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  اسالمگرايان خارجى نيمى از جنگجويان
  

. س بازگشتيرز روز شنبه به پارانگذاران سازمان پزشکان بدون ميکى از بني ،Jacques Beres ،جراح فرانسوى

خبرگزارى . کردی دگان مراقب ميب دي از آس،اني در منطقه اى تحت کنترل شورش، حلب،هياو در شھر بزرگ سور

که براى " ان خارجىياسالمگرا" او ۀدھد که به گفتی  گزارش م،ن پزشک فرانسوىيترز پس از مصاحبه با ايرو

يانى را که براى سرنگونى بشار ش شمار شورشيجنگند موجبات افزا یه ميه گذارى حکومت اسالمى در سوريپا

 آنھا مبارزه اى الھى ۀکنند که مبارزی ى تصور مئه ير سوريان غين اسالمگرايا. جنگند فراھم آورده اندی سد ماال

 . است

Jacques Beresاو که ى  درصد از کسان٦٠ب يدليمس و ايد قبلى او از حد که خالف بازديگوی تز مي براى رو

  .ى بودندئه ير سوريدگان غيب ديمى از آسي و دستکم ن،مورد معالجه قرار داد سربازان شورشى

سد ه آنھا عالقه اى به سقوط بشار االگفتند کی آنھا با صراحت م. ى بودئن منظره تماشايدن ايد"،ديگوی دکتر م

ن ياورند و دولتى اسالمى را با قوانيت بدسه کنند که پس از آن چگونه قدرت را بی ن فکر مي بلکه به ا،ندارند

  ".ل بدھندينھاى جھان مبدل شوند تشکيخ نشيکه به بخشى از ش نيه براى ايشرع

Jacques Beresی گر کشورھاى عربى را تحت درمان قرار مين مورد که او چگونه صدھا جھاد گرا از دي در ا

  . صحبت کرد، اما حتى دستکم دو جوان فرانسوى،داد

  . دکتر اضافه کرد،"نده کامال متعصب بودندي آنھا فرانسوى و در مورد آبخشى از"

  . با ارزش استۀک نموني ح اما گفتند که محمد مرا،آنھا به من اعتماد نداشتند"

ش يک کشي ،قاى شمالىيفرا سه سرباز فرانسوى اھل ،ک اسالمگراى اھل تولوزي ،ح امسال محمد مراچدر ماه مار

  . ن ترورھا را با نام القاعده انجام دادياو ا. ھودى را ترور کرديو سه کودک 

که اکٽر  نيه را در مورد اير خود اطالعات دولت سوريھاى اخيدان بازديدکتر در جر" ،سدينوی ترز ميرو

    .نى کنديط را بازبير شده است که شرايان سربازان اسالمگرا ھستند رد کرده بود اما اکنون ناگزيشورش
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 ، فرانسه،کندی مانده کنترل مي اوضاع را جھت سرنگون نمودن تنھا دولت عرب سکوالر باقامريکاکه ی در حال

ھمان جھان غربى که به . کنندی ت ميان ارتجاعى حمايان و اسالمگرايلمان با تمام تالش از شورشاانگلستان و 

ستھاى الھام ي راه انداخت ھمزمان از ترورورش برد و تحت نام مبارزه با القاعده در افغانستان جنگ بهيافغانستان 

  .دنخوانی م" مبارزان راه آزادى" اما در مورد دومى آنھا را ،کندی ت ميه حمايگرفته از القاعده در سور

ه جھت مراقبت از سربازان شورشى يى در مرز سورامريکائ پزشک ٣٠دھد که حدود ی ترز گزارش ميرو

ۀ صورتى کامل از مبارزه ا بيى که بخشا ئا آنھايآن و "د يگوی  مامريکا ھمزمان قانون دفاع ملى. مستقرشده اند

توانند براى مدتى ی کنند می ت ميا متحدانش حماي امريکا ۀاالت متحدي ضد اها جنبشھاى مرتبط بي ، طالبان،القاعده

  .  به زندان محکوم شوند،ات خصمانهي تا توقف عمل،نامعلوم بدون دادگاه

ج فارس متصل به آنھا ي خلۀ دولتھاى ناتو و دولتھاى حوز،ست ھمزمانيبای  م،شدی  دنبال مکاامرين قانون ياگر ا

  .شدندی ده ميتوانى به بند کشيا ليا در زندانھاى مخفى در لھستان يگاه گوانتانامو يدر پا

 )ل.م (سويدنست ي ارگان رسمى حزب کمون،ه کارگريبه نقل از نشر
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