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  حميد محوی: برگردان از 

  ٢٠١٥ مارچ ٢٣

  :گزارش 
   تابع اروپای غربی در صفوف جھاد طلبان٣٥٠٠ بيش از 

  
   تابع فرانسوی در صدر جدول کشورھائی قرار دارد که جھاد طلب صادر کرده اند١٢٠٠رانسه در اين زمينه با 

 و ٣٥٠٠، بين ) ISCR(به گزارش مرکز بين المللی پژوھش ھای بريتانيا در زمينۀ خشونت سياسی و افراط گرائی
 اروپای غربی در صفوف گروه ھای اسالمگرا در عراق و سوريه می جنگند و در کشورھای مبدأ خودشان  تابع٣٩٠٠

  .نيز فعال ھستند
 تروريست به صفوف جھاد طلبان ١٢٠٠بر اساس پرونده ای که توسط اين مرکز پژوھشی منتشر شده، فرانسه با ارسال 

ايرلند .  عضو گروه اسالمگرا٦٠٠ تا ٥٠٠لمان بين ا بريتانيا و سپس. ّدر اين زمينه مقام اول را از آن خود ساخته است
  . جھاد طلب٣٠در پائين جدول با 

ای ھر ميليون ، اين کشور در رتبۀ اول قرار دارد، برجيمبر اساس تعداد اسالمگرايان نسبت به ھر ميليون از جمعيت بل
  .  نفر برای ھر ميليون١٩ با يدن نفر در ھر ميليون، و سو٢٧نمارک با سپس د.  جھاد طلب٤٠

 نفر از فدراسيون روسيه در حال حاضر در ١٥٠٠ تا ٨٠٠در عين حال، تحليل گران اين مرکز تخمين زده اند که بين 
  .کنار اسالمگرايان می جنگند

مرکز بين المللی پژوھش ھای بريتانيا در زمينۀ خشونت سياسی و افراط گرائی در لندن، تخمين ھای خود را بر اساس 
 رسانه ھا، بيانيه ھای مقامات و نمايندگان گروه ھای اسالمگرا در انترنت و شبکه ھای اجتماعی تنظيم کرده تکزارشا
  .است

   
  :لينک منبع 

   
http://fr.sputniknews.com/international/20150322/1015282596.html#ixzz3V7YqyDUZ  
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    حميد محوی : ازپی نوشت

  
اين آقا ھمين چند ماه پيش اعالم کرده بود که اين . ًلوران فبيوس وزير امور خارجۀ فرانسه را حتما می شناسيد 

اين بخش از سخنرانی آقای فبيوس شھرت خاصی . تروريست ھا و جھاد طلبان در سوريه کار مفيدی انجام می دھند
به اين معنا که . منتشر گرديده به نقل آورده شده استکه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه نيز ای دارد و در چندين مقاله 

  .ًيادآوری اين موضوع کامال مستند است
ی ئعی مردم ايران، بازدارندگی ھسته و جالب است بدانيم که ھمين آقای فبيوس مشوق تروريسم اسالمی، برای ارتش دفا

ولی در ھمين مورد مجاز نيز بايد . استی را مجاز دانسته ئبه انرژی ھسته » دسترسی«گرچه . ترا ممنوع کرده اس
ل فبيوس و دوستانش باشد و به عنوان قابل وًنيز حتما بايد محدود و در کنتر» دسترسی«زيرا چگونگی اين . ترديد کنيم

له و در نتيجه اعالم تحريم و باال کشيدن پول ھای ايران أی تواند فعال گردد و به عنوان مسدسترسی ترين بھانه ھر آن م
مردم ايران نمی توانند فبيوس : رو می شويم ه در ھمينجا ما دست کم با يک تبعيض روب. اره و چندباره مطرح گردددوب

می محروم کنند و ناوھای جنگی فبيوس می تواند با آزادی وارد خليج فارس شود و برای امارات ورا از داشتن بمب ات
  .اسالمی با چتر اسلحه و مھمات پياده کند

طق اين نوع رھبران سياسی که در کشور خودشان دستشان نيز به خون آلوده آلوده است و موجب مرگ و دليل و من 
می به معبدگاھی تبديل خواھد شد که ديگر وبيماری بسياری از ھم ميھنان خود شده اند، اين است که گويا ايران با بمب ات

می را نتوانند به دلخواھشان به بازی وان با بمب اتامکان مداخله در آن وجود نخواھد داشت، و نگران ھستند که اير
در کشورھای مبدأ ) پياده نظام ناتو(و ارسال تروريست به ايران ممکن است برای آژانس مسافرتی جھاد طلب . بگيرند

  .خطرناک باشد
گسيل می زيرا کشورھای ناتو با اطمينان خاطر به قدرت نظامی شان برای کشورھائی که ھدف گرفته اند تروريست 

  .کنند و اسلحه می فرستند
 گاھنامه ھنر و مبارزه

 


