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 1۱/۹۰/۱۹1۲        یوسفی اکبر محمد دوکتور: مترجم
 

 "!اسالمی دولت" ممنوعیت
 

 .بیند می تهدید مورد آلمان در را عامه امنیت( De Maizière) "میزیر دی"
 
 از آلمان در" اسالمی دولت" تروریستی سازمان»

 دی" داخله، وزیر. باشد می ممنوع فورا   لحظه همین
 های ملیشه" قدم، این با که است، داشته اعالم" میزیر
 می تهدید را آلمان در عامه امنیت چنان هم" ترور
 . کنند

 

 Thomas) میزیر دی توماس" "داخله وزیر – برلین
de Maizière (CDU))، (مسیحی دیموکرات حزب  )آلمان اتحادی حکومت: است گقته برلین در جمعه روز 

 دولت" ترور سازمان. »دارد می اعالن ممنوع آلمان در را( اس آی"« )اسالمی دولت" ترور ملیشۀ» های فعالیت
 . «آلمان در عامه امنیت برای -است تهدید یک هم" اسالمی

 

 بر در سازمان درین را سهمگیری نوع هر ممنوعیت این.« گیریم می قرار قاطعانه امروز ما تهدید، این برابر در»
 و  عالمات حمل  عالوتا  . باشد می شامل نیز مظاهرات در اشتراک  یا و اجتماعی های رسانه در سهم که گیرد، می
 جهت در است، مهمی قدم امروزی ممنوعیت: »است گفته" میزیر دی. "نماید می احتوا هم را اعانه آوری جمع یا

 می االجرا مرعی 1۱ بساعت" اتحادی کنندۀ اعالن"در آن نشر با ممنوعیت این «المللی بین تروریزم علیه مبارزه
 .باشد

 

 جذب و جلب برای آلمانی زبان به چنان هم تجاوزگرانه و هدفمند" ،(اسالمی دولت" )اس آی:  "نماید می تأکید وزیر
 شده بزرگ نگرانی باعث عراق و سوریه به" آلمانی های اسالمیست های سفر حرکت." کند می تبلیغ هواداران

 نفرت که اند، آموخته آنها. اند برگشته آلمان به که است، گفته سخن" اسالمیست" صد رقم از" میزیر دی. "است
 لیکن."  دهند انتقال ما های شهر در را خود جهاد" ها تروریست که شد، آن مانع باید." دهند انجام قتل و دهند نشان
 ترجمۀ ختم.« گردد نمی( اسالمی دولت" )اس آی" با آیدیالوژیکی نبرد و" تشریح و توضیح" جانشین ممنوعیت این
 (fab/dpa"« ) آنالین شپیگل" در شده نشر متن

 

 است بوده مصادف گذشته، جمعۀ روز: مترجم یادداشت
 از" سال سیزده" درست که ،۱۹12 سپتمبر 11 با

 واشنگتن و نیویارک در تروریستی، وحشتناک حوادث
 و مختلف حوادث وقوع جهات از سال این. گذرد می

 قبل سالهای با جهان، مختلف نقاط در" بحرانی" اوضاع
 . است داشته تفاوت

 
 به است، محسوس اعالمیه درین طوریکه آلمان دولت
" تشدید" چنان هم و" عراق" و"سوریه" بحران نسبت

 نگران کل بصورت اوضاع از  ،"اوکراین" در بحرانات
 .باشد می
 
 بارک" که شود می گفته دیگر، شمار بی های رسانه جمله از" شپیگل" ،"شترن" مجلۀ خبری گزارشات اساس بر

 ملیشۀ" "نابودی" بارۀ در را خود پالن" چهارشنبه" روز خواهد، می ،"ملت به خطاب"  بیانیۀ یک در ،"اوباما
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 ضربات با تا دارد، درنظر" شترن متن" همین اساس بر" اوباما. "نماید اعالن( اس آی" )اسالمی دولت تروریستی
 درین که است محتمل. بخشد توسعه سوریه،" همجوار کشور در عراق خاک از" اس آی" - مواضع علیه نظامی
 اند نموده آغاز عراق، در م،۱۹۹3 سال در ها امریکایی که را جنگی آن  که باشد، نهفته آن در" اوباما" هدف بیانیه

 باالی سطر در.)بفرستند تر، طوالنی توظیف یک به است، مانده جا به کشته، امریکایی عسکر 22۹۹ از بیش و
 "(اوباما ستراتیژی در خالیگاه سه": اسالمی دولت" علیه مبارزه" –" اوباما" عکس

 او. بخشد توسعه سوریه خاک در ،"اسالمی دولت" علیه را جنگ خواهد می اوباما بارک" -پائین های سطر در)
 شپیگل." ( )"ندارد جواب هیچ امریکا جمهور رئیس مرکزی، سؤال سه به لیکن. داشت اعالم را" باری بمب"

 (آنالین
 
 متحدۀ ایاالت گاه هر. است شده باعث نیز را" المللی بین حقوق" یا" الدول بین حقوق" دانشمندان گرم بحث خبر، این

 حقوق" از" تخطی" را عمل این بخش، دانشمندان دهند، انجام" سوریه" دولت" اجازۀ" بدون را اقدامی چنین امریکا،
 در که م،۱۹۹3 سال در" عراق جنگ آغاز" زمان با مشابه" آلمان دولت رابطه درین. نمایند می تلقی ،"الدول بین

 از و بوده قدرت سر بر" ها سبز و نود اتحاد" و" آلمان دیموکرات سوسیال حزب" ،"ائتالفی" حکومت آنوقت
 صدام رژیم" علیه جنگ در" اشتراک"

 هم مورد درین اند، ورزیده امتناع" حسین
 را" هوایی" حمالت ،"میرکل انجیال" چنان،
 نمی" آلمان" جانب از ،"اس آی" علیه
 .پذیرد

"  میرکل" خانم عکس فوقانی سطور در 
: خوانیم می"( کنسلرین)" اعظم صدر

 میرکل": "اسالمی دولت" علیه مبارزه"
" اس آی" علیه را آلمان هوایی حمالت
: عکس پایان در. شمارد می مطرود

 هوایی حملۀ هیچگونه": میرکل کنسلرین»"
 .« بود نخواهد میانه شرق در آلمانی

 
 با برلین – باشد می" اسالمی دولت" علیه المللی بین ائتالف ده از بخشی آلمان: " عکس پائین روشن سطور ترجمۀ
 ساخته واضح" میرکل" سخنگوی خانم یک را جمله این. گردد نمی سهیم ،"ها جهادیست" علیه خود، هوایی حمالت
 ."است

 
 علیه سوریه" اخطاریۀ" تصور، این نشر با ،"اسالمی دولت" علیه مبارزه مورد در ،"شپیگل" ترتیب همین به
 چنین سرخ، و سیاه رنگ دو با عکس، باالی سطر در. دهد می خبر نیز امریکا متحدۀ ایاالت" خودسرانۀ حمالت"

 هوایی حمالت با رابطه در امریکا متحدۀ ایاالت به سوریه(: " اس آی" )اسالمی دولت" علیه مبارزه: "خوانیم می
 ." دهد می اخطار خودسرانه

 
 دی" خاص میانجی: "خفیف خط با عکس، پایان در

 ایاالت به اخطاریه: اسد سوریه، جمهور بارئیس" میستورا
 "امریکا متحدۀ

 
 عمل یک سوریه حکومت: "درشت خط با پائین جمالت
 به"  خود کشور در را متحده ایاالت خودسرانۀ نظامی
 وزیر را این. نمود خواهد تلقی" سوریه علیه حمله عنوان
 ایاالت خارجۀ وزیر بالمقابل. است نموده اظهار حیدر

 ." باشد می نمو حال در" اس آی" - ترور ملیشۀ ضد" ائتالف" که است شده مدعی ،(Kerry" )کری"ِ متحده،
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 دولت: "عکس فوق سطر در. )است سپرده نسر به ،"آنالین شپیگل" امروز همین که اندازید، نظر ذیل تصویر به
 از بیش که دهد، می گزارش" ای آی سی": "اسالمی
: پائینی سطر در ،."دارد وجود" اس آی" – جنگی 3۹۹۹۹

 دو در." دارند ادامه جذب و جلب: سوریه در ها اسالمیست"
 و جلب مؤفقانه شایعات قرار"  اسالمی دولت:"پائین سطر
 آی سی" مخفی، خدمات اطالعات اساس بر: کند می جذب
 315۹۹ تا حاضر حال در  سوریه و عراق در ،"ای
 1۱ ،"آنالین شپیگل." )جنگند می ملیشه برای"  اسالمیست"

 (۱۹12 سپتمبر
 

 پایان
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