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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٠۶
  

  مقاومت اروپائيان با جھاديون

 ]يا چاھکن در چاھست[
  

وندانشان در تشکيالت شبه نظاميان در سوريه  اروپا بر گزار شد که شھرۀ نمايندگان کشور ھای اتحاديتجمعدر بروکسل 

 .می جنگند

ليس و ادارات ضد ودر آن خبرگان و کارمندان دولتی و نمايندگان وزارتخانه ھای امور خارجه و نھاد ھای مھاجرت و پ

ردند  را بررسی کئی مبارزه با جھاديون اروپاألۀھا مس آن. ، ترکيه، مراکش و تونس شرکت کردندامريکاتروريستی از 

 در امريکاجالب اينجا است که دولت ھای اروپا و . که پس از رفع بحران سوريه ناگزير به اروپا باز خواھند گشت

 .ھا را خودشان پروراندند جوی اشکال مبارزه با اسالم گرايانی ھستند که آن و جست

کارشناسان امور اسالم راديکال گفته . را برايش ھشدار می دادند ھا آن رو شده که مدته االن اروپا به ھمان چيزی رو ب

.  خوشش نمی آيداسدک ئيبودند که نبايد در سوريه از طرفداران القاعده تنھا به علتی حمايت کرد که غرب از رژيم ال

 . وقوع پيوسته ھمين ھم ب. اين طرفداری برای خود اروپا گران تمام خواھد شد

ان ئي کشور بوده و تعداد اروپا٧٠ھا از  آن. نل مزدور خارجی می جنگدداند که در سوريه چقدر پرس کس دقيقاً نمی ھيچ

، جيم، بلالمان از ارتش ھای فرانسه، انگليس، ھا عمدتاً  آن.  ھزار نفر است١١ ھزار يا حتی ٥ تا ٢ھا از  در ميان آن

 .لند و ايسلند ھستندا، ھاروین

که در سوريه ھزاران نفر از   جريانات راديکال لندن، اينۀالمللی مطالع رئيس مرکز بين» پيتر نيمان« پروفسور ۀبه گفت

اما در سوريه گرايش ھای خطرناکی برای اروپا و .  نگران کننده است،پيروان القاعده و جھاديونی از اروپا می جنگند

جمع را » ارتش ھای خارجی«طرفداران القاعده در طول فقط يک سال توانستند چنان . کل جھان نيز مشاھده می شود

 :نيمان گفت.  سال الزم بود٥ - ٤کنند که برای تشکيل آن در افغانستان 

ممکن است اين رقم در مقايسه با تعداد کل افرد شبه .  ھزار شبه نظامی مزدور در خاک سوريه می جنگند١١احتماالً تا 

دھد   را تشکيل میاسد ضد رسد و حدود يک درصد از تعداد کل افراد موجود در دستجات نظامی زياد باال به نظر نمی

المللی جنگ جويان راه جھاد پس از  در اختالف سوريه بزرگترين تمرکز نيرو ھای بين. اما چيز ديگری اھميت دارد

 . قرن گذشته ميالدی صورت پذيرفته و پيامد آن بسيار جدی خواھد بود٨٠ھای   جنگ افغانستان در سالۀدور

گويند که تعداد مسلمانان  می. ھا در جای اول قرار دارند در سوريه فرانسوی در حال جنگ ئیدر ميان جھاديون اروپا

 . تا بيش از يک ھزار نفر است٦٠٠فرانسه که در نبرد ھا در سوريه اشتغال دارند از 
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ھای   اين شبه نظاميان به محض بازگشت به فرانسه ايدهۀ فرانسه ھمۀافسر سابق سرويس ويژ» الن شوئه«بنا به اعتقاد 

 :او گفت. ھمراه خواھند آورده ار راديکالی را ببسي

ولی مشکل . را زير نظر دقيقی دارد سرويس اطالعات فرانسه با جمعيت اسالمی کشور خود مناسبات خوبی دارد و آن

ھا تکنفری ھستند  کنند و بخشی از آن نمی باشند آن معيت مسلمانان فرانسه تماس برقرار نمیجدر آن است که جھاديون با 

 .ھا دشوار است ل کردن آنوکنتر. ترکی نداردشباشند که با اسالم موجود در فرانسه وجه م  پيروان اسالم راديکالی میو

 بدون کمک ئیھاتنگويد که به  آنکارا می.  به سوريه مثل سابق ترکيه استئی اروپاۀراه اصلی نفوذ جھاديون رزمند

.  مبالغ الزم استۀل در حال تھيود و بروکسل برای تأمين اين کنترل کنوتواند مرز خود با سوريه را کنتر بروکسل نمی

ليس برای ومور پأاما اين کار زياد ثمربخش نيست زيرا ممکن نيست برای ھر فرد افراطی اسالمی در اروپا يک م

 . نفر است١٠٠٠ الی ٦٠٠نگھبانی دايم را پيدا کرد و در حال حاضر تعداد افراد فرانسوی رزمنده در سوريه از 

  

  :يادداشت

  : بايد بنگاريم،از بابت فرستادن اين گزارش مفصل» حيدری«با تشکر خدمت ھمکار عزيز ما آقای 

به نظر ما، تمام سروصداھائی که فعالً عده ای از کشور ھای اروپائی به دليل اشتغال جنگی سربازان مزدوری که خود 

فند موذيانه ايست که می خواھند بدان وسيله حد اقل به اھداف آتی دست خته اند، تربه راه اندا، به سوريه فرستاده اند

  :يابند

 در افتضاح آشکاری که از طريق ھمکاری با القاعده و شاخۀ داعش آن برای شان بار آمده، و داعش ھم جھت از بين -١

ی خواھند بدين وسيله، ، کشور ھای غربی مدز اباء نمی وجنايت و کشتاریبردن مقاومت طرفھای مقابل از ھيچ نوع 

 که گويا در تمام ماجرا آنھا ھيچ باز ھم باشندگان اصلی کشور ھای خودشان را تحميق نموده، به ھمه قسمی بنمايانند

  .گونه نقشی نداشته اند

ر تمام ب اينک که فضای جنگی تا حدودی به نفع سوريه تغيير خورده و دولت آن کشور در صورتی که بتواند -٢

کشور ھای عضو ناتو که در خفاء از طرف مسلمان تبار ه نمايد، بابت موجوديت آن عده از سربازان مشکالت غلب

 و تعدادی از آنھا در زندانھای  به سوريه اعزام شده اند» جھاديون« ظاھراً تحت نام قطعات نظامی کشور ھايشان

، ناتو و ی خسارت سنگينی عليه آن  دولتھا نمايد اسير می باشند و يا بعداً به چنگ سوری ھای خواھند افتاد، ادعا سوريه

ساير اشغالگران را بدين فکر انداخته تا با به نمايش گذاشتن چنين خيمه شب بازی ھا و نمايشات مسخره ای، برای 

  .فردای باز خواست، به اصطالح داليل محکمه پسندی فراھم نمايند

 ر جريان جنگ عمومی دوم ديده شد، تاريخ نشان می دھد ھمان طوری که درسالھای بعد از جنگ عمومی اول و د-٣

، در نخستين گام مشکالت خود را ھر آن زمانی که کشور ھای اروپائی دچار بحرانات حاد اقتصادی و يا جنگ بوده اند

بعيد بر دوش بيگانگان و پناھندگان انداخته، با خون آنھا آسياب سرمايه را به حرکت در آورده اند، اين ھم از امکان 

 مذھبی و قتل عام مسلمانان را در برنامه ھای دراز مدت شان ۀنيست که اعضای اروپائی ناتو و امريکا قصد تصفي

آنچه مسلم است در چنان صورتی نيازمندی آنھا در . نداشته باشند تا در وقت الزم جھت عملی نمودن آن گام بردارند

  .به چنان کشتاری بتوانند مردم خود و مردم ساير جھان را فريب بدھندداشتن بھانه و يا ھم بھانه ھائيست، که جھت آغاز 

 چيزی که تا کنون در افغانستان، .يعنی کشتار انسان ھای زيادی را، مبارزه عليه تروريزم نام گذاشته، بدان دست يازند

  .پاکستان، يمن، عراق، سوريه و ساير کشور ھای اسالمی انجام داده اند

عامل حضور که آنھائی که از جانب ناتو به سوريه اعزام شده اند، بيشتر از آن ايم الً ھم نگاشته  ھمان طوری که قب-۴

آنھا در سوريه ، اعتقادات آنھا به اسالم و اسالميت باشد، به مثابۀ يک سرباز مزدور، انجام وظايفی است که از طرف 
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ی، اگر امروز می توانند در سوريه دست به کشتار چنين سربازان مزدور. يل کنندگان بديشان سپرده شده و می شودوتم

و نابودی بزنند، در زير ھمين رايت فردا خواھند توانست تا در اقصا نقاط کشور ھای روسيه و چين، زير نان دفاع از 

  .بدون آن که دستان پرخون يقه سفيدھای ناتو، از ورای جنايات آنھا ديده شود. اسالم و اسالميت، خون بريزند

در . يجه تمام تالشھای کنونی بازيگران ناتوئی، برای زمانيست که خود را در چنان حالتی بی تقصير نشان بدھنددر نت

دل شان به بيضۀ اسالم می سوخت، ھيچ الزم ندارند تا اسپانيا، ھالند، و يا ھم ساير کشور غير آن ھرگاه آن نيروھا واقعاً 

در ھمان دم دست شان قرار دارد، می توانند در آغاز از چوچه بچه ھای تھديد نمايند، اردن و ترکيه را ھای اروپائی 

  .خود برسندپدرانگليس آغاز و بعد تر به حساب مادر و 
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