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  انهي خاورمۀ در خصوص اوضاع منطقهيروس

   کردیاعالم نگران
  

 سازمان تي امنی شوراۀروز چھارشنبه در  جلس ،ملل در سازمان هي روسوني فدراسی دائمۀندي نمان،ي چورکیتاليو

 در هي ضد دولت سورۀ مسلحانیھايري مربوط به آموزش شرکت کنندگان درگیمسکو  خبرھا: ملل متحد اعالم کرد

  . کندی دنبال می را با نگرانايبيخاک ل

 االتي ایشنھادي پدي جدۀ طرح قطعنامی بررسۀ بسته، جلسی روز گذشته در پشت درھا،»ی نووستاير «گزارشه ب

 مراکش ۀندي سازمان ملل متحد و نماتي امنی عضو دائم شورا۵ با شرکت هي راجع به اوضاع سورکايمرا ۀمتحد

  .برگزار شد

  : در سازمان ملل متحد گفتهي روسوني فدراسی دائمندهي نمان،ي چورکیتاليو

 ی برای کشور، مرکز مخصوصني دولت ایباني و با پشتايبي از آن است که در خاک لی حاکدهي رسیخبرھا «

 هي علی نظاماتي انجام عملی مرکز براني ادگاني شده است و آموزش دسي تأسهي سورونياصطالح انقالبه آموزش ب

 ی اقداماتنيچن. ستي منطبق نی المللني بني از موازکيچي اقدام بر ھنيا.  شوندی اعزام مهي به سوریدولت قانون

  .» سازدی را مختل مانهي خاورمۀطق ثبات در منی برقراریتالشھا برا

 ی مشي سؤال پني کند، ای متي فعالهي سوری القاعده در اراضکه نيبا در نظر گرفتن ا«:  سخنانش گفتۀ در ادامیو

  » شود؟ی صدور انقالب نمنيگزي جاسمي صدور ترورايآ:  کهديآ

 هي غرب علاتي عملاني در جرايبيل یرنظاميول قتل شھروندان غؤ ناتو را مسني و چهي روسني جلسه ھمچنني ادر

  . شدندايبي ناتو در لماني پاتي در خصوص عملیلي تکمقاتي دانسته و خواستار تحقی قذافیروھاين

  

  : نوشت مترجمیپ 

گزارش ه ب. دي خود وارد گردني آغازۀ شد، به مرحلی میني بشي القاعده و ناتو پۀ حمللي که در ھمان اواايبي لهيتجز
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 ،ايبي در لیسوراتي مۀ، منطقحوت ١٧ و امروز، ی بنغازتيمرکزه  بکاي کرنۀ، منطقحوت ١۶ روز،ي دھا،يخبرگزار

 ی جنگماني عضو پی و جمھوری پادشاھیکشورھا» انقالب «ن ھماۀجي نتن،يا.  خود را اعالم کردندیاستقالل نسب

 ی اجرائ-یاسي ستأي که ھ استیبي در لانهي خاورمۀ مرتجع منطقی دولتھاگري قطر و د،یناتو، عربستان سعود

  (*)!گفت»  شاد باشايبيمردم ل« آن را به »یروزيپ«) تياکثر (راني خلق اانيسازمان فدائ

 به رويند نا حاضرزي و قطر نهي است، ترکاني در جرهي در سورايبي لۀ تکرار فاجعی وقفه برای بی که تالشھانکيا

 رود که در صورت ی را تقبل کرده، گمان مهي دولت سورهي علاتي عملۀ قطر مخارج ھمی و حتندي اعزام نماهيسور

 نيمناسبت اه ب) تياکثر (راني خلق ااني فدائزمان سای اجرائ- یاسي ستيأ ھثانه،ي خبی تالشھانيبه بار نشستن ا

 القاعده و یعبارت درست تر، به الحاج و راسموسن، فرماندھان سازمانھاه  ب،»هيمردم سور« به زي ن»یروزيپ«

  . شادباش خواھد فرستادمايناتو پ

 ی دشمنان خودمان برمۀما را از دوستان حفظ کن، از عھد! ايخدا«:  چه بجاستیراني اۀ ضرب المثل دعاگوننيا

  !»ميآئ

  

(*)-http://www.kar-online.com/wp/21960 

http://www.ntv.ru/novosti/276713/ 

8 марта 2012 

http://eb1384.wordpress.com/2012/03/08/ 

  ١٣٩٠ ]حوت[اسفند ١٨

  

  :يادداشت

ھيچ گاھی در جمع دوستان نبوده تا دست دعا به جانب خدا بلند نموده و از وی " حزب توده"و " اکثريت"برای ما 

خواھيم، بلکه بعد از نخستين خيانتی که به خلق ايران و شھدای پاکباز فدائی نمودند و به دنبال آن در قبال آنھا امان ب

در ھمسوئی برده منشانه با استعمار روس در سرکوب خلق افغانستان و در پيشاپيش آنھا کمونيست ھای افغانستان 

  .به عھده گرفته ايمحصه گرفتند، در قطاری جادارند که خود وظيفۀ مقابله با آنھا را خود 
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