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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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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۴ نومبر ٠٧

  :جھاد طلبان در بازگشت از سوريه 
   کشته در چين١۵٠تا کنون بيش از 

 

 

، ولی تعداد آنھا به شکل شگرفی در )١(د شده بود ئي تأ٢٠١٢حضور جھاد طلبان چينی در سوريه از تاريخ اکتبر 

خود ه  چينی در رقه پايتخت امارات اسالمی را بۀتجمع آنھا به حدی رسيد که يک محل.   افزايش يافت٢٠١۴تابستان 

 .اختصاص دادند

امبوج يا اندونزی عبور به طور کلی چينی ھای جھاد طلب به جامعۀ ايغوری ھا تعلق دارند، اين مبارزان غالباً از راه ک

  .می کنند و از کمک سرويس ھای اطالعاتی ترکيه برخوردار ھستند

  طی ماه ھای گذشته، با بازگشت جھاد طلبانی که به سوريه رفته بودند، چند سوء قصد اسالمی در چين به وقوع پيوست

 . زخمی۴٠ کشته و ۵ - ٢٠١٣بر و اکت٢٨ در پکن،  Tiananmen  ميدان تيانانمن —

 . زخمی١۴٣ کشته و ٢٩ -٢٠١۴ چ مار١ ، Kunming  ايستگاه قطار کونمينگ —

 . زخمی٧٩ کشته و ٢ -٢٠١۴ اپريل ٣٠ايستگاه قطار اورومکی،  —

 . کشته و چندين زخمی٣١ -٢٠١۴ مه ٢٢ بازار اورومکی، —

 . زخمی٣ کشته و ١٣ - ٢٠١۴ جون ٢١، Kargilikليس کارجيليک و ھتل پ—

 کشته و در اين سوء قصد بسياری زخمی ٩۶ - ٢٠١۴ جوالی ٢٨، Shache/Yarkantانت يارک/ليس شاشو ھتل پ—

  .شدند

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tyww86xSZyY 
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متحده بيم سوء قصد جھاد طلبان احساس می شود، ولی تا کنون موارد به ثبت رسيده در حتی اگر در اروپا و اياالت 

  ).٢(چھار چوب سازمان جھاد طلبانی مرتبط می باشد که به کشورھای خود باز گشته اند

  ).٣(نظر می رسد که اساساً برای مبارزه عليه جمھوری خلق چين ايجاد شده امارات اسالمی در آغاز ب

  .راق دو عکس از شھروندان چينی عضو امارات اسالمی را منتشر کردوزير دفاع ع

 

 

ۀ رمقاله ای دربا Resurgenceش به زبان انگليسی  اه القاعده در نخستين شمارۀ مجل،٢٠١۴بر ودر اواسط ماه اکت

 چين ممنوع اسالم در«در اين مقاله مدعی شده اند که .  منتشر کردXinjiangترکستان شرقی، نام قديمی سينجيانگ 

عالوه بر اين در اين مجله . ، در حالی که واقعيت اين است که دين اسالم يکی از پنج مذھب رسمی چين می باشد»است

 .فراخوانی نوشته که مبتنی بر آن بايد به راه ھای تدارکاتی چين حمله کنند

کستان آموزش می بينند که بعداً به بر اساس اطالعاتی که ما در اختيار داريم، بيش از ھزار جھاد طلب چينی در پا

  .سوريه فرستاده خواھند شد و سپس به چين بازخواھند گشت

 بار از حق وتوی خود در شورای امنيت سازمان ملل متحد استفاده ٨در طول تمام تاريخ جمھوری خلق چين، اين کشور 

  .بوده است) فارس(يج  بار آن برای حفاظت از سوريه در مقابل خشونت غرب و کشورھای خل۴کرده که 
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جمھوری خلق چين که تا کنون در منازعات ھند و پاکستان ھمواره تنھا در کنار پاکستان به سر می برد، تصميم گرفته 

  ).۴(است که برای تمرين ھای ضد تروريستی به ھند نزديک شود

ان و در واکنش به حرکات چين و روسيه سازمان ھمکاری شانگھای را برای مبارزه عليه جدائی طلبان و جھاد طلب

  .القاعده در درۀ فرغانه ايجاد کردند

 نفر ديگر به جرم رابطه با ٢۵۶ نفر بازداشت شده  و ١٣٩بر اساس گزارش رسانه ھای چينی، طی دو ماه گذشته 

  .سازمان ھای جھاد طلب محکوم شده اند
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Jihadistes revenus de Syrie : déjà plus de 150 morts en Chine  

  


