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  تی يری ميسان

  تفکر جھادی و خيانت بزرگ
زدوران طرفدار اروپا قرار گرفتند ،با اعالم حمايت  که برای جنگ مسلحانه در کنار مئیکه شھروندان اروپائياز آنجا

 قادر ئیکشورھای اروپا. سازمان ناتو و کشورھای عضو آن ،به اتھام خيانت و ھمکاری با دشمن محاکمه نخواھند شد 

  .به محاکمه ی آنھا نيستند ، چرا که بايد در ابتدا مسئوليت رھبران خود را در جنگ عليه سوريه به چالش بگيرند 

   ٢٠١٩ چ مار۴ /)سوريه( دمشق /لترشبکهو

  

انونی قرار ی که انجام دادند تحت پيگرد قع که به عناصر جھادی پيوستند ، به خاطر اعمال فجيئیشھروندان اروپا

  .ه خواھند شد ئ ،اما از اتھام خيانت تبرخواھند گرفت
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کرات  خود خواست تا شھروندان جھادی زندانی شده توسط نيروھای دموئی از متحدان اروپاترمپپرزيدنت دونالد 

انگلستان با اين موضوع مخالفت . سوريه را به کشورھای خود باز گردانند و آنھا را در سرزمين خودشان محاکمه کنند 

  .کرد ، و فرانسه حاضر شد تا مورد به مورد شھروندان خود را بازگرداند

 نمی باشند، بلکه نيروھای اياالت متحده با خروج از سوريه ، اذعان داشت نيروھای دموکراتيک سوريه يک ارتش متحد

 در سوريه افسانه ای "روجاوا"ھمينطور سرزمين کردنشين . باشند  تکميلی در چارچوب فعاليت ھای اياالت متحده می

ۀ  يک صحنه سازی است و کلي" کردستانئینيروی قضا"از اين رو . است که توسط خبرنگران به وجود آمده 

و به جمھوری عرب  زندانيان جھادی بايد آزاد شوند. ته محو خواھند شد تصميمات گرفته شده در آن در طی چند ھف

اما کشور سوريه ھمچنان به اعدام زندانيان . سوريه تحويل داده شوند، که تحت قوانين فرانسه محاکمه خواھند شد 

  . مخالف اين موضوع می باشند ئیمتوصل خواھد شد ، در حالی که کشورھای اروپا

نيروھای دشمن ھمکاری " که برای جھاد به سوريه رفته بودند و با ئیھروندان کشورھای اروپابه لحاظ حقوقی ، ش

 شده توسط کشورھای غربی در اما به لحاظ اعمال انجام.  ، به طور حتم مرتکب باالترين خيانت شده اند "داشتند

  . خود محاکمه شودء، ھيچ عنصر جھادی غربی نمی تواند در کشور مبداسوريه

در طول ھشت سال جنگ ، کشورھای غربی با تعجب : يان گرفتن اين جنگ ما با يک واقعيت مواجه می باشيم با پا

رد مورد اما می توان تمام اين موا. فراوان مدعی کشف انقالبی مردمی عليه ديکتاتوری علوی ھا در سوريه بودند 

با روايتی که آنھا از اين جنگ ارائه داده اند اين موارد . سادگی مورد قضاوت قرار داد ادعای کشورھای غربی را ب

 اتفاق افتاد  و تا کنون نيز ٢٠١١ آنھا در حال آماده سازی اين جنگ بودند که در سال ٢٠٠٣از سال :مغاير است ، زيرا 

  .اين جنگ به قدری طوالنی بود که تمام دروغ پراکنی ھا در خصوص آن مشخص شد ] . ١[ ادامه دارد

 برای ھمکاری با دشمن مورد قضاوت قرار می گرفتند ، و متھم به باالترين خيانت می ئیچنانچه عناصر جھادی اروپا

 قادر به محکوم کردن دد منشی ھای آنھا نسبت به سوری ھا بود و به احتمال زياد ، متھم به جنايت شدند ، دادگاه تنھا

دست می ه تنھا اين نتيجه ب . -م با تعصب جرم به حساب نمی آيد أ چرا که اعتقادات تو–عليه ھمشھريان خود می شدند 

  .آيد که رھبران غربی را برای خيانات بايد محاکمه کرد 

ص نمود که گروھای جھادی مانند القاعده و داعش بدون وابستگی به دولت ھای خاصی نمی توانند وجود داشته بايد مشخ

  .در واقع ، ھيچ سازمانی که دارای چنين نيروی نظامی باشد نمی تواند بدون حمايت کشوری به وجود آيد . باشند 

  :انسه به اين صورت تنظيم کنم اين عناصر متعصب را در فرۀ دفاعيۀ  نسخمبرای مثال من می توان

  

  عناصر جھادی خائن نيستند ، آنھا سربازند

دولت فرانسه برای جنگ عليه جمھوری عرب سوريه و رئيس جمھور اين کشور بشار اسد ۀ  متھمين تنھا به خواست-يک
  ده اندراھی سوريه ش

ند و قصد داشتند رئيس جمھور اين مقامات فرانسه پيوسته جمھوری عرب سوريه را به ديکتاتوری علوی محکوم کرد

  .کشور کشته شود 

: وقت کشور فرانسه اعالم کرد ۀ به اين ترتيب ، رئيس شورای قانون اساسی ، آقای لورن فابيوس ، وزير امور خارج

آقای بشار اسد : من به قدرت بيانات خود مطمئن شدم ...افرادی در اين دادگاه ۀ پس از شنيدن شھادت ھای تکان دھند"

اين موضع گيری تند ، در کشوری که قانون اعدام را لغو کرده است  . "زمين را نداردۀ لياقت زندگی کردن در کر

  .بسيار عجيب است 
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برای اجتناب از ھر گونه ابھام ، و برای درک اين موضوع که دعوت به کشتن رئيس جمھور يک کشور خواسته ای 

لکه از تمام فرانسوی ھا ، مردمان پاريس ، و به درخواست شھردار پايتخت نبوده که تنھا متوجه مردمان سوريه باشد ، ب

ن سوريه افرانسه خانم آن ھيدالگو صورت گرفته بود ، و برای اين منظور در برج ايفل تجمعی برای ھم دلی با مخالف

   .خبر آن را پخش کردنددر ھمان روز دفتری برای عضو گيری در کنار برج ايفل ايجاد شد و رسانه ھا . ترتيب داده بود

 ، که پنج سال بعد از آغاز ٢٠١۶خصوص پس از سال ه راه ، اين حمايت کمتر مشاھده شد ، بۀ بديھی است که در ادام

اما ھرگز اين . بحران بود ، مقامات فرانسوی برای ايستادگی در برابر کسانی که به سوريه عازم می شدند ، اقدام کردند 

خود را تکذيب نکردند به صورتی که در ظاھر امر ، می شد تصور کرد که کشور فرانسه ۀ مقامات ادعاھای گذشت

وليت ھای بين المللی خود انجام وظيفه می کند ، اما در ارتباط به قانونی جلوه دادن عمليات خود از موضع ؤنسبت به مس

  .پيشين خود نگذشته است 

  . ت فرانسه به ھنگام جھاد بھره مند شدند  تمام متھمان به طور غير مستقيم از کمک ھای دول- دو

دعوت ھای پنتاگون در اين رابطه . مسلح و پول دريافت کردند  گروھک ھای جھادی از سوی کشورھای خارجی ،ۀ کلي

تحقيقات رسانه ھای آزاد با استناد به ] . ٢[ کند  که جريانی به طور دائم در انتقال سالح به سوريه فعاليت میندنشان داد

يه شده وارد سور) تمبر سيکامور(مدارک توانست ثابت کند که ھزاران تن اسلحه به طور غير قانونی به ھنگام عمليات 

حد اقل . ل می شده ورکنت] ٣[ است ، و سپس توسط سازمان سيا ، و بعدھا از سوی سرمايه گذاران خصوصی ک ک ار

ھر چند ھنوز مشخص نشده کشور فرانسه به . لمان و انگلستان در انتقال اسلحه نقش داشته اند ا کشور ، از جمله ١٧

) لند کوم سازمان ناتو(که در پخش و تقسيم سالح ھا از سوی  طور مستقيم در اين انتقاالت شرکت داشته باشد ، با اين

  . .حضور اين کشور در منطقه آشکار شد  رانسه در آن فرماندھی می کرد ،که ف) نيروھای ارتش زمينی(

متھمان مدعی شدند که به گروھک القاعده وابسته می باشند و از سوی دولت فرانسه به طور مستقيم کمک دريافت  -سه
  .کرده اند 

 ماه ١٧در . تقديم نمود ثابت شد  ٢٠١۴ جوالی ماه ١۴اين ادعا با نامه ای که بشار جعفری به شورای امنيت در تاريخ 

تقسيم سالح ۀ ، نامه ای منتشر شد که در آن طريق) آاس ال(آزاد ۀ  ھمان سال و با امضای فرمانده ارتش سوريجنوری

 که از سوی کشور فرانسه به عناصر جھادی ارسال شده بود نوشته شده بود  و در اين نامه آمده بود که يک سوم ئیھا

که در سوريه با نام (ريس برای ارتش آزاد سوريه تھيه شده و دو سوم ديگر بايد به عناصر القاعده اين سالح ھا از پا

  ] .۴[ )النصره به خوبی عمل می کند(آقای فابيوس نيز ادعا می کرد . فرستاده شود ) النصره شناخته شده

متھمين با اطاعت از اوامر دولت فرانسه و با دريافت غير مستقيم سالح و به طور مستقيم مھمات از اين کشور ، با اتھام 

  .ھمکاری با دشمن و خيانت محکوم خواھند شد

  

  پائی به کشور ھای خود خيانت کرده اند رھبران کشورھای ارو

رھبران فرانسوی که به طور علنی مدعی رعايت حقوق بشر می باشند  و به طور مخفيانه از عناصر جھادی حمايت 

و توضيح بدھند به چه علت جمھوری عرب سوريه که او را دشمن می . کردند بايد در برابر دادگاه جواب پس بدھند 

  .فع کشور فرانسه لطمه وارد سازد نامند توانسته به منا

، به ھنگام جنگ داخلی لبنان، کشور سوريه ١٩٨١به طور پيوسته ياد آوری می شد که در سال  در ابتدای بحران،

با گذشت سی سال از اين جريان ، و با آغاز جنگ عليه . دستور قتل، لوئئ دوالمار، سفير کشور فرانسه را صادر کرده 
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 تن ١٧۵فی جويانه ، دفتر خدمات اداری ارتش در دمشق مورد حمله واقع شد که در اين ميان سوريه ، در عملی تال

  .د گرديد ئيأت) دی جی اس ای(کشته شدند ؛ اين حادثه از سوی آدميرال پير الکوست مدير دفتر 

. ه وارد کرده ھمچنين گفته شد ، جمھوری عرب سوريه با کشتن نخست وزير لبنان رفيق حريری به منافع فرانسه لطم

 دفاع می کند تا در آن رھبران کشور لبنان و سوريه به ترتيب "لبنانۀ ويژۀ محکم"فرانسه تا کنون از سازمان تلفيقی 

، اتھامات ) که گاھی نيز در نقش دادستان و قاضی عمل می کند(اين سازمان . اميل الحود و بشار اسد بايد محاکمه شوند 

 اتھامات دروغين را باور نمی ديگر کسی اين. اھد دروغين از آب در آمد ، پس گرفت شوۀ که کلي خود را پس از آن

به اين . ، به جز کارمندان اين سازمان و عوامل آنھا ، حتا فرزندان اشخاص کشته شده اين روايت را نمی پذيرند کند

  .در ماه گذشته داشت خاطر بھا حريری پسر ارشد رفيق حريری ، ديدار دوستانه ای با پرزيدنت بشار اسد 

مانند سوريه ، رھبران کشور فرانسه بدون درنگ از عناصر  برای به جريان انداختن جنگ عليه کشوری دوست ،

با اين عمل آبرو و حيثيت کشور فرانسه را در جھان بردند ، ھمچنين به منافع اين کشور لطمه . جھادی حمايت کردند 

ھمکاری ضد تروريستی سودمندی بودند و خود را با اين عمل در کنار تروريست آنھا باعث پايان گرفتن : وارد کردند 

برخی از حمايت شدگان آنھا به طور خود خواسته به کشور فرانسه بازگشتند و باعث حوادثی خونين . ھا قرار دادند 

  .شدند 

اب جنايت عليه کشور فرانسه ، و فرانسه ، به علت ارتکۀ ئيقضاۀ از اين رو رھبران کشور فرانسه در برابر عدالت و قو

  .ھمکاری با دشمن و خيانت ھای بزرگ بايد تحت تعقيب قرار بگيرند 
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