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  : ويدئو

  آيا جان مک کين در تماس دائمی با امارات اسالمی در عراق و سوريه است ؟

 

  

سناتور جمھوری خواه جان مک کين در اين مصاحبۀ ھذيان آميز دو بار اعتراف کرد که با : خطای لفظی نبوده 

 تصويری را که پيش از او ،افاين اعتر. در تماس دائمی است) داعش(نيروھای امارات اسالمی در عراق و سوريه 

 ). ١(يد می کند ئشده بود را تأبه ھمراھی رؤسای اين سازمان منتشر 

نظر ه حرف می زند ابھام آميز ب» تماس دائمی « برخی مفسرين بر اين باور ھستند که جملۀ مک کين وقتی دربارۀ 

آنھا را به » معتدل«ح ساختن شورشيان عالوه بر اين مسل. فکر می کند» شورشيان معتدل«می رسد گوئی که او به 

 زير عالمت سؤال  و تفاوت بين آنھا و امارات اسالمی در عراق و سوريه را مشخصاً  شورشيان مسلح تبديل می سازد

   به روشنی اين موضوع را توضيح می دھد١:٠١دقيقۀ . می برد

“Has Rand Paul ever been to Syria ? Has he ever met with ISIS ? Has he ever met with 

these people ? … I know these people. I met with them all the time” 

 : لينک ويدئو دريوتوب

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IIg6xiFFbfo 
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داشته است ؟ آيا ھرگز با اين افراد  راند پل به سوريه رفته است ؟ آيا با امارات اسالمی در عراق و سوريه مالقات آيا«

 ».من با آنھا در تماس دائمی ھستم. اين افراد را می شناسم من) ده ثانيه بعد...(مالقات داشته است ؟

 : منبع

http://www.mondialisation.ca/video-john-mccain-est-il-en-contact-permanent-avec-

leiil/5413194 

  

 : پی نوشت مترجم

ای آتالنتيست که اين عکس را پيش از اين شبکۀ ولتر اين عکس را منتشر کرده و مجبور بود با دروغ رسانه ھ )١

 :مونتاژ تلقی کرده بودند مقابله کند 

  » عکس جان مک کين و ابراھيم البغدادی را نفی می کند٢٤فرانس «: شبکۀ ولتر 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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  ٢٠١۴ نومبر١٠. مرکز مطالعات جھانی سازی


