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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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 Political سياسی

  
 par Réseau Voltaire شبکۀ ولتر

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ١٩

  

 : سوريه –گزارش فوری 

  تجمع سربازان خارجی در مرزھای ترکيه و اردن
  

 

گروھی که  سابقا مبارزان (ی از گروه القاعده ئچند صد نفر از مبارزان ليبيا: ه  دقيق٥٠ و ١٧ ساعت - دمشق

اين گروه به شکل . منتقل شده اند) در اردن(طی ھفته ھای گذشته به ھتل عمان )  ناميده می شدااسالمی در ليبي

 . ھتل را به مقصد نامعلومی ترک می کنند٢٠١٢ چ مار١٦ناگھانی روز جمعه 

 ١٦طی جمعه ) در ترکيه( مبارز در اردوی پناھندگان در ختای ٢٠٠٠ با رفت و آمد اتوبوس ھا، دست کم ھم زمان،

  .اين نقل و انتقاالت ادامه داشته و زير نظر ارتش ترکيه انجام می گيرد.  مستقر شده اندچ مار١٧و شنبه 

کيه پناھده شده بود، کامال فرماندھی  به تربروری ف٧ االسد که پس از قرداد بين ترکيه و سوريه در ضسرھنگ ريا

  .را در ترکيه به عھده گرفته است» ارتش آزاد سوريه«
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 نفر در مرز اردن و ١٠٠٠ تا ٥٠٠آماده بين »  تکفيريست– يا –تکفير گو «تخمين زده می شود که نيروی ھا 

اھميتی در لبنان گزارش نشده، ارتش ھيچ گروه جھادی قابل .  نفر در مرز ترکيه مستقر شده اند٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠

  .لبنان طی ھفته ھای گذشته يک پايگاه ارتباطی و اردوی آنھا را کامال از بين برده و پاک سازی کرده است

ولی پس از سقوط امارات اسالمی در بابا عمرو، و پاک سازی درعا و ادلب، ھنوز چند صد مبارز خارجی  در 

ال دچار ھرج و مرج شده  و سازماندھی آنھا به ھم ريخته است، ولی ھنوز می توانند اگر چه کام. سوريه باقيمانده اند

  . جديد دست به حمله بزنندقطعاتبا تيکه به 

ارتش ملی سوريه برای جلوگيری از ھر گونه نفوذ خارجی در حال تقويت و آرايش نيروھايش در مناطق مرزی می 

  .باشد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار١٨
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