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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ فبروری ٢٨
  

 !و سرنوشت اسرای خارجی آن» داعش«نام   بهئیعروج و افول ھيوال
 کاميون از ساکنان ۴٠بالغ بر ) د.س.ق( ، نيروھای دموکراتيک سوريهفبروری بيست و دوم -صبح جمعه سوم اسفند 

  .منطقه از جمله زنان و کودکان را از مناطق تحت اشغال داعش نجات داده و آنان را به مناطق امن انتقال دادند

به نام باغوز که در کرانه شرقی رود فرات و در نزديکی آخرين محلی که داعش در اختيار دارد، شھر کوچکی است 

  .مرز سوريه و عراق قرار دارد

که  گريزند در حالی ھايشان از مناطق تحت تسلط اين گروه در شرق سوريه می نظاميان داعش و اعضای خانواده شبه

  .صدھا زن و کودک ھمراه آنان در شرايط ناگواری ھستند

ای به وسعت حدود  مرد، زن و کودک که بعضی از آنان زخمی و بيمار ھستند، منطقهبه گزارش منابع خبری، صدھا 

فراريان، خسته و با کمبود . پنجاه کيلومتر مربع را که آخرين منطقه تحت تسلط آنان در شرق سوريه بود ترک کردند

 .غذا و دارو مواجه ھستند

شوند و خود را به نيروھای دموکراتيک سوريه، تسليم  می از فراريان داعش به روستای باغوز وارد ئیھا چنين گروه ھم

 .کنند می

ھای اسير شده را آزاد  ای اعالم کرد که کردھا در شمال سوريه داعشی نيروھای سوريه دموکراتيک با صدور بيانيه

  .ھا اقدام کنند ھا برای بازگردانيدن اين داعشی نخواھند کرد و کشورھای آن

ھا   نفر از زنان داعشی٧٠٠ نفر از کودکان و ١۵٠٠ تروريست داعشی اسير شده و ٨٠٠وجود : در اين بيانيه آمده است

  .ای بگريزند دار ھستند و ممکن است در ھر حمله مثابه بمب زمان به

ھای کافی  ھا را تحمل کنند و ما زندان يت آنمسؤولتوانند   نمیئیکردھا به تنھا: نيروھای سوريه دموکراتيک اعالم کردند

ھا رو به افزايش است و  ھای آن ھا اسير شده و خانواده ويژه که تعداد داعشی ھای داعش نداريم، به ی اين تروريستبرا

  .آيند ھا نفر ديگر به اسارت در می روزه ده ھمه

ھای بازداشت شده فرار کنند، ابراز نگرانی  که در صورت حمله ترکيه، داعشی نيروھای دموکراتيک سوريه، از اين

  .اند کرده
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يک فرمانده نيروھای دموکراتيک . ، آخرين سنگر داعش منتشر شده است»باغوز«ھا از  خبرھای متناقضی در رسانه

اما آن ھا نمی خواھند . ھا پيشنھاد کرديم تا تسليم شوند طی چند روز گذشته، بارھا به آن«:  گفتامريکاسوريه به صدای 

  ».به اين شکل آن جا را ترک کنند

گويد که اگر جنگجويان داعش از طرف ما پيشنھادی شامل خروج امن دريافت نکنند، تا نفر آخر  رمانده محلی میاين ف

 .خواھند به بيابانی در عراق بروند؛ اما در خواست شان رد شده است ھا می  آن.خواھند جنگيد

ان صدھا غيرنظامی ساکن بيش از سيصد عضو داعش در روستای باغوز، آخرين سنگرگاه داعش در سوريه، در مي

 .دھند اند و به غيرنظاميان اجازه خروج نمی روستا سنگر گرفته

شان خارج کردن حداکثر غيرنظاميان از باغوز پيش از شدت  گويد که ھدف سخنگوی نيروھای دموکراتيک سوريه می

 .ھا است گرفتن درگيری

روگان و بازداشتی نيروھای دموکراتيک سوريه در گويند که مذاکراتی برای آزادی صدھا گ ھای محلی می ديگر مقام

 .باغوز در جريان است

اند ضمن اتخاذ اقدامات  نيروھای سوريه دمکراتيک قبل از حمله به بازماندگان داعش که در منطقه الباغوز سنگر گرفته

ان را از آخرين منطقه شنبه ھفته گذشته تالش کردند تا غيرنظامي ھا به تسليم شدن، از روز سه ضروری برای اجبار آن

  .حضور داعش در شرق سوريه خارج کنند

رسانی نيروھای سوريه دمکراتيک در روز جمعه به رويترز گفته بود که  تر مصطفی بالی مدير مرکز اطالع پيش

شود   تن تخمين زده می٣٠٠٠ھا بيش از  اند تا غيرنظاميانی را که تعداد آن نيروھای سوريه دمکراتيک مجددا تالش کرده

 .را از منطقه الباغوز خارج سازند

اگر موفق به اخراج کامل غيرنظاميان شويم در «: چنين گفت رسانی نيروھای سوريه دمکراتيک، ھم مدير مرکز اطالع

 ».ھا را مجبور به تسليم شدن خواھيم کرد ھر لحظه تصميم حمله به الباغوز را اتخاذ خواھيم کرد و تروريست

 تن از عناصر گروه داعش با نپذيرفتن ٤٠٠شنبه اعالم کرد بيش از   حقوق بشر سوريه روز پنجشايان ذکر است ديدبان

اند و ھمراه با تعدادی از غير نظاميان   خروج از الباغوز در آخرين استحکامات داعش در اين منطقه سنگر گرفته گزينه

 .ھايشان حاضر به خروج از اين منطقه نشدند و افرادی از خانواده

اند از  شنبه توانسته  گروه داعش روز پنجکنترولان حقوق بشر سوريه افزود صدھا تن از افراد مانده در مناطق تحت ديدب

 .ھا سنگر گرفته است، خارج شوند ھای شرقی رود فرات که داعش در آن طريق مزارع ميان منطقه الباغوز و کرانه

اند تعدادی از   شخصی که از الباغوز خارج شده٥٠٠ه بنا به گزارش ديدبان حقوق بشر سوريه، از تعداد نزديک ب

ھا از سوی مراکز  خورند که مراحل تفتيش آن  عضو داعش به چشم می خارجی و غربی» فرماندھان«رھبران و

 . نيروھای سوريه دمکراتيک انجام شده است

 اين گروه از الباغوز خارج ھای تعدادی از عناصر داعشی که طی شود غيرنظاميان و خانواده بينی می چنين پيش ھم

 .ھای حومه جنوب شرق استان الحسکه منتقل شوند اند به اردوگاه شده
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 از اين ئیھا  کاميون تر از روستای الباغوز به وسيله  تن از غيرنظاميانی که پيش٢٠٠٠الزم به يادآوری است بيش از 

 .اند منطقه خارج شده

 در ليبی، الجزاير، تونس، مصر و سوريه، داعش، به يکی از »بھار عربی«در ھفت سال گذشته و پس از شکست 

سرعت مناطق مھمی از سوريه و عراق به اشغال خود درآورد و پس از  قدرتمندترين نيروھای مذھبی تبديل شد که به

  .اعالم کرد» خالفت اسالمی«تسخير رقه در سوريه و موصل در عراق، البغدادی ريس اين گروه 

 ٢٠١٤مواجه شد اما شکست و افول آن از سال ... ھای غربی، دولت ترکيه و ستقبال برخی دولتاگر عروج داعش با ا

ويژه  دست نيروھای دموکراتيک سوريه به اش به کوبانی آغاز شد و سنگرھای آن يکی پس از ديگری به با حمله

  .ھای زن و مرد مدافع خلق روژآوا تسخير شد يگان

چون حکومت اسالمی ايران،   ھمئیھا ھای ھيوالتر از داعش در جھان، حکومت لتالبته شکست داعش، مھم است اما دو

  ...المسلمين، طالبان، جبھه النصره و حکومت عربستان، حکومت ترکيه و جرياناتی مانند القاعده، اخوان

وريه را  اسفند، آخرين مقر گروه داعش در سيکمکاروانی با صدھا زن و مرد غيرنظامی و کودکان روز چھارشنبه 

گويند که  اند، می ای نزديکی مرز عراق، مستقر شده  خبرنگاران آسوشيتدپرس که اطراف باغوز، دھکده.ترک کردند

 کاميون مردم را از آخرين مقری که داعش در کناره رود فرات ھنوز در اختيار دارد، خارج ١٧کم  طی اين ھفته دست

 .اند کرده

ھا حامل غيرنظاميانی ھستند که از   کرده که اين کاميونتأئيدتيک سوريه، گوی نيروھای دموکرا مصطفی بالی، سخن

 .گريزند قلمرو تحت تسلط داعش می

ھا  نظاميان داعش نيز ھمراه غيرنظاميان سوار کاميون توان گفت که آيا شبه آسوشيتدپرس نوشته که اما به اين راحتی نمی

چنان آخرين سنگر خود را حفظ   نفر از اعضای داعش ھم٣٠٠دود شود که ح در عين حال تخمين زده می. اند يا نه شده

 .کرده باشند

ھا از  شنبه گفت که اگر اعضای داعش خود را تسليم نکنند، عمليات نظامی برای بيرون راندن آن مصطفی بالی، روز سه

دان غيرنظامی از گيرد که شھرون  کرد که چنين عملياتی متعاقب آن صورت میتأکيدوی سپس . شود منطقه آغاز می

 .نظاميان تفکيک شوند شبه

شدت  کنند به چنان مقاومت می ھا که ھم مانده داعشی يکی از فرماندھان نيروھای دموکراتيک سوريه نيز گفته، باقی

 .اند مجروح يا مريض شده

 تحت تسلط خود ای از سوريه و عراق را ھای گسترده ھای اخير بخش که در سال» خالفت اسالمی«به اين ترتيب، گروه 

گونه که نيروھای دموکراتيک سوريه وعده  درآورده بود، اکنون تنھا محدوده بسيار کوچکی را در اختيار دارد و آن

کاران داعش توسط نيروھای سوريه دمکراتيک در  بنابراين، محاصره تبه. اند، به زودی آن را از دست خواھد داد داده

مبارزان روز جمعه در عملياتی ويژه صدھا غيرنظامی را . شود تر می چنان تنگ مرحله پايانی کارزار تندباد جزير ھم

 .کاران نجات دادند از چنگ تبه

چنين در برخی گزارشات آمده است که نيروھای دمکراتيک سوريه آخرين سنگرھای داعش در باغوز را تصرف  ھم

 در نزديکی باغوز حضور دارد، گزارش کرده خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در پايگاه نيروھای دموکراتيک. کردند

ھا کودکان و ازجمله چند  در کاميون. کنند ھای پوشيده و زنان با نقاب شھر را ترک می گروھی از مردان با صورت«

  ».شوند دختربچه ديده می
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يروھای  کاميون حامل زنان و کودکان با ھمراھی ن٣٠ گزارش داد فبروری ٢٢خبرگزاری فرانس پرس، شامگاه جمعه 

  . گروه داعش در باغوز واقع در شرق سوريه خارج شدندکنترولسوريه دمکراتيک از آخرين منطقه تحت 

ھای سنی مختلف به ھمراھی تعدادی  دار سياه و نيز کودکانی از رده اند، زنان با پوشش نقاب شاھدان عينی گزارش داده

 .ھا از منطقه باغوز خارج شدند  اين کاميوناند سوار بر ھای خود را با چفيه پوشيده از مردان که صورت

 کردند که داعش تأکيداند که غيرنظاميان خارج شده از منطقه باغوز  گفته» العربيه«چنين شاھدان عينی به خبرنگار  ھم

  .عنوان سپر انسانی به گروگان گرفته است چنان گروھی از غيرنظاميان را به ھم

  
 که توسط نيروھای ئیھای اروپا داعش در سوريه، بحث بر سر سرنوشت داعشیزمان با سقوط آخرين سنگرھای  ھم

  .اند، باال گرفته است دموکراتيک سوريه اسير شده

، با ھدف محاکمه کردن اعضای خارجی داعش که توسط نيروھای مدافع خلق )روژاو( خودمديريتی شمال سوريه

ھا بار از  اند، ده دستگير شده» د.س.ق«ھای دموکراتيک سوريه و نيرو» ژ.پ.ی«ھای مدافع زنان  و يگان» گ.پ.ی«

، توجيھات مختلفی ئیھر کدام از سران کشورھای اروپا. اند شھروندان خود را تحويل بگيرند  خواستهئیکشورھای اروپا

  .ھا خودداری کنند تراشند تا از تحويل آن می

 مليت مختلف دارند، ھشدار دادند، در صورتی ۴٨عشی از  اسير دا٩٧٠که   با اعالم اين،نيروھای سوريه دموکراتيک

ھای شمال سوريه  ھايشان از اردوگاه که ارتش ترکيه به مناطق شمال سوريه حمله کند، صدھا اسير داعشی و خانواده

  .فرار خواھند کرد

اند  ھا بازداشت شده که توسط اين نيروئیھا ، تعداد داعشی)قسد(  عالی رتبه در نيروھای سوريه دموکراتيکمسؤوليک 

 در شمال سوريه ئیھا ھا در اردوگاه اين داعشی:  کودک اعالم کرد و گفت١٢۴٨ زن و ۵٨۴ تن از جمله ٢۶٢٢را 

 .تحت مراقبت شديد قرار دارند

اظھار کرد، در صورت حمله ارتش ترکيه » قسد« نيروھای مسؤولای القدس العربی، اين  به نوشته روزنامه فرامنطقه

خود و يا به ديگر  ھای  ھا به سازمان مان خارج شده و اين داعشی کنترولوريه ما نگران ھستيم که کارھا از به شمال س

 .کشورھا فرار کنند

، امريکا مليت مختلف از جمله ۴٨ اسير داعشی غير سوری از ٩٧٠ما : اين منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود

ھای عربی و تعدادی دو رگه  د شوروی و نيز صدھا داعشی از مليت، چچن، کشورھای اتحابلجيمفرانسه، انگليس، 

ھای  اند و اکنون از چھره  داعشی را در اسارت داريم که در برخی کشورھا دست به عمليات زده١٠چنين  داريم، ھم

  .المللی ھستند تحت تعقيب بين

 مواردی زن داعشی با چند داعشی ازدواج ھا مشکل داريم، در ما در مورد کودکان داعشی: منبع ياد شده در ادامه گفت

ھا  اش با يک داعشی ديگر با مليتی متفاوت ازدواج کرده و از آن کرده که به دليل طالق يا کشته شدن ھمسر داعشی
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ھای مختلف دارند و اين مشکل حقوقی  کودکانی دارد، ما زنان داعشی داريم که سه کودک از پدرھای مختلف با مليت

پذيرند و  ھا را نمی جا تعلق دارند، آن ھا به آن  که اين داعشیئیتر آنکه ھيچ يک از کشورھا اد کرده، سختالمللی ايج بين

اند را  ھای سابق شوروی تعدادی از کودکان و زنانی که سرپرست آنھا در جنگ کشته شده تنھا برخی جمھوری

 .بازگرداند

بسته به ارتش ترکيه نيروھای قسد را به دست داشتن در در ھمين حال يک فرمانده نظامی در نيروھای سپر فرات وا

 نيروھای سپر فرات در کنترولھا از شمال و شرق سوريه به سمت مناطق تحت  ھای آن فرار ھزاران داعشی و خانواده

 .جرابلس و عزاز در حومه شرقی حلب متھم کرد

ھا بودند  ھای سوری و ديگر مليت ھا از مليت آنصدھا داعشی توسط نيروھای ما بازداشت شدند، :  کردتأکيداين فرمانده 

اند و نيروھای قسد   پرداخت کردهدالرھا صدھا ھزار   و برخی به ويژه فرماندھان آندالرو اعتراف کردند که ھزاران 

ھای بازرسی اين  ھا به مناطق سپر فرات رسيده و در ايست اند و آن ھای قاچاق فراری داده ھا را از طريق شبکه آن

 .روھا در شمال شھر منبج و يا در داخل مناطق سپر فرات بازداشت شدندني

 در باره اسرای داعش، نوشت که کردھای سوريه پيشنھاد المان، خبرگزاری فبروری  ١٩- بھمن ٣٠شنبه  روز سه

) اعشد( »دولت اسالمی«اند دادگاھی از سوی سازمان ملل متحد برای محاکمه اسيران خارجی گروه تروريستی  کرده

  .در خاک سوريه برگزار شود

، در اين باره گفت که تاکنون کشورھای محل تولد و (SDF) مصطفی بالی، سخنگوی نيروھای دموکراتيک سوريه

ھای کردھای سوريه واکنش  زندگی اسيران خارجی داعش نسبت به پيشنھاد کردھا برای خروج اتباع خود از زندان

 .اند نشان نداده

بالی . خنگوی نيروھای دموکراتيک در شمال سوريه امکانی برای محاکمه اسيران داعش وجود نداردگفته س چنين به ھم

تواند راه حلی باشد که خواست  خاطرنشان کرد که دادگاھی تحت نظر سازمان ملل متحد برای محاکمه اسيران داعش می

 .ھمه را برآورده کند

اند که شھروندان داعشی اسير خود را تحويل بگيرند اما تاکنون  ته خواسئیھای اروپا مقامات روژآوا، بارھای از دولت

 در پی  تری پیئي پيام تو٢ در امريکاس جمھوری ئي رترمپتا که دونالد .  را نپذيرفته استمسأله اين ئیھيچ دولت اروپا

داعشی که به دست تبعه   ٨٠٠ خود خواسته بود فکری به حال ئی و ديگر متحدان اروپاالماناز انگليس، فرانسه، 

  !ھا را آزاد خواھد کرد اند، بکنند چرا که در غير اين صورت آن   اسير شدهئیامريکانيروھای 

ھا در اروپا باشد چرا که به ھرحال بعد  خواھد شاھد نفوذ اين داعشی  نمیامريکا: ھا مدعی شد تئياو در يکی از اين تو

اش  وبت ديگران است که قدم پيش گذاشته و کاری را که از عھدهن. ھا اروپا خواھد بود از شکست، نخستين مقصد آن

 .عھده بگيرند آيند به برمی

 المانوزير خارجه . رو شده است ھای زيادی روبه  پذيرش اعضای اسير شده داعش با آرای متفاوت و بحثالماندر 

، المانگزارش خبرگزاری   به. را مشروط اعالم کردامريکاس جمھوری ئيمحاکمه اسيران داعش بنا به درخواست ر

مبنی بر محاکمه اسيران داعش در کشورھای » ترمپدونالد « در واکنش به سخنان المانوزير خارجه » ھايکو ماس«

  .ھا در خاک آن کشور است  مشروط به حضور آنئیمحاکمه اسيران داعش در کشورھای اروپا:  اظھار داشتئیاروپا

ن داعش از منظر حقوقی نياز به در اختيار داشتن مدارک و اطالعات کافی است و تا بازداشت اسيرا: او در ادامه افزود

  .گونه اقدامی انجام داد زمانی که اين اطالعات در اختيار نباشد نمی توان ھيچ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 المانعنوان شھروند  لحاظ حقوقی به که به) عناصر داعش( افرادی:  در عين حال، اظھار داشتالمانوزير خارجه 

 .توانند به خاک اين کشور بازگردند شوند، می میشناخته 

، فرانسه و انگليس بايد در خصوص کشف المان:  بر محرز شدن داليل حقوقی و قانونی خاطرنشان کردتأکيدماس با 

 .تری با يکديگر داشته باشند ھای بيش حقايق ھمکاری

ی داعش را المانما بايد جنگجويان اسير «:  گفتوستفالن، در اين باره ھربرت رويل، وزير امور داخلی ايالت نوردراين

توانند از  کدام نمی وستفالن ھيچ  و نه ايالت نوردراينالماناو گفت که نه » . نداريممسألهبپذيريم و راھی برای دور زدن 

  .زير اين بار شانه خالی کند

ھای  رش اين اسيران آماده و زمينهھربرت رويل گفت به اين جھت عاقالنه اين است که از ھم اکنون خود را برای پذي

 .الزم برا رای عملی کردن اين اقدام فراھم کنيم

 باشند ھيچ گزينه ديگری به غير از المانوستفالن گفت که اگر جنگجويان داعش تبعه  وزير داخلی ايالت نوردراين

 .ھا وجود ندارد پذيرش آن

طور کلی با بازگرداندن  ضو فراکسيون حزب سبزھا، گفت که به و عالمانتبار پارلمان  ، نماينده ايرانی پور اميد نوری

 امکانات زيادی را برای محاکمه المانقوانين کيفری «: او گفت. ی داعش به خاک اين کشور موافق استالماناسيران 

 .پور اما پذيرش اين اسيران بايد درست سازماندھی شود گفته نوری به» .کند اين جنگجويان خطرناک فراھم می

 برای بازگرداندن المان نيز در اين باره گفت که المانآرمين شوستر، کارشناس امور داخلی حزب دموکرات مسيحی 

 بايد بداند که عليه المانبه گفته او . ھا نياز دارد آوری اسناد و شواھد الزم برای محاکمه آن ی داعش به جمعالماناسيران 

طور جداگانه بررسی  م جرم شده است يا نه و بنابراين بايد ھر پرونده بهاين اسيران خطرناک در کشور ديگری نيز اعال

 .شود

 سرويس اطالعاتی اين کشور پيش از اين نيز شواھد و اسناد زيادی المانھای  بر اساس اطالعات منتشر شده در رسانه

 . کشور قرار داده استآوری کرده و در اختيار سازمان امنيت ی گروه تروريستی داعش جمعالمانرا درباره اعضای 

ترين موضوع امنيت خلق  برای من اصلی«اعالم کرد، » کارين کيلر شوتر«در اين مورد وزير دادگستری سوئيس 

  ». که زندانی ھستند، محاکمه شوندئینظر ما اين است در جاھا. سوريه و نيروھای امنيتی است

اند، سوئيس را با خطر  نگ در سوريه و عراق رفتهبازگرداندن کسانی که با خواست خود به ج«: چنين گفت وی ھم

  آوری کنيم و يک پروسه شان محاکمه کنيم؟ مدارک را جمع ھا را در محل دستگيری توانيم آن آيا می. مواجه خواھد کرد

 را که در سوريه روی داده ئیھای سوئيس رخدادھا عادی را انجام دھيم؟ خيلی دشوار است در چنين شرايطی دادگاه

  ».، دادگاھی کننداست

تن به سوريه و عراق  ٧٩ از اين تعداد،. اند سوئيسی وارد صفوف داعش شده ٩٣ بر اساس مرکز خبرگزاری سوئيس،

  .اند تن ھم به سويس بازگشته ١۶ ھا کشته شده و تن آن ٢٧ .اند رفته

 چارلز .جا محاکمه شوند  ھمانھای داعش بايد در سوريه باقی مانده و در صورت امکان  اعالم کرد که تروريستبلجيم

 اعضای زندانی گروه ئیکشورھای اروپا«که   مبنی بر اينترمپ در واکنش به سخنان دونالد بلجيموزير  ميشل نخست

جا  جنگجويان خارجی بايد در سوريه باقی بمانند و درصورت امکان ھمان: ، گفت»تروريستی داعش را تحويل بگيرند

 .محاکمه شوند

ايجاد يک دادگاه : المللی داشته باشيم، اعالم کرد که در قبال جنگجويان خارجی رويکرد بين  با بيان اينبلجيموزير  نخست

 .ويژه برای افراد مذکور نيز يک گزينه است
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گزارش يورونيوز،   به.، از نحوه پذيرش اتباع داعشی خود خبر دادترمپوزير دادگستری فرانسه در واکنش به ھشدار 

 در خصوص لزوم امريکاس جمھوری ئي رترمپ وزير دادگستری فرانسه در واکنش به ھشدار دونالد نيکول بلوبه

پاريس درباره بازگشت اتباع فرانسوی عضو داعش :  اين کشور، اعالم کردئیِبازگرداندن اتباع داعشی متحدان اروپا

 .عمل خواھد کرد» موردی«شکل  به

رو   از سوريه با شرايط ژئوپليتيکی جديدی روبهامريکاپس از خروج : وزير دادگستری فرانسه در اين خصوص گفت

 دھد و مثل گذشته، زمانی که جنگجويان   نمیتغييرسياست خود را .  کند فرانسه به دستورات ديگران عمل نمی. ھستيم

 .کند ھا فقط به اين صورت محاکمه می راه بازگشت را در پيش گرفتند، آن

ھا را  شيه نشست وزرای خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل مخالفت وين با پذيرش داعشیوزير خارجه اتريش، در حا

منظور شرکت در نشست وزرای  وزير خارجه اتريش که به» کارين کنايسل«، المانگزارش خبرگزاری   به.اعالم کرد

 مبنی بر امريکاس جمھوری ئيبرد در سخنانی با اشاره به درخواست اخير ر سر می خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل به

 با ئیاتريش نيز مانند برخی ديگر از کشورھای اروپا:  اظھار داشتئیپذيرش اعضای داعش از سوی کشورھای اروپا

 . به اعضای داعش مخالف استئیاعطای تابعيت اروپا

 کامال اشتباه و غير منطقی ھا استقبال از تروريست: ھا خطرناک ترين افراد جھان ھستند، افزود که داعشی او با بيان اين

 .است

 به .گردانيم ھا را به کشورمان بازنمی داعشی: ، اعالم کرد»ترمپ«نخست وزير دانمارک در واکنش به ھشدار اخير 

، در خصوص لزوم بازگرداندن ترمپ، نخست وزير دانمارک در واکنش به ھشدار دونالد DPAگزارش خبرگزاری 

 .گيرد ھا را بازپس نمی کپنھاگ داعشی:  اين کشور اعالم کردئیِاتباع داعشی متحدان اروپا

توانيم  ما نمی. زنيم ترين افراد در جھان حرف می ما درباره خطرناک: الرس لوکه راسموسن، در اين خصوص گفت

 . در اين خصوص نابه ھنگام استترمپسخنان :  او در ادامه افزود.ھا را بازگردانيم آن

 اين .ھمراه گروه داعش در سوريه جنگيد، سلب تابعيت کرد  بار در تاريخ خود، از زنی که بهبريتانيا برای نخستين

شود؛ تصميمی که از زمان اعالم آن، منجر به بحث  نخستين بار است که تصميم برای سلب تابعيت در بريتانيا عملی می

  .ای در اين کشور شده است ھای گسترده و جدل

 ساله را ١٩نيا که خود مسلمان پاکستانی تبار است، فرمان سلب تابعيت از شاميما بيگم ساجد جاويد وزير کشور بريتا

  .صادر کرد

 سلب تابعيت بدان معنی است که .، از شرق لندن به سوريه گريخته و به گروه داعش پيوسته بود٢٠١٥شاميما بيگم سال 

  .تواند به بريتانيا بازگردد اين زن ديگر نمی
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طور علنی تمايل خود را برای بازگشت به بريتانيا اعالم کرد، تصميمی که پس از به دنيا  که به آنشاميما بيگم پس از 

چنين از  او ھم.  تبديل شدئیھای اجتماعی بريتانيا آوردن نوزادش گرفته شد، به يکی از موضعات داغ در شبکه

  . بريتانيا، حمايت کننددردی کرده و از درخواستش برای بازگشت به  خواست ھمئیشھروندان بريتانيا

 به نقل از تسنيم آکونجی وکيل مدافع شاميما فبروری ١٩شنبه  صادره در لندن شامگاه سه» مترو«روزنامه محلی 

ای رسمی به  اين تصميم در نامه» .خانواده شاميما به دليل تصميم وزير کشور بسيار سرخورده ھستند«گزارش داد که 

  .خانواده ابالع شد

خانواده سرخورده است و به دليل تصميم وزير کشور برای صدور فرمان سلب تابعيت شاميما، احساس «: فتاکونجی گ

 ».کنيم اين تصميم را لغو کنيم ھای قانونی تالش می ما از ھمه راه. کند نااميدی بزرگی می

که شده زيرا در نھايت او يک شاميما با يکی از جنگجويان داعش ازدواج کرد اما اکنون به شدت شو«: اکونجی ادامه داد

 ». استئیشھروند بريتانيا

 سويدنی داعش نبايد روی کمک کنسولی سويدنجنگجويان : گفته است، سويدنمارگوت والستروم، وزير امور خارجه 

 در حال حاضر مشغول بررسی موضوع سويدنگفته مارگوت والستروم، وزير امورخارجه، دولت  به. حساب کنند

 .اند  برای شرکت در اقدامات نظامی داعش رفتهسويدنکسانی است که از   بازگشت و محاکمه

ھا را برای خودداری از پيوستن به داعش کرده بود و  ترين توصيه تر جدی  پيشسويدنوالستروم در اين زمينه گفت که 

 .ند باشسويدنھای کنسولی  توانند خواستار کمک اند نمی ھا عمل کرده حاال کسانی که برخالف اين توصيه

اند و کودکان   نيز اشاره کرد و گفت ميان کسانی که در جنگ شرکت کردهئیمارگوت والستروم، اما به يک نکته استثنا

ھا در اين زمينه بايد تفاوت قائل شد و اين موضوع در حال حاضر مورد بررسی است که چه اقدامی در اين مورد  آن

  .عمل آورد توان به می

 .ھا در اين زمينه بايد تفاوت قائل شد اند و کودکان آن ن کسانی که در جنگ شرکت کردهميا :مارگوت والستروم گفت

ُ، مورگان يوھانسون خواستار محاکمهسويدنوزير دادگستری و امور مھاجرت  ی در يک دادگاه سويدن جھادگران  ُ

 که پيش از اين برای ئیھا ادگاه، با اشاره به د سويدن با بخش خبر تلويزيون ئی او شب گذشته در گفتگو.المللی است بين

عام در روآندا و در اروپا برای جنگ يوگسالوی تشکيل شده، گفت دادگاھی نيز برای رسيدگی  نمونه در آفريقا برای قتل

 .اند، در خود محل تشکيل شود به جرايم افرادی که برای پيوستن به گروه تروريستی داعش به سوريه و عراق رفته

استفان لوون در .  استسويدن، به صراحت گفته است مخالف بازگرداندن اين افراد به سويدنوزير  استفان لوون، نخست

الشيخ مصر به صراحت اعالم کرد   عرب در شرم جريان نشست سران اتحاديه اروپا و رھبران کشورھای عضو اتحاديه

ھای تروريستی منع کرد و اينک  ه شھروندان خود را از سفر به سوريه و عراق و پيوستن به گرو٢٠١١ در سال سويدن

 .توجھی کردند، دوباره بپذيرد حاضر نيست کسانی را که به اين توصيه بی

 اين افراد ھنوز پاسخ روشنی   گفته است در مورد فرزندان و خانوادهسويدنخبرگزاری   بهفبروری ٢٥استفان لوون، 

 .ھا را لغو کرد المللی، شھروندی آن توجه به قوانين بينتوان با   کرده است نمیتأکيدھا  ندارد، اما درمورد شھروندی آن

 . يوتبوری خواستار لغو شھروندی اين افراد شده بودپوليسس ئيپيش از اين ر

 تروريست داعش را که در اسارت خود داشتند، به ١٥٠» نيروھای دموکراتيک سوريه«، ١٣٩٧ اسفند ٢شنبه  پنج

 ١٥٠ن عراقی مسؤوال از العبيدی گزارش داد که ئیبا انتشار ويدئو» مريهالسو«شبکه خبری  .ارتش عراق تحويل دادند

 پس از مسأله کرد که اين تأکيدالسومريه  .تحويل گرفتند) قسد( »نيروھای دموکراتيک سوريه«عنصر داعش را از 

  .صورت گرفته است» الجزيره«ھماھنگی با سرويس اطالعاتی اين کشور و فرماندھی عمليات 
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تر آنان مجرم و تحت تعقيب  اعالم کرد که اين افراد در اسارت نيروھای دموکراتيک قرار داشتند و بيشالعبيدی ھم 

 با ارتش و ٢٠١٤زدند و از سال  گفته العبيدی، عناصر داعش دست به قتل و شکنجه می  به.اند دادگستری عراق بوده

ای حضور ندارد،   ھيچ شخص عراقی اسير يا ربوده شده بر اينکه در ميان اين افرادتأکيداو با  .جنگيدند مردم عراق می

 .تصريح کرد که ھم اکنون عناصر داعش در اختيار ارتش عراق قرار دارند

 ھزار داعشی ٣ تا ٢٥٠٠برخی منابع در مناطق شمالی افغانستان با بيان اين که بنابر اعالم » دوشنبه«سفير روسيه در  

  .تاجيکستان توان مقابله با ھر گونه تھديد و چالش در مرزھا را دارد: حضور دارد، گفت

در نشستی مطبوعاتی در مورد تجمع » دوشنبه«سفير روسيه در » ايگور لياکين فرولوف«، دوشنبه روز

 .به لطف وجود مرزبانان تاجيک مرزھا آرام است: گفتدر شمال افغانستان  داعش نيروھای

 .حضور دارند داعشی  ھزار٣ تا ٢٥٠٠بنابر برخی اطالعات در مناطق شمالی افغانستان : فرولوف گفت

لذا بايد آماده پاسخ مناسب به ھرگونه چالش و : ھا را خطرناک خوانده و افزود او در ادامه ھمسايگی با اين سازمان

 .تھديدی بود

 .ھای مسلحانه در سوريه شرکت و اکنون به افغانستان کوچ کردند بخش عمده اين افراد در درگيری: رولوف ادامه دادف

جا که وضعيت در افغانستان بی ثبات و قدرت مرکزی در آن وجود ندارد نيروھای تروريستی به اين  از آن: او افزود

 .منطقه کوچ کردند

 درخواست کرده که اسرای خود را پس بگيرند اما ئیھای اروپا ، از دولتامريکاس جمھوری ئي رترمپدر حالی که 

  .اجازه بازگشت داده نشود» ھدی مثنی«، دستور داده که به امريکامايک پمپئو وزير خارجه 

دی ھ: باره اعالم کرد ای در اين   با صدور بيانيهامريکابر اساس اعالم خبرگزاری يورونيوز، مايک پمپئو وزير خارجه 

 دارد و نه حق ئیامريکااو نه پاسپورت .  نداردامريکااو ھيچ مبنای قانونی برای سفر به .  نيستئیامريکامثنی يک 

مان ھشدار  چنان به شھروندان ما ھم.  را دارد و نه ويزای ورود به اياالت متحده رائیامريکادرخواست پاسپورت 

 .دھيم که به سوريه سفر نکنند می

اين در حالی است که .  به سوريه رفتامريکا سال پيش از آالباما ۴دختری است که » ھدی مثنی«سی،  بی به گزارش بی

 ماھه خود اجازه بازگشت به اين کشور ١٨ است و بايد به ھمراه فرزند امريکاگويند دخترشان متولد   خانواده مثنی می

 .داشته باشد

حکومت «دھد زنی که زاده اياالت متحده است و به گروه  نمیگويد اجازه  ، میامريکاجمھوری  سئي، رترمپدونالد 

 . بازگردد، چرا که او ديگر شھروند اين کشور نيستامريکادر سوريه پيوسته است، به » اسالمی

 . است  را رد کردهترمپوکيل اين زن اظھارات آقای 

ال حاضر ھمراه فرزند خردسالش در که در ح» ھدی موثانا«، اول اسفندماه گفت امريکامايک پومپئو، وزير خارجه 

 را اامريکبرد، ھيچ مدرک قانونی برای اثبات ادعايش در زمينه شھروندی  سر می جويان در سوريه به يک اردوگاه پناه

  .ندارد

که گذرنامه دريافت کند و نه رواديد   دارد، نه حق آنئیامريکااو ھيچ مدرک قانونی ندارد، نه گذرنامه «او گفته است 

  ».به اياالت متحده را داردسفر 
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  . سال دارد و زاده نيوجرسی، در شمال شرق اياالت متحده است٢۴موثانا 

من از مايک پومپئو، وزير «:  است ھدی موثانا اجازه بازگشت به کشور را نداشته باشد  گفته که او دستور دادهترمپ

عقيده بود که نبايد اجازه داد ھدی موثانا به کشور  من ھمو او ھم کامال با ) تا مانع بازگشت او شود( خارجه، خواستم 

  .»بازگردد

که در   زاده شده، ساکن آالباما بود، و پيش از آنامريکااز سوی ديگر حسن شبلی، وکيل موثانا، گفته است اين زن که در 

  . به گروه حکومت اسالمی بپيوندد، از گذرنامه قانونی برخوردار بود٢٠١۴سال 

 برای مراقبت و بزرگ ئی ساله از گروه داعش بريده و قصد دارد به زادگاھش بازگردد تا جا٢۴ی، اين زن به گقته شبل

  .پذيرد چه از نظر قانونی در انتظارش ھست را می کردن پسر خود داشته باشد، و ھر آن

گيری کرده   قام خود کنارهھا پيش از تولد دخترش، از م حسن شبلی افزوده است پدر موثانا که يک ديپلمات يمنی بود ماه

  .شوند خود از حق شھروندی برخوردار نمی ھا خودبه بود؛ بنا بر قوانين، فرزندان ديپلمات

شکنی برخورد کنيم و  شکند، ما يک سازوکار قضائی داريم تا با قانون وقتی کسی قانون را می«: گويد شبلی می

  .» است خواستار آن شده) موثانا(و ست که ا چيزی گو، و اين تمام آن شکنان را پاسخ قانون

  الب مرتبط

اھل فاس عربستان و معاون ابو بتار المصری امير داعش در جبھه کوبانی که در جريان » ياسر عبدالعزيز اگومی«

ھای نظامی و لجستيکی از ترکيه  کمک... «: ھا اظھار داشته است ئیھای کوبانی به اسارت درآمده در بازجو درگيری

مجروھان جنگی ما در . اند مستقيم از ترکيه وارد کوبانی شدند عام زده کنيم؛ کسانی که در کوبانی دست به قتل دريافت می

 »...شوند ترکيه مداوا می

در «اين عضو سابق داعش در اين ارتباط گفته که . ترين اعترافات ياسين عبدالعزيز در مورد حمله به کوبانی است مھم

.  برای ما تشريح کردئیھای آن را از روی فيلم ويديو مصری نقشه حمله به کوبانی و تاکتيکحمله به کوبانی ابوبتار ال

مطابق برنامه . کننده بود ھم جزء گروه حمله» ابوبتار المصری«.  نفر بوديم٨٢ نفره ودر کل ١٢ گروه ٦ما در مجموعه 

 گروه دوم که تحت فرماندھی المصری . در آوردکنترولگروه اول، مرکز ايست و بازرسی جنوب شھر کوبانی را تحت 

پس از انفجار و تسخير . حمله کرد» راشد پنار«به دروازه مرزی ) انتحاری( بود، با استفاده از خودروی بمبگذاری شده

سمت شھرستان تل ابيض را تحت  گروه سوم مسير شرقی کوبانی به. دروازه مرزی، گروه دوم در آن دروازه مستقر شد

گروه پنجم و ششم ھم وارد شھر . گروه چھارم ھم به تپه پشتنور حمله کرد که ھدف اصلی عمليات بود.  در آوردکنترول

پس از تسخير شھر و عملياتی شدن نقشه، دو گروه از . ما در سطح شھر پراکنده و در برخی از نقاط مستقر شديم. شدند
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اين . ھمراه مھمات از ترکيه به ما ملحق شدند تر ھم به يک گروه کوچک. سرين و جرابلس به عنوان نيروی کمکی آمدند

ھدف . وارد شده و کانی کوردان را تصرف کردند) تپه کانی کوردان واقع در شرق شھر کوبانی( گروه از نقطه مرزی

 درآورده واز خروج مردم شھر جلوگيری رولکنتھای مواصالتی شھر را تحت  ما اين بود که شھر را تصرف کنيم، راه

اما نقشه مورد نظر مطابق ميل . کرد  جلوگيری میئیھا و بمباران ھوا  مردم در شھر، از مداخله جنگنده حضور. مئينما

ھا و  ما ھم در خيابان) رو شديم در برخی مناطق با مقاومت روبه(  .ما عملی نشد و عليه ما اقداماتی صورت گرفت

ھای  در آموزش. که در مقابل ما ظاھر شد، کشتيمھای شھر پراکنده شديم و ھرکس اعم از نظامی و غير نظامی  کوچه

وقتی کافران را ديديد، سرشان را «: گفتند کردند به ما می  که آيات قرآن را برای ما تدريس میئیھا عقيدتی و کالس

 ھمين به» ... .ھا حالل است کنند از نظر ما کافر ھستند و کشتار آن کمک می» پ.ک.ی«غير نظاميانی ھم که به . ببريد

  .عام کرديم گ کمک کردند، ھمه آنان را قتل.پ.دليل و برای انتقام از مردم کوبانی که به ی

ھا از عربستان سعودی و ترکيه  ياسين عبدالعزيز در مورد کشورھای حامی داعش اظھار داشته است که اغلب کمک

 و نيازھای ئیھای غذا و کمکآمد   از قبيل پوشاک پتو، از عربستان سعودی میئیھا کمک. شد برای ما ارسال می

  .رسيد مان می روزمره ھم از ترکيه به دست

فروختيم که در قبال نفت،  ياسين عبدالعزيز، در مورد مشتريان نفت داعش نيز گفته است که ما نفت را به ترکيه می

رخی از دوستان ب. کرديم کرديم و مجروحان بد حال را به ترکيه اعزام می ھای لجستيکی از ترکيه دريافت می کمک

  .شدند ھا سطحی بود به موصل منتقل می افرادی ھم که زخم آن. شناسم که در استانبول مداوا شدند مجروح را می

.  در سوريه ربوده بود، اعدام کرد٢٠١٣ را که در سال ئیامريکانگار  گروه داعش ظرف دو ھفته دو روزنامه

  .  کردندتأئيدنگار را  ن دو روزنامه صحت ويديوھای اعدام ايامريکاھای امنيتی  دستگاه

 روز ٤٠تبار که اواخر ماه نوامبر توسط شبه نظاميان دولت اسالمی اسير و به مدت  بنيامين آيگون، عکاس خبری ترک

  .ھا نگه داشته بود، اولين و تنھا خبرنگاری است که تجربه سخت خود را علنی کرده است توسط آن

 
وی نگاھی نادر و متفاوت به دنيای تيره . مدت پنج روز در روزنامه مليت منتشر شد به، ٢٠١۴ در ژانويه سخنان ايگون

مقاالتی که حضور تعداد زيادی ترک در اين گروه را افشا کرد و تھديدی که اين افراد . اندازد و تار دولت اسالمی می

ترکيه «گفتند که  کررا به اين خبرنگار میاعضای دولت اسالمی م.  کردئیتوانند برای خود ترکيه ايجاد کنند خودنما می

  .با اين حال اين مقاالت زياد مورد توجه قرار نگرفت» .بعدی است(   مقصد(

نشين توسط داعش از  عام در يک سری از روستاھای ترکمن ، برای تھيه گزارشی از قتل٢٠١٤ نوامبر ٢٥آيگون روز 

ھمراه يکی از فرماندھان ارتش  کرد به نظاميان داعش می ا شبهوی در حالی که خود را آماده مصاحبه ب. مرز خارج شد

 ئیروزھای ابتدا. ھا محاصره شد آزاد سوريه در روستای سالکين که نزديک به استان ھاتای ترکيه است توسط آن
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 که بين جبھه النصره و احرار الشام دست به ئیامريکااسارت وی مانند آن چيزی است که پيتر شرير، عکاس خبری 

 .کرد دست شده بود تعريف می

وی ھم به مانند شرير از سلولی به سلول . بند بر چشم داشت و دست و پاھايش بسته شده بود آيگون تقريبا تمام مدت چشم

 ئیدار به تن داشتند روز بعد وی را مورد بازجو جنگجويانی که لباس سياه رنگ، شلوارھای جيب. شد ديگر منتقل می

ھمه پسووردھايت را به ما . مسلمانی؟ سنی؟ علوی؟ نماز بخوان«زدند،  رانش بر سرش فرياد میگ شکنجه. قرار دادند

اسم . کنی؟ چند تا اسم به ما بده نوشی؟ برای چه کسی کار می بوک تو چه کسانی ھستند؟ شراب می ھا در فيس اين زن. بده

 سال ٤٠ روز برای من مانند ٤٠تواستم؛ آن  مدت زيادی ادامه دادم، ديگر نمی«گويد،  آيگون می» واقعی تو چيست؟

  .طبق گفته ايگون داعش شبکه قدرتمندی در ترکيه دارد» .گذشت

دانستم چگونه نماز  من حقيقتا نمی.  بار نماز بخوانيم٥ما را مجبور کردند که وضو بگيرم و ھر روز «: وی ادامه داد

اين تنھا . به من ياد داد که چه کاری انجام دھم) ه وی اسير شده بودھمرا فرمانده ارتش آزاده که به( بخوانم اما ھيثم توپالکا

  ».باری بود که چشمان و دستان مرا باز کردند

  ». تو را خواھيم کشتئیاگر مسلمان باشی دليلی ندارد که بترسی؛ اما اگر دروغ بگو«ھا به من ھشدار دادند،  آن

با خودم «. آيگون به خانه امن ديگری منتقل شد که پر از ترک بود. آيگون و توپالکا روز ھفدھم اسارت از ھم جدا شدند

چنين نشان دھند  و ھم. شود اين مانند نوری است که بر طرز فکر جنگجويان داعش افکنده می» .کشند گفتم مرا می

کار ممکن است دھد؛ اما آگاه است که اين  آيگون به اسير کنندگانش چھره انسانی می. ھاست پيچيدگی رابطه آيگون با آن

ھيچ دستور کاری «کند که   میتأکيداما . شان ھنوز اسير داعش ھستند را ناراحت کند مخصوصا کسانی را که عزيزان

ھا در گوانتاناموی عراق  ئیامريکاجنايات «: جواب وی اين بود. از سبعيت نيروھای داعش پرسيدم» .در اين باره ندارد

  ».شود که اين افراد چنين راھی را انتخاب کنند را درک کنيم میچه؟ ما بايد شرايطی که منجر به اين 

  : که آيگون در تيپ ترک تبارھای داعشی گذراند اين چنين استئیخالصه روزھا

از . ھايشان را ديد شد چشم تنھا می. ھا پوشانده شده بود چھره آن.  بودندالمان از ترکيه و ئیھا اکثر مبارزين ترک«

ھا انجام  ھمه کاری که آن. التحصيل دانشگاه بودند ھا فارغ بعضی از آن.  بود که جوان ھستندصداھايشان کامال مشخص

اين چيزی بود که . روند که شھيد شوند گفتند با اين دعا به ميدان نبرد می ھا می آن. داند جنگيدن و نماز خواندن بود می

المی که تمام شھروندان در آن مطابق قوانين  يک دولت استأسيسعنوان يک شھيد و  برايش زنده بودند؛ مردن به

ھا  آن. شان به ميدان نبرد بروم خواھم عامل انتحاری شوم يا به ھمراه از من پرسيدند که آيا می. زندگی کنند) قرآن( کتاب

 جا خبری از آواز خواندن، سوت زدن، زنان و در آن. يک قرآن به زبان ترکی و يک کتاب در مورد جھاد به من دادند

ھا به  يکی از آن. دھد پرونده مرا مورد بازبينی قرار می) دان اسالمی حقوق(به من گفته شد که يک قاضی ... سيگار نبود

  ».من از نظر روحی و جسمی ويران بودم. ھای ترکيه پوسيدند من گفت که کشتار من انتقام برادرانش است که در زندان

ھا نزديک من نشست و شروع به صحبت  يکی از آن.  سلول من شدنديک شب سرد بود که دو مرد وارد«: آيگون گفت

جا  ھمراه القاعده در افغانستان جنگيده بود و در آن  سال به١٠وی برای . گذرد داند بر من چه می به من گفت که می. کرد

» دائی«فت که وی را به من گ.  ماه زندانی و شکنجه شده بود٦ھا به مدت  ئیامريکاھای   ماه در يکی از پايگاه٦برای 

صورت معمولی با ھم  به.  آوردئیدستبد مرا باز کرد و برايم چا. گفت که ترکيه از اسالم منحرف شده است می. صدا کنم

داند من آدم خوبی است و   موقعيت من بسيار ناراحت شده است چرا که می گفت که از. صحبت کرديم، خيلی مھربان بود

از من پرسيد که آيا . يکی از مبارزين برای من عسل و موز آورد.  با من به خوبی رفتار کنندکه به بقيه گفته است تا اين
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وی . برايم جوراب اضافه آورد تا بتوانم خودم را گرم نگه دارم. بوک را پاک کند خواھم گفتگوھايم با زنان در فيس می

  ».حتی صورت مرا نوازش کرد

  .ندآيگون عمر زيادی نداشت» خوب«اما روزھای 

دائی به من گفت که قاضی حکم به اعدام من داده است چرا که برای . جا بودم امين روزی بود که آن تقريبا سی

به من گفت اگر تصميم با وی بود . وی خيلی ناراحت بود. کند کنم که عليه منافع مسلمين فعاليت می ای کار می روزنامه

که مرا از تيرباران نجات دھد گلوی مرا با چاقو  برای اين.  ھستمگفت که من مسلمان خوبی دائی می. کرد مرا عفو می

با خودم فکر کردم . که سرم را ببرند دنبال راھی بودم که با گلوله بميرم به جای اين. از ترس فلج شده بودم. خواھد بريد

  ».تنھا راه اين است که وانمود کنم قصد فرار دارم

شود؛ حتی وی را برای وضو و نماز ھم  کدام از جنگجويان پيدايشان نمی روزی که قرار بود آيگون اعدام شود ھيچ

  .برند نمی

  ».اند؟ اين سکوت غير قابل تحمل بود ھا در جنگ کشته شده آيا مرا رھا کرده اند تا از گرسنگی بميرم؟ آيا ھمه آن«

  .اين سکوت نھايتا با صدای يک گربه شکست

خواستم اين بود که بتوانم آن گربه را نوازش کنم و آن را در  ا چيزی که میتنھ. کرد ای نزديک در ميو ميو می گربه«

  ».آغوش بگيرم

خواھم  ھا از من پرسيد که آيا می يکی از آن«. نظاميان رقيب جنگيده بودند با شبه. جنگجويان حدود سه روز بعد برگشتند

 از ئیدائی روی زمين در دريا. ساختند جا می  در آنھايشان را مرا به اتاقی بردند که بمب. من گفتم بله. دائی را ببينم

از من خواستند . اش بود؛ مرده بود جای يک گلوله روی پيشانی. برای اولين بار صورتش را ديدم. خون دراز کشيده بود

دم و خونش را بوئي. کنارش زانو زدم. دھد گفتند که خون شھيد بوی خوبی می ھا می آن. که بوی خون وی را استشمام کنم

حاال ديگر مرا خواھند . ھا جايشان را عوض کردم آن. تنھا دوستم مرده بود. ويران شده بودم. بر محاسنش دست کشيدم

  ».کشت

نيروھای احرار . گويد ھنوز مشخص نيست که آيا داعش درخواست پول برای استرداد وی کرده بود يا خير آيگون می

. اما پيش از آن وی را دادگاھی کردند. ده و تحويل مقامات ترک دادندالشام در نھايت وی را از چنگ داعش نجات دا

  .آيگون داد» گناھی بی«ھا رای به  ولی قاضی آن

طوری  س جمھوری ترکيه، رابطه بسيار نزديکی با سران داعش داشت بهئي راردوخان پسر رجب طيب اردوخانبالل 

 با اردوخانتوان گفت  در واقع از يک نظر می. شده استھا منتشر  ھای او با داعشی ھا، عکس که در برخی رسانه

ھای مدافع خلق روژآوا و مردم روژآوا  تھديدھای مداوم روژآوا و اشغال کانتون عفرين، انتقام داعش را از يگان

  !گيرد می
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گيری اين  شکلريشه . ھايش از دين و مذھب دارد  جھادی است که ريشه در برداشت- ھای سلفی  داعش گروھی با انديشه

 درطول ساليان اخير، با توجه به ئیھا نشيب گردد؛ اين جريان با طی فرازو بازمی» جماعت التوحيد و الجھاد«گروه به 

که » دولت اسالمی در عراق و شام« با نام ٢٠١٣ثباتی عراق و بحران سوريه فرصت احيا پيدا کرد و در آوريل  بی

   .اعالم موجوديت کردشود  خوانده می» داعش«صورت مختصر  به

رھبر اين » ابوبکر البغدادی«ای از عراق و سوريه، با اعالم خالفت اسالمی،  اين گروه پس از تصرف مناطق گسترده

  . دادتغيير» دولت اسالمی«عنوان خليفه مسلمانان معرفی کرد و نام گروه خويش را به  گروه را به

 خود را نخست در عراق آغاز کرده و سپس تا سوريه گسترش داده بار ھای خشونت اين گروه چند سال است که فعاليت

 نيز توسعه امريکا حمالت خود را تا شمال آفريقا، شرق آسيا، اروپا، و حتی ٢٠١٥اعضای اين گروه از سال . است

   .اند داده

چنين کاستن  ر و ھمکارشناسان امور تروريسم درباره اسرار افول ناگھانی اين گروه تروريستی و پنھان شدنش از انظا

 ھزار ٣٥ھای نظامی غربی حاکی از آن بود که نزديک به  کنند در حالی که قبال گزارش اش بحث می ھای نظامی ئیتوانا

 سال برای ١٥ کشور جھان به آن گرايش دارند و می گفتند که حدود ١٠٠نيروی مبارزه دارد و افرادی در بيش از 

  .تعددی را مطرح می کنندشکست آن زمان الزم است، پرسش ھای م

 مخفی پوليس ارتش و کنترولھا به عفرين رفته و به نيروھای تحت  اين احتمال وجود دارد که صدھا نفر از داعشی

   .و يا به گروه تروريستی اسالمی جبھه النصره. اند ترکيه پيوسته

ادی دستور داده نيروھايش به مناطقی کنند که ابوبکر البغد ھای نظامی داليلی مطرح می با وجود اين برخی استراتژيست

ھای محدودی است و ھيچ سند برای  انتقال يابند که مورد نظرش بوده اما تا کنون اين داليل، تنھا در حد تحليل و برداشت

  . ھا را در دسترس نيست اثبات اين تحليل

يند که پيروزی داعش ربطی گو  اطالع دارند می٢٠١٤برخی مراجع آگاه عراقی که از افتضاح سقوط موصل در سال 

نشينی نيروھای نظامی عراقی در  ھا عقب گويند، نداشت، به اعتقاد آن چه فروپاشی دولت وقت عراق می به ناکامی يا آن

 شود تا داعش به قبله ئینما ای بود تا درباره قدرت اين شبکه تروريستی بزرگ برابر چند صد تروريست توطئه

افزايند، آن افتضاح بزرگ آسيب چندانی به نظام عراق که نوری  ين مراجع در ادامه میا. ھای جھان تبديل شود جھادی

چنان بخشی مھم از نظام سياسی فعلی  بينيم مالکی ھم مالکی، نخست وزير و در راس آن بود وارد نکرد، کما اين که می

  . عراق است

ت داعشی در جريان عمليات آزادسازی موصل  ھزار تروريس٢٥فرمانده عمليات نينوا در رعاق، ادعا کرده است که 

  .به ھالکت رسيدند

 ھزار تروريست ٢٥بيش از  فرمانده عمليات نينوا با اشاره به ھالکت »عبداالمير يارهللا«گزارش پارس تودی؛  به

نيروھای عراقی بيش از چھارصد عامل :  ماه در جريان عمليات آزادسازی موصل گفت٩داعشی در مدت حدود 

گذاری شده را  ھزار و دويست دستگاه خودرو بمب ھا را در اين شھر ھدف قرار دادند و بيش از يک  تروريستانفجاری

 .منھدم کردند

بيش :  ھواپيمای بدون سرنشين داعش در عمليات نيروھای عراقی افزود١٣٠با اشاره به سرنگونی » عبداالمير يارهللا«

مان مبارزه با تروريسم و بسيج مردمی در عمليات آزادسازی  مرکزی، سازپوليسشامل ارتش،  از صد ھزار نيرو

 .موصل شرکت داشتند
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کامل موصل از اشغال داعش را رسما اعالم   ژوئيه سال گذشته، آزادسازی١٠حيدر البعادی نخست وزير عراق، 

  . شھر موصل، مرکز استان نينوا را اشغال کرد٢٠١٤ ژوئن ١٠گروه تروريستی داعش  .کرد

ھای امنيتی غربی  اند که داعش نقطه تقاطعی بود که سازمان المللی امور تروريسم بر اين عقيده ارشناسان بينبرخی از ک

به . تر کنند گذاری کردند تا به اين ترتيب با استفاده از داعش مشکالت منطقه را طوالنی ای روی آن سرمايه و منطقه

ودی در ساير نقاط سوريه، به اين معناست که شايد تاريخ مصرف ھا، پايان کار داعش در موصل و رقه و به ز اعتقاد آن

ای، به اسم  ھای جھانی و منطقه شود که برخی دولت  مانع از آن نمیمسألهاما اين . ھا تمام شده است داعش برای آن

  !انداختن جنگ ديگری در خاورميانه باشند ، به فکر راه»تروريسم«مبارزه با 

. پذير نيست مگر اين که بساط تروريسم دولتی برچيده شود ، بستن راه تروريسم و جنگ امکانگران به اعتقاد اين تحليل

گری چيزی  ھای نبرد مستولی شود و از تروريسم و وحشی در واقع داعش جانشين شبکه القاعده شد تا بر تمامی ميدان

  . بسياری را گرفتگناھان کم نگذاشت و حتی دامنه عمليات خود را به قلب اروپا رساند و جان بی

 
 رسانه صوتی و تصويری داعش، ٥٠حدود . ھای مھم داعش، سيستم وسيع و گسترده تبليغاتی آن بود يکی از قدرت

 ١٠جذب بيش از . تر قدرتی در منطقه و شايد جھان قدرت نفوذ آن در قشر ھدفش را دارد جنگی را به راه انداختند که کم

گذشت، خود  تر از يک سال از غروج گروه تروريستی داعش می ای که کم ، در دورهئیھزار نيرو از کشورھای آفريقا

 .ھای اين گروه است عنوان خالفت اسالمی، توسط رسانه گواھی بر قدرت ارائه داعش، به

رو،  از اين. ترين سالح ھر قدرتی ھستند ترين و قوی ھا راھبردی رسانی در جھان، رسانه با افزايش سرعت خبر

 .توان پرقدرت ترين سالح اين گروه ناميد ای داعش را میھ رسانه

ھا فعاليت القاعده،  چرا سال. ای نيست جذب چند ده ھزار نيروی خارجی از دورترين کشورھای جھان، کار ساده

 !مھاجران مستعد خارجی به داعش پيوستند نه القاعده؟

ھا ترکيب بسيار جذابی  خوردار است، اين رسانهھای خاصی بر از پيچيدگی» االعماق«خصوص  ھای داعش و به رسانه

گذاری ويديوھای تأثيرترين دليل  شايد مھم. اند چه يک رسانه جھانی و يک کانال شخصی ھست را ارائه داده از آن

  .داعش، ارائه چيزی فراتر از تصوير و صوت از جايگاه فردی افراد در يک جامعه است

ھای داعش در  زمانی که پيروزی«:  چگونگی پيوستن به داعش گفته استيکی از فراريان تونسی داعش، در توصيف

پريدم  ن میئيديدم، در حياط خانه مان با ويديو باال و پا زمان با اعالم خالفت اين گروه بود را می ويديوھای منتشره که ھم

  ».کشيدم و با نيروھای داعش فرياد شادی می

چنان فعالند، آن ھم در حالی که بسياری از مناطق  ی در دوران افول نيز ھمھای داعش حت نکته جالب اين است که رسانه

 .ھا در موصل و رقه از بين رفته است و مراکز خبری آن
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ای داعش از شاخه نظامی آن است که شايد مرکز تدوين محتوای داعش در خارج  پذيری شاخه رسانهتأثيراين حجم عدم 

ھا  ای داعش در شھر الميادين است که از جنگ گفته برخی منابع، پايتخت رسانه بهھرچند . از مناطق اين گروه قرار دارد

  )به دور بوده است

زمان با خروج از مناطق رسمی داعش و   استراتژی داده و ھمتغييرای آن  با افول شاخه نظامی داعش، شاخه رسانه

: دھند ين استراتژی را آموزش میمخفی شدن در مناطق حکومتی سوريه و عراق، به طرفدارانش روش اجرای چن

  .ھای داعش قرار دارد اکنون اين سياست در دستور کار رسانه» مقاومت حداکثری«و » ادامه حيات«

نکته ديگری که در اين راستا زياد . مقاومت حداکثری، از ضروريات داعش برای مقابله با سقوط مناطق اين گروه است

توان آن را واکنش رسانه داعش، به تسليم  در محتوای توليد شده است که میخورد، حضور نيروھای خارجی  به چشم می

 .ھا به کشورھای خود باشد نيروھای خارجی داعش به طرف مقابل و اميد به برگرداندن آن

اين متحوا که در واکنش به . دھند ھای داعش می ھا، خبر از ادامه حيات داعش، استراتژی نسبتا جديد رسانه برای بررسی

خصوص کودکان و نوجوان  ھای عقيدتی نسل جوان به  آموزش-١.  داردتأکيدفول روز افزون داعش است، بر دو نکته ا

 ...ترين سالح تروريسم عنوان بزرگ  آموزش نحوه ادامه رعب و وحشت به-٢برای عدم از بين رفتن تفکر 

را ) منطقه عمومی ديرالزور( ھالی استان الخير پيرمردی از ائیبرای مثال از آموزش به نوجوانان و کودکان، در ويديو

 !دھد ھای عقيدتی و نظامی می ھا آموزش زمان به آن کند و ھم اش بزرگ می دھد که کودکانی يتيم را در خانه نشان می

ذبح گوسفند، تک : چه است که برای آموزش کودکی داعشی الزم است ای جالب در اين کليپ، نشان دادن ھر آن نکته

بازی کردن در پارکی که در ! ھای ريش سفيدان و البته نکته بسيار جالب زی، راندن خودرو، گوش دادن به حرفتيراندا

ھای خود، از دختران بدون حجاب استفاده  که داعش در کليپ قبال ديده نشده بود. شوند آن دختران بدون حجاب ديده می

  !کند

  
اند و يا  وز تصميم مشخصی در مورد بازگشت نفرات داعش نگرفته ھنئیبه اين ترتيب، بسياری از کشورھای اروپا

 ھزار نفر به ۴٢ در مجموع ٢٠١۶ تا ٢٠١١ھای  ، بين سالئیبه گزارش کميسيون اروپا. چنان مخالف آن ھستند ھم

  . ھستندئیھا شھروندان اروپا اند که نزديک به پنج ھزار نفر از آن داعش پيوسته

 منتشر کرده ٢٠١۵در سال » گری ھای سياسی و افراطی المللی مطالعات در مورد خشونت ه بينمؤسس«بنا بر آماری که 

  .اند ، به صف داعش پيوستهامريکابود بيش از صد نفر از شھروندان 

يک مقام امنيتی عراقی که نخواسته نامش افشا شود به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که نيروھای دموکراتيک 

. ھای آنان که تابعيت عراقی دارند را به اسارت گرفته است ھا و خانواده  ھزار نفر از داعشی٢٠ سوريه تاکنون بيش از

  . از شمال سوريه به عراق منتقل شوندئیھا قرار است اين اشخاص با کاروان
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نيروھای . ای در شرق فرات را ھنوز در تصرف خود دارد باريکه) داعش( اکنون بقايای گروه دولت اسالمی

ھای خود  صدھا غير نظامی را از پناھگاه» باغوز«جويان داعش در حوالی  تيک سوريه اعالم کردند که ستيزهدموکرا

 .به اين ترتيب، آخرين مرحله عمليات نيروھای دموکراتيک سوريه، کند شد. اند بيرون آورده

طری ايجاد کند اما وقتی تواند مانند سابق خ که داعش ھرچند به لحاظ نظامی و فيزيکی ھرگز نمی کوتاه سخن آن

 صدھا برابر از تفکر داعش بدتر و  در حاکميت ھستند،...ھای ايران، ترکيه، عربستان و چون حکومت  ھمئیھا حکومت

  !ترند خطرناک

  

 ٢٠١٩ روریب بيست و ششم ف- ١٣٩٧ ]حوت[شنبه ھفتم اسفند سه

 

  


