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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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 Reports گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ سپتمبر ٠٧
  

   کشته شد"یادخليفه البغد"

  " دولت اسالمیۀخليف"انتشار عکس جسد 

  

" دولت اسالمی" شھر موصل سه رھبر ارشد ۀمريکا در حومای ئ ھواۀ حملۀ گزارش شد، در نتيجھمانطور که قبالً 

  .کشته شدند

، و دستيارش ابوبکر البغدادی" خليفه" گزارش داد که با اشاره به وزارت دفاع عراق فوراً " العربيه"کانال تلويزيونی 

  .در اثر اين بمباران کشته شدند" دولت اسالمی"، نفر دوم در و ھاجر السوریاب

." يد نشده استأئيعات در مورد مرگ بغدادی ھنوز تشا"مبر گزارش داد که  سپت۵صبح روز " صدای عراق"اديوی ر

  .ی کشته شدند ئ حمالت ھواۀدر نتيج" دولت اسالمی"به گزارش راديو، سه رھبر ارشد 

 ۀبه گزارش رسانه ھای روسی، حمل. يد کردأئ را نيز تالسوری عراق ، اطالعات از مرگ لوی درستيز، زيبارینرال ج

  ".يد قرار گرفتأئنابودی اھداف مورد ت"نجام شد و ا" بر اساس اطالعات خاص"ی ئھوا

  . منتشر شد البغدادیامروز عکس اثبات مرگ 
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دولت  "ۀی عراق يک مھندس بزرگ مواد منفجرئش داد که در اثر حمالت نيروی ھواوزارت دفاع عراق ھمچنين گزار

  .، رئيس شورای نظامی امارت تلعفر کشته شدندابو عبدهللاو " اسالمی

  . رھبر داعش شد البغدادی به جای ابو مسلميد نکردند که أئ خود تۀمنابع مستقل اطالعاتی را در نوب

  

  :يادداشت

د ديگر امپرياليستی نبوده و حقيقت داشته باشد، بايد بپذيريم که امپرياليزم امريکا به خاطر رھائی ھرگاه اين گزارش ترفن

، به ناگزير نوکرش را قربانی نموده است »البغدادی« کاخ سفيد از رگبار انتقادات جھانی به نسبت حمايت آنھا از شخص

به وسيلۀ داعش گم نمايد و از طرف ديگر با جذب اعتماد يک طرف رد پای خود را از جنايات جنايات انجام يافته از تا 

  .ی ضد انسانی اش در خاور ميانه ادامه بدھدھم با دستان باز به سياست ھا بی اطالع جھانی، باز توده ھای

  .ح. ع

  

  


