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  پورتال:  و يادداشت بلجيم-  حيدریعثمان: فرستنده

  ٢٠١۴ می ١۶
  

  مقاومت اروپائيان با جھاديون

  

 شھروندانشان در تشکيالت شبه نظاميان در  اروپا بر گزار شد کهۀ نمايندگان کشور ھای اتحاديجلسۀدر بروکسل 

  .سوريه می جنگند

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

سی کردند  را بررئی 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

  .نده اھا را خودشان پروراند جوی اشکال مبارزه با اسالم گرايانی ھستند که آن و جست

کارشناسان امور اسالم راديکال .  می دادندشدارورا برايش ھ ھا آن رو شده که مدته  اروپا به ھمان چيزی رو بکنونا

ک اسد خوشش نمی ئيگفته بودند که نبايد در سوريه از طرفداران القاعده تنھا به علتی حمايت کرد که غرب از رژيم ال

  .وقوع پيوست ه ھمين ھم ب. اين طرفداری برای خود اروپا گران تمام خواھد شد. آيد

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

، جيملمان، بلا از ارتش ھای فرانسه، انگليس، ھا عمدتاً  آن.  ھزار نفر است١١ ھزار يا حتی ۵ تا ٢ھا از  در ميان آن

  .لند و ايسلند ھستندا، ھاروین

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

اما در سوريه گرايش ھای خطرناکی برای اروپا و . پيروان القاعده و جھاديونی از اروپا می جنگند نگران کننده است
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را جمع » رجیارتش ھای خا«طرفداران القاعده در طول فقط يک سال توانستند چنان . کل جھان نيز مشاھده می شود

  :نيمان گفت.  سال الزم بود۵ - ۴کنند 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  ر دستجات ضد اسد را تشکيل میرسد و حدود يک درصد از تعداد کل افراد موجود د 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

  . ميالدی صورت پذيرفته و پيامد آن بسيار جدی خواھد بودۀ قرن گذشت٨٠ھای   جنگ افغانستان در سالۀدور

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

  . تا بيش از يک ھزار نفر است۶٠٠فرانسه که در نبرد ھا در سوريه اشتغال دارند از 

ھای  ايده اين شبه نظاميان به محض بازگشت به فرانسه ۀ فرانسه ھمۀافسر سابق سرويس ويژ» الن شوئه«بنا به اعتقاد 

  :او گفت. ھمراه خواھند آورده بسيار راديکالی را ب

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

فری ھستند يھا تک و بخشی از آن نمی باشند آنکنند  معيت مسلمانان فرانسه تماس برقرار نمیجدر آن است که جھاديون با 

  .ھا دشوار است ل کردن آنوکنتر. ترکی نداردش مباشند که با اسالم موجود در فرانسه وجه و پيروان اسالم راديکالی می

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

.  مبالغ الزم استۀل در حال تھيول کند و بروکسل برای تأمين اين کنترورا کنترتواند مرز خود با سوريه  بروکسل نمی

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

  . نفر است١٠٠٠لی  ا۶٠٠و در حال حاضر تعداد افراد فرانسوی رزمنده در سوريه از . نگھبانی دايم را پيدا کرد

  :يادداشت

خير مقدم می گوئيم، خويش را در جمع ھمکاران قلمی »  حيدریعثمان« خوانندۀ گرامی ما آقای ما ضمن آن که آمدن

  :بايد خاطر نشان بسازيم

 مبنی بر نگرانی ھا و دلواپسی ھائی که از جانب قدرت خيمه شب بازی ھا و نمايشاتتجارب تاريخی نشان داده که تمام 

بازی می گردند، چيزی نيست به جز تالش به منظور فريب رقيب و يا رقبای احتمالی آينده و به ھای امپرياليستی 

  . را به خانۀ ھمسايه بردن» پل پای«اصطالح 

ان ھيتلر حدود  نوادگکرائين و پيروزیوما مطمئن ھستيم با شرايط جديدی که در اروپا به دنبال کودتای فاشيستی در ا

 به وجود آمده، اگر نگوئيم تمام افراد القاعده، به جرأت می توانيم بنويسيم بخش اعظم آنھا عد از مرگ خودش سال ب٧٠

 در ليبيا افراد القاعده از برکت وجود - »برهللا اگ« و ذکر لباس عوض نموده، به جای ردای القاعده و ريش ھای دراز

گويان در آن قسمت اروپای  » ھيتلرلھاي«ھای تراشيده و  با سر  - يافته بودند» گ«حرف  ادای امپرياليزم مخرج 

در آسيای ميانه که تا ھنوز قالدۀ بردگی صد درصد ناتو را بر »  سابقشوروی«شرقی و کشور ھای باقی مانده از 

د،  بايد ھمه کس تا کنون فھميده باش اين را.، دست به دھشت افکنی و کشتار مردم بيگناه خواھند زدگردن نياويخته اند

به نام مسلمان و القاعده خون می ريزند، ھمه بدون استثناء جواسيس نھاد ھای استخباراتی غرب به خصوص  آنھائی که

  .امريکا، انگلستان، فرانسه و المان می باشند

اليزم آنھا تا کنون به مثابۀ سرباز مزدور در خدمت امپرياليزم قرار داشته اند، و به يقين بعد از اين ھم در رکاب امپري

  .جھانی به کشتار خلقھای جھان ادامه خواھند داد
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