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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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  االمير عبد سجاد : نوشته

 مزارعی احمد: برگردان از
  ٢٠١۵ جون ١۶

 

  ددپيون می داعش به امريکا دستور به خلق مجاھدين سازمان
 

 می داعش ودرکنار موصل در اکنون که خلق مجاھدين سازمان از امريکا هک نمودند کيدأت غربی دپلوماتيک منابع

 وخود بپيوندند دارد قرار سوريه مرز در که) موک( امريکا  "عملياتی اقتا " وبه رفته اردن به تا است خواسته جنگند،

 کنند آماده اسد، بشار از بعدۀ دور رابرای

 در ای گسترده عمليات به تا است صدد در امريکا اکنون ھم " : دافزودن خود مطبوعاتی ھای مصاحبه در منابع ھمين

 سوريه جنوب در ، سوريه دولت مخالف جنگجويان باشرکت نيز ديگری عمليات به وھمزمان زده دست موصل ۀمنطق

 "بزند دست سوريه دولت عليه

 "جنگند می داعش درکنار عراق رد واکنون سوريه در که است ماھی چند خلق مجاھدين افراد "منابع ھمين ۀگفت به بنا

)١( 

 از را آنھا ترکيه وھواپيماھای فرستاد موصل به فرانسه کشور از را خود اعضای از زيادی تعداد مجاھدين سازمان

 در  "نصره جبھه"و "سوريه آزاد ارتش" موصل، در داعش به ترتيب به آنھا آن، از پس ، دادند انتقال انکارا به فرانسه

ۀ ادار سابق رئيس که پيوستند عملياتی اقھایتا از يکی به نيز مجاھدين از بخشی مرحله اين در ، پيوستند سوريه

 ئی،امريکا اطالعاتی مورانأم نظر زير و  داده تشکيل سوريه و اردن مرز در را آن بندر امير ، عربستان اطالعات

 .شد می اداره واردن عربستان امنيتی افسران از وتعدادی فرانسوی

 درسوريه "امروز روسيه"  تلوزيونی کانال برای که ميسان تری فرانسوی نگار وروزنامه نويسنده که است ذکر قابل

 کشور اين دولت عليه سوريه در خلق مجاھدين سازمان اعضای گذشته سال از که نمود کيدأت درگزارشی ، کند می کار

 توسط که نمود بزرگ گردھمآئی يک به شارها خود درگزارش وی دارند، شرکت نيز موصل حوادث ودر جنگند می

 ، ناتو سابق مھم وشخصيتھای گرديد تشکيل پاريس "فيلينبت" ۀدرمحل ، اپريل ٢٧ تاريخ در امريکا مالی کمکھای

 ودوستدارانء اعضا از نفر ھزار چند گردھمآئی اين در داشتند، شرکت آن در واروپائی ئیامريکا مھم والنؤمس

 داعش که عملياتی واز کرده حمله عراق دولت به ًشديدا رجوی مريم ، سخنرانيھا خالل ودر هکرد شرکت نيز مجاھدين

 عراق مرکزی دولت به نسبت عراقيھا خشم موصل حوادث رجوی مريم نظره ب کرد، دانی قدر دھد می انجام موصل در

  .است بوده

  پايان  
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  :منبع

 ١٤/٦/٢٠١٥ االخبار ۀروزنام
  

  : مترجم از توضيحات

 کشورھای وتروريستھای مزدوران تعداد مورد در "يلئاسرا ملی امنيت"زمرک از راکه سندی من پيش چندی )١(

 که شد می داده نشان سند در ، يافت انتشار نيز ھفتهۀ مجل ودر کرده ترجمه اند شده کشته سوريه جنگ در که مختلف

 .باشند می نفر ششصد ، اند شده کشته سوريه در که خلق مجاھدين مزدوران تعداد

 


