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  حميد محوی: ازو پی نوشت برگردان 

  ٢٠١٥ مارچ ١٥

  )داعش(کودک دژخيم در دولت اسالمی 
  تی از شھر تولوز در فرانسه اسئ مدرسه ۀيک بچ

   

   

کودکی را که در حال شليک به جوان  در روز سه شنبه، ) داعش(در ويدئوی منتشر شده توسط دولت اسالمی 

ھم شاگردھای او در شھر تولوز . ی از شھر تولوز در فرانسه استئ مدرسه ۀئيلی ديديم، يک بچعرب اسرا

  .تصويرش را شناسائی کردند

دانش آموزان شھر تولوز با ديدن ويدئوی منتشر شده تصوير ھمشاگردی خود را تشخيص دادند که در حال شليک  

  .به عرب اسرائيلی است

-  
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-  

https://www.youtube.com/watch?v=42_f2f6BGOY  

جوانی را که به ر بچه ای دوازده ساله پسردولت اسالمی در شامات روز سه شنبه ويدئوئی منتشر کرد که در آن پس 

  . به ضرب گلوله به قتل می رساند،عنوان مأمور موساد معرفی می کند

  .زبان فرانسه يھوديان مقيم فرانسه را تھديد می کنددر کنار اين پسر بچه فرد بالغی از گروه دولت اسالمی به 

 Jacques آقای ژک کايو Haute-Garonne، بارزس آکادمی ھوت گارون AFPبه گزارش خبرگزاری فرانسه 

Caillautبچه ھای کالج . در مورد شناسائی رسمی اين شخص، ھيچ چيزی نمی توانم به شما بگويم« :   اعالم کرد

  .»اگردی خود را تشخيص داده اند، ولی بايد خيلی محتاط باشيم ھم شVauquelinووکلن 

بازرس اعالم کرده است که شناسائی او در حال .  به کالج نيامده است٢٠١٤ چ مار١٤به گفتۀ او، اين کودک از 

  .دئو در حال حاضر در دست بررسی کارشناسانه استوي. حاضر رسميت ندارد

   

  :لينک منبع  

http://fr.sputniknews.com/france/20150314/1015171022.html#ixzz3UMwLnbpN  

   

  :پی نوشت 

دولت فرانسه . ھيچ کارشناسی بھتر از خود بچه مدرسه ای ھا وجود ندارد که ھمشاگردی خود را شناسائی کرده اند

ليس فرانسه که از تروريسم اسالمی به نفع منافع استعماری پشتيبانی کرده اند بی ھيچ وو رسانه ھای فرانسوی و پ

را از فرانسه به   مضافاً بر اين که آژانس ھای انتقال تروريست ھا . ھستندول تمام خسارات جانی و مالیؤابھامی مس

  .سوريه تحت نظر داشته و تسھيالتی برای سياحت گردی تروريستی فراھم آورده بودند

است ) ٤، ٣، ٢(که فردی که در کنار کودک ايستاده، يکی از دوستان محمد مراح ) ١(منابع ديگری نشان می دھد 

 به چ مار١١و قتل عرب اسرائيلی نيز روز .  به عھده داشته٢٠١٢ چ مار١١که مراسم به خاک سپاری او را در

  .د را نيز آشکار می سازددر نتيجه پيغام امارات اسالمی وجھۀ نمادينۀ خو. وقوع پيوسته است

  یحميد محو

١(  

https://www.youtube.com/watch?v=_dxFmYPyQBw  

  می خواھند ما را گول بزنند: ماجرای محمد مراح ) ٢

ی ئليس فرانسه در رويارووتروريسم، سرويس اطالعاتی و سياست پ: ماجرای محمد مراح : آلکس النتيه ) ٣

  مسلحانه با

  اح، در جريان حوادث اخير فرانسه کشتار در تولوز و مونتوبانتأمالت و مسائلی چند دربارۀ محمد مر) ٤

جو و به فھرست  و  و مبارزه موجود است که بعداً جست پرونده ھای ديگری در مورد محمد مراح در گاھنامۀ ھنر

  دافزوده خواھد ش

 هگاھنامۀ ھنر و مبارز
 


