا یھوائ یروين ، ٢٠١۴ تگسا از خبرھا طبق

  .اند داده قرار ھدف مورد اآشکار هيسور و عراق در را داعش یگاردھايبر ،یھوائ نيکمپ

 ٢٠١۵ نوریج اواسط تا ٢٠١۴ تگسا از یھوائ ۀحمل ١۶٠٠٠ از شيب ،امريکا دفاع وزارت یخبر گزارش بنابر

 با و ،جنگنده یھا جت از استفاده با امريکا یھوائ یروين توسط یھوائ حمالت از درصد شصت. است گرفته انجام

. "داد انجام ١٠ - یا ،مھتا آرون را  داعش ضد پرواز از درصد١١" (است رفتهيپذ صورت رفتهشيپ بمباران تيقابل

  )٢٠١۵  ،نوریج ١٩ ،دفاع اخبار

(Aaron Mehta, “A-10 Performing 11 Percent of Anti-ISIS Sorties”. Defense 

News, January 19, 2015.) 

 ضد اتيعمل عنوان به ،عراق و هيسور هيعل اريع تمام جنگ کي یجاه ب ھا رسانه توسط یگاھگاھ یھوائ حمالت

  .است شده فيتوص ،"نرم" یستيترور

 که بزرگ اسيمق در یھوائ اتيعمل نيا یخارج بطروا یشورا در یمل تيامن ارشد عضو ،بوت ماکس ۀگفت طبق

 دروغ یاصل انيجر یھا رسانه توسط معمول طوره ب ،است شده یرنظاميغ شھروندان شمار یب تلفات به منجر
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 بمباران اتيعمل ]چون[ ...کند ینم کار/است اثر یب عراق و هيسور در اوباما یژيسترات". است شده گزارش

  ).شد اضافه ديتأک ، ٢٠١۵ ،روریبف ١٧ ،کيوزوين. ("است شده مھار یا مالحظه قابل طوره ب داعش هيعل امريکا

 (Newsweek, February 17, 2015, emphasis added). 

 تمدن یبرا یديتھد و کند یم مقابله امريکا ارتش با که است یتوانمند یروين داعش که اند کرده قانع را ھا یئامريکا

 تمام با ديبا اوباما" و است خورده شکست امريکا یھوائ یروين که است آن ھا رسانه گزارش  اصرار. است غرب

  .کند مقابله " یخارج دشمن" نيا با ثرمؤ  طوره ب " خود امکانات

 اجياحت جمھور سيرئ که یزيچ: است ینظام اتيعمل ديتشد ،پاسخ ،بوت ماکس یخارج روابط یشورا بنابرگزارش

 تحت که را یھائ تيمحدود ديبا و ،است ژهيو اتيعمل یروھاين و ،ینظام مشاوران ،شتريب یماھايھواپ اعزام" دارد

  )ھمانجا (" .کرد شل شود یم عمل آن

  

  فالکون ۀجنگند ١۶ -اف

 در (،) Falcon Fighting 16-F(۶١- اف فالکون ۀجنگند رند؟يدرگ یھوائ اتيعمل نيا در یھائ مايھواپ نوع هچ

A-  (٠١ – یا گراز ،)نيپائ در) (TheEagle Strike E15-F (ئیا ۵١ - اف عقاب ضربت ،)باال

10Warthog (، ٢٢ – اف نيمارت ديالکھ یمخف/نھان راپتور یکيتاکت ۀجنگند یمايھواپ از که ستين ذکر به الزم 

  . برد نام

  

  امريکا یھوائ یروين ئیا١۵ – اف

  خوانندگان از یسئوال

 کوچک متعارف یھا سالح به مجھز یاديز حد تا ءابتدا در که نشد داعش ینابود به قادر امريکا یھوائ یروين چرا

  ست؟ين وتايتو یھا وانت رژه ذکر به الزم. بود

 ھدف داعش که کند یم اثبات شواھد. بود نشده یريگ ھدف داعش یسوه ب یھوائ اتيعمل نيکمپ نيا ،ءابتدا ھمان از

  .است شده گرفته درنظر هيسور و عراق یاقتصاد یربنايز ینابود یبرا یھوائ حمالت. عکس هب کامالً . ستين
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 یلومتريک ٢٠٠ ۀدھان کي از ھا وانت کاروان که ،کنند نگاه ريز ريتصو به دقت با که ميخواھ یم خوانندگان از ما

  .کند یم جدا ھم از را) هيسور و عراق (کشور دو که شوند یم وارد عراق به باز یصحرا

  .شد عراق وارد ٢٠١۴ ونج در کاروان نيا

  

  بود؟ ازين مورد داعش یائضدھو تيقابل بدون یوتاھايتو کاروان بردن نيازب یبرا یزيچ چه ینظام نظر از

  .کرد ديبا چکار که ديگو یم انسان به یزيغر طوره ب ريتصو نيا ،ميباش داشته ینظام مسائل از یدرک که نيا بدون

 به معروف بمباران با توانستند یم ،کنند نابود را داعش گارديبر تا خواستند یم) ائتالف و امريکا(ھا آن اگر

 ونج در عراق به هيسور از ريکو از عبور زمان را وتايتو یھا وانت کاروان ،)م - یا خوشه اي(»یفرش بمباران«

  .سازند نابود ٢٠١۴ سال

  .است نکرده قيتصد را نيا یاصل انيجر ۀرسان کي یحت ھم باز صورت نيا با ،است روشن اريبس پاسخ

  ). ديکن نگاه نقشه به (است باز قلمرو کي) Arabian-Syro (یعرب - رويسا ريکو
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 خوردن " مثل معروف قوله ب ،)١۶ اف ،یمخف ٢٢ اف ، ١۵  اف (جنگنده یھا جت ھمه آن با ینظام نظر نقطه از

 ساعت چند طول در را داعش کاروان که ،بود مناسب و عيسر یجراح اتيعمل کي ، "آسان یکار/ کيک یا تکه

  .کرد یم ودناب

 دست و کامل ،سالم ھنور یستيترور دشمن و ،ميا بوده دار ادامه بمباران و یھوائ حمالت ماه شش شاھد ما شيجاه ب

  . است مانده یباق نخورده

 ،ونج ١٠ – چمار ٢۴ (ديکش طول ماه سه حدود ١٩٩٩ سال در ناتو حمالت توسط یوگسالوي بمباران ،سهيمقا در(

١٩٩٩.(  

 قدرتمند یامريکا یرھبر به  کشور ١٩ ینظام ائتالف توسط توان ینم را داعش که بقبوالنند ما به خواھند یم و

  . داد شکست

  .است نشده گرفته درنظر داعش ینابود یبرا یھوائ اتيعمل نيکمپ

  .است جھان در» سميترور یحام یکشورھا «صدر در امريکا. است بھانه کي یستيضدترور ۀمبارز فرمان

 متحدان و لياسرائ تيحما با ،ناتو و امريکا توسط بلکه ،شود یم حفاظت متحدانش و امريکا سطتو فقط نه داعش

  . شوند یم یمال نيتأم و دهيد آموزش واشنگتن فارس جيخل

  :  از شده هدبرگردان

Obama’s “Fake War” against the Islamic State (ISIS). The Islamic State is Protected by 

the US and its AlliesBy Prof Michel Chossudovsky, February 19, 2015 

http://www.globalresearch.ca/obamas-fake-war-against-the-islamic-state-isis-the-islamic-

state-is-protected-by-the-us-and-its-allies/5432163 

 


