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 !در سوریه «داعش»گروه تروریستی  ای حاکمیت منطقه پایان
 

 بهرام رحمانی     

bahram.rehmani@gmail.com  

 
ا در سوریه آخرین مواضع داعش ر ،نیروهای دموکراتیک سوریه، 1398ین وردیکم فر -2019مارس  21 شنبه پنج  روز

 را در اختیار ندارد. و هم چنین عراق ای از روستاها و شهرهای سوریه تسخیر کردند و به این ترتیب، دیگر داعش هیچ منطقه

روستای باغوز در شرق سوریه در مرزهای این کشور با عراق، توسط نیروهای دموکراتیک سوریه از وجود نیروهای داعش 

)کردستان  های مدافع خلق زن و مرد روژآوا وریه از پیکارگران کرد و عرب به فرماندهی یگانپاک شدند. نیروهای دموکراتیک س

 سوریه( تشکیل شده است.

به مواضع داعش خبر داده بود اما بعدها گفتند با توجه به سپر « حمله نهایی»ماه پیش، از  دونیروهای دموکراتیک سوریه حدود 

 .اند از سرعت حمالت کم کنند مجبور شدهانسانی که داعش برای خود ایجاد کرده 

باره به خبرنگاران گفته بود از زمانی که نیروهای  تر و در این کینو جبرائیل، سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک پیش

 29اند، نزدیک به  های مدافع خلق کرد روستای الباغوز و مناطق مجاور آن در کرانه رود فرات را به محاصره درآورده یگان

 .اند های اعضای گروه داعش هستند، خود را تسلیم کرده ها از خانواده که اغلب آن نفر 600زار و ه

پیروزی بر  مارس که در مراسم اعالم 23 –فروردین  3مظلوم کوبانی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک سوریه، شنبه 

در اظهاراتی با خطاب قرار دادن دولت مرکزی سوریه  کرد )داعش( سخنرانی می گروه تروریستی دولت اسالمی عراق و شام

 صورت خودگردان اداره شود. خواهیم مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان کرد: از دولت مرکزی سوریه می

 

 
 

ر داخلی سوریه دخالت خواهیم تا در امو مظلوم کوبانی، در ادامه سخنان خود در پیامی به ترکیه نیز گفت: از حکومت ترکیه می

های مختلف در شمال و شرق  ها و اقلیت نکرده و نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ما از پیروزی پنج میلیون انسان با هویت

 های سوریه مفتخر هستیم. هزار کلیومتر از سرزمین 52سوریه و آزادسازی 

سال جنگ با نیروهای داعشی تصریح کرد: در طول این  در پنج ویهسر هزار مبارز دموکراتیک 11 باختن اجنکوبانی با اشاره به 

المللی علیه داعش در  چنین از حمایت های نیروهای ائتالف بین اند. هم نیز زخمی شده سوریه هزار نیروی دموکراتیک 21روند 

 کنیم. این روند نیز تشکر می

ها در منطقه محاصره شده الباغوز منتشر کرده بود. در این  ریاز سویی دیدبان حقوق بشر سوریه نیز ویدیویی را از ادامه درگی

لباس »های زیر زمینی به تصویر در آمده است که بعضی از این افراد مسلح با  هایی از خروج عناصر داعش از تونل ویدیو صحنه

 .اند ها خارج شده از این تونل« زنانه

نهایی برای تسلط بر الباغوز که از   کرده بودند که از زمان آغاز حمله تر اعالم پیش سوریه، شایان ذکر است نیروهای دمکراتیک

ها افراد غیرنظامی هستند از آخرین منطقه تحت تصرف داعش  هزار تن که اغلب آن 60دو ماه پیش آغاز شده تاکنون نزدیک به 

 .اند در شرق سوریه فرار کرده

 

 ی جزیراند. بعد از کمپ روژ، اردوگاه دیگر به نام هوله در منطقه ه شدهبه کمپ هوله انتقال داد اند گریختهاز باغوز  افرادی

جا که  تر است. از آن برای اسکان پناهندگان عراقی ایجاد شد و از کمپ روژ بسیار بزرگ 2016این اردوگاه در سال  تاسیس شد.

شده است اکنون غیر نظامیان و خانواده بخش دیگری ایجاد ههای داعشیان در کمپ روژ پر شده است، در کمپ هولبخش خانواده

هزار نفر بوده است، اما از  40شوند. ظرفیت این اردوگاه ، به این کمپ فرستاده میاند شدهباغوز تسلیم  های داعش که از منطقه

و هالل تر است، مسئوالن کمپ  هزار نفر رسیده است. جمعیت این کمپ روزها بیش 65مارس شمار ساکنان این اردوگاه به  8

 رسد.هزار نفر می 6کاران داعش در این کمپ به  اند؛ شمار تبههای دیگر بسیج شده احمر کردستان همراه با برخی از سازمان

 

 البغدادی رهبر داعش
یه( )گروه تروریستی ممنوعه در روس گزارش اسپوتنیک روسیه، یک منبع امنیتی عراقی اعالم کرد: ابوبکر البغدادی رییس گروه داعش به

  پس از ترور نافرجام در منطقه الباغوز سوریه از این منطقه فرار کرده است.
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های داعش که عراقی است به نیروهای سوریه دموکراتیک گفت که یک بمب در مسیر حرکت ابوبکر  این منبع بیان کرد: یکی از سرکرده

دنبال آن فورا از منطقه الباغوز گریخت.  ا البغدادی متوجه شد و بهالبغدادی در اطراف الباغوز کار گذاشته شده بود که تا وی ترور شود ام

 اش هستند. دنبال کشتن وی و جانشینی ویژه که مشکالت داخلی داعش افزایش یافته و برخی به کند به شدت احساس خطر می البغدادی به

طور رسمی و غیررسمی، بیعت خود را با ابوبکر البغدادی  اند به بسیاری از کسانی که طی روزهای گذشته از منطقه الباغوز سوریه خارج شده

  اند. شکسته

های اطالعات غربی گفتد که تالش برای  ای اعالم نمود که برخی منابع در دستگاه پیش از این در خبرها آمده بود که روزنامه گاردین در مقاله

 هجین در استان دیرالزور سوریه اتفاق افتاد. کودتا علیه البغدادی دهم ماه ژانویه گذشته در شهرکی در نزدیک منطقه

طور عمدی به تبادل آتش با محافظان شخصی البغدادی پرداختند، اما او توانست از این  جویان خارجی داعش به در جریان این کودتا، جنگ

 ای در مجاورت صحراء منتقل شود. عملیات جان سالم بدر برده و به منطقه

شدند که یک منبع اطالعاتی گفت: یکی از این دو نفر، نزدیک البغدادی قرار داشت. داعش برای کشتن ابو معاذ  در این درگیری دو نفر کشته

  جوی گروه تروریستی داعش است، پاداش تعیین کرد. جنگ 500الجزائری که به احتمال زیاد یکی از 

 

عنوان واعظ و امام جماعت مسجد در شهرهای سامرا، بغداد و  هاست. او ب« ابراهیم عواد ابراهیم البدری»، «ابوبکر البغدادی»نام واقعی

 .کرد فلوجه عراق فعالیت می

، او را بازداشت کردند و او برای سه سال در زندان بود. پس از این او از زندان خارج و سازمانی 2004نیروهای نظامی آمریکا در سال 

 .لقاعده پیوستتحت نام ارتش اهل سنت را بنیان گذاشت و بعد از آن به ا

میالدى اعالم موجودیت کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه تروریستی با  2011پس از حوادث سوریه، جبهه النصره در اواخر سال 

ین ترین و قدرتمندتر گیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به یکی از مهم طور چشم ای به های گسترده برخی کشورهای منطقه توجه به حمایت

میالدی، در یک پیام صوتی که از طریق شبکه موسوم به شموخ االسالم  2013های مسلح در سوریه تبدیل شد. در روز نهم آوریل  گروه

پخش شد، ابوبکر البغدادی ادغام آن را با دولت اسالمی عراق تحت عنوان دولت اسالمی عراق و شام اعالم کرد و نفوذ این گروه تروریستی 

 .تر شد روز در سوریه بیش به ایش روز های گسترده حامیان منطقه به سبب حمایت

 

 
 
 بن اسامه» با آن بیعت و شد اعالم عراق در «الزرقاوی ابومصعب» رهبری به «جهاد و توحید جماعه» گروه تشکیل میالدی، 2004 سال در

 از یکی به خود عملیات گسترش با گروه این نمود. دیلتب عراق در القاعده سازمان شاخه به را گروه این ،«القاعده» سابقرهبر «الدن

 تشکیل از مصور صورت به شده ضبط اظهاراتی در ،2006 سال در الزرقاوی که این تا شد، تبدیل عراق در تروریستی های گروه قدرتمندترین

 رهبر عنوان به «المهاجر ابوحمزه» ،6200 سال در زرقاوی مرگ از پس داد. خبر «البغدادی رشید عبدهللا» رهبری به «مجاهدین شورای»

 .شد تعیین گروه این

 .شد تشکیل «البغدادی ابوعمر» ریاست به «عراق اسالمی دولت» گروه نیز سال همین پایان در سپس

 حلف» به موسوم معاهده چارچوب در که شد اعالم مسلح گروه چندین نشست پی در ،2006 اکتبر 15 در عراق اسالمی دولت تشکیل

 عراق در را بسیاری تروریستی حمالت تشکیل زمان از گروه این کردند. انتخاب جدید گروه این رهبر عنوان به را البغدادی ابوعمر ،«یبینالمط

 گرفت برعهده

 الحوت و ابوغریب های زندان به یورش دادگستری، وزارت مرکزی، بانک به حمله همانند  تروریستی های عملیات ،ابوعمر رهبری دوران

 گرفت. تشد

 قرار هدف را محلی الثرثار، منطقه در نظامی عملیات یک طی عراقی و آمریکایی نظامیان میالدی، 210 آوریل 19 دوشنبه تاریخ در سرانجام

 این رهبر دو هر محل آن در طرف، دو میان شدید های درگیری از پس داشتند، حضور آن در المهاجر ابوحمزه و البغدادی ابوعمر که دادند

 را المهاجر و البغدادی هالکت ای بیانیه در تروریستی گروه این بعد، هفته یک شد، منتشر ها رسانه در ها آن اجساد تصویر و شدند کشته وهگر

 و البغدادی ابوعمر جانشین عنوان به را البغدادی ابوبکر شام و عراق اسالمی دولت شورای مجلس روز، 10 حدود از پس و کرد اعالم رسما

 گروه این حمالت و عملیات دامنه البغدادی، ابوبکر آمدن کار روی با کرد. انتخاب خود جنگ وزیر عنوان به را سلیمان هللا الدینالناصر

 .شدند فعال نیز سوریه در گروه این عناصر سوریه، در بحران آغاز با زمان هم و گرفت وسعت مجددا تروریستی

 

 داعش چکونه تشکیل شد؟
ها و اعضای القاعده را در  کم در ابتدا، بعثی را تاسیس کرد، دست« کمپ بوکا»شود وقتی آمریکا  ا تشکیل شد؟ گفته میداعش چگونه و در کج

ای از این افراد که  هزار نفری بعث را برکنار کرده بود. حتی با عده 500داشتند. در آن زمان، آمریکا تمام ارتش  این کمپ کنار هم نگه می

فروشی  مادران و خواهرانشان وادار به تن » اند که شنیده اند گفتگو کرده ها آنر جامعه جایگاه باالیی داشتند کسانی که با کرده بودند و د تحصیل

 «.دهد ها نمی کس کاری به آن اند، چون هیچ شده
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ها برکنار شدند و  ست آمریکاییسازی گذرانده بود و وقتی این افراد به د سازی و اسالمی صدام فرماندهان ارشد خود را از یک فرایند عربی

ر دانستند چه کسی د ها حتی نمی داری شدند، از دل همین زندان بود که داعش متولد شد. آمریکایی همراه با اعضای القاعده در یک زندان نگه

 شود. داری می ها نگه داناین زن

وقتی  ویندگ اند. می م، دومین نسلی هستند که تحت اشغال آمریکا بزرگ شدهد از زمان سرنگونی صداوینگ می های عراقی اغلب داعشی

شدند.  ها در خانه حبس و یا حتی کشته می ها به عراق آمدند و یک دولت شیعه را روی کار آوردند، اقلیت سنی در عراق، گاه ماه آمریکایی

توانیم به شما  اند، اما ما می ها هم افراد شرور را روی کار آورده یکاییشیعیان، شرور هستند و آمر»گوید:  ها می آید و به آن بعدها داعش می

 .هم همین اعتقاد را دارند االن« کمک کنیم.

ریکایی در مراکز بازداشت عراق به این کشور برگشتم. او معاون فرماندهی نیروهای آم« داگالس استون»یک کارشناس گفته است با ژنرال 

دانستیم رهبر  داشتیم، اما نمی« البغدادی»ما حتی ابزار شناسایی بیومتریک هم برای زندانیان نداشتیم. چندین نفر با فامیلی »به من گفت: 

 .جا بود که هسته مرکزی داعش شکل گرفتهمین « هاست: عمر البغدادی، ابوبکر البغدادی یا افراد دیگر. یک از آن داعش کدام

 نمود. گیری شکل به شروع دارد عربستان با وسیعی مرز که عراق االنبار استان صحرای در سعودی، عربستان مرز نزدیکی در داعش گروه

 است. نظامی کامل لکنتر از بدور و سکنه از خالی تقریبا جمعیت، کم منطقه این االنبار، استان افتاده دور و صحرایی شرایط بدلیل

 عراق القاعده عنوان به و شده القاعده از حمایت و وفاداری به متعهد ،2004 سال در شد. تاسیس عراق جنگ های سال اوایل در گروه این

 تبدیل عراق اسالمی حکومت عنوان تحت عراق شورشی های گروه برای فراگیر سازمان یک به گروه، این 2006 اکتبر 15 در شد. مشهور

 القاعده آن، علنی های گری وحشی و جنایات اختالفات، دلیل هب اما دانند، می منطقه در القاعده اصلی بازوی را داعش گروه گران تحلیل شد.

 کشورهای سری یک و قطر و عربستان حمایت از داعش گروه کرد. رد بعد های سال در آن به وابستگی بر مبنی را داعش ادعای رسمی طور به

 دریافت و سوریه و عربستان با مشترک مرز از استفاده با داعش گروه است. برخوردار دارند مشترکی منافع که غربی و سفار خلیج

 گروه این است. برده پیش قوا تمام با سوریه در سال چند این در را خود های فعالیت مرزها این طریق از نظامی های کمک و تسلیحات

 با مشابه مرزهای از سپس و عراق به خواستند می را چه هر االنبار، صحرای با عربستان پیکر و رد بی مرز از آسودگی به تروریستی

 مرزهای طریق از داعش تسلیحات عبور راه شدن مسدود و عراق امنیتی دستگاه شدن فعال از پس ند.درسان می درگیری مناطق به سوریه،

 سری یک ،درگیری و جنگ سال یک طول در و گرفت شدت نیز عراق در هایش یتفعال عراق ارتش با تقابل در داعش گروه سوریه به عراق

 .درآورد خویش تصرف به را عراق مرزی های استان از هایی بخش و کرد تصرف را  عراق شهرهای

 و است جهادی سلفی شیوه و اندیشه با مسلح تروریستی گروه یک داعش، اختصاری نام با شام و عراق اسالمی دولت به موسوم گروه

 بودند. کرده انتخاب شان نهایی هدف را سوریه و عراق در شریعت اجرای و اسالمی خالفت تشکیل آن اعضای

 

 دچار خود بین در نیز تروریستی های گروه سوریه، ارتش با مختلف مسلح و تروریستی های گروه درگیری و سوریه بحران آغاز از پس

 به نیز همدیگر با سوریه ارتش با جنگ بر عالوه که شدند تقسیم … و ازاد ارتش گروه عناوین با گروه چند به و شدند متعددی اختالفات

 طولی و کرد موجودیت اعالم الجوالنی ابومحمد رهبری به النصره جبهه به موسوم گروه ،2011 سال اواخر در پردازند. می نبرد و جنگ

 طی در تا یافت افزایش گیری چشم طور به ای منطقه کشورهای برخی گسترده های حمایت به توجه با تروریستی گروه این توانمندی که نکشید

 .شود تبدیل سوریه در مسلح های گروه قدرتمندترین و ترین مهم از یکی به ماه چند

 کند می عالما آن در که شد پخش البغدادی ابوبکر به منتسب االسالم شیوخ شبکه طریق از صوتی پیام یک میالدی، 2013 آوریل نهم روز در

 النصره جبهه ادغام با را )داعش( «شام و عراق اسالمی دولت گروه» تشکیل نوار، این در و است عراق اسالمی دولت امتداد النصره جبهه که

 .کرد اعالم عراق اسالمی دولت و

 

 الجوالنی ابومحمد به منتسب صوتی نوار یک که نکشید طولی سوریه، در داعش و النصره جبهه دو عناصر بین ها درگیری و اختالفات آغاز با

 با را خود بیعت و نپذیرفته را گروه این با ادغام ایده وی اما گوید، می سخن عراق اسالمی دولت با خود رابطه از نوار این در که شد پخش

 .کند می اعالم القاعده شبکه

 جبهه با خود گروه ادغام برای عراق در اسالمی دولت گروه رهبر «البغدادی ابوبکر» تصمیم القاعده رهبر «الظواهری ایمن» سرانجام

 کند. می لغو را النصره

 .شود منحصر عراق به فقط «عراق در اسالمی دولت» های فعالیت که کرد تاکید الظواهری

 برای الظواهری، ایمن درخواست با که کرد اعالم صوتی نواری در البغدادی، که صورتی به نبود، خوشایند داعش رهبر برای موضوع این ولی

 در خون و زند می ما نبض که زمانی تا شام و عراق اسالمی دولت گروه» گفت: او است. مخالف النصره، جبهه از جدایی و داعش گروه لغو

 «نیست. زدن چانه و نشینی عقب به حاضر و ماند خواهد باقی ست جاری هایمان رگ

 .دادند انجام دارند، حضور سوریه و عراق در که مناطقی در را مشترک تروریستی اتعملی چندین دوگروه این اختالفات، این وجود با

 در سوریه مخالف مسلح های گروه که مناطقی به را خود سرعت به توجه قابل مالی های کمک و پیشرفته تسلیحات از برداری بهره با داعش

 را سوریه شمال از ای گسترده بخش و فرات رود امتداد از ای گسترده اطقمن نوعی به و کرد تحمیل بودند کرده تصرف کشور این ارتش با نبرد

 است. قرارداده خود تروریستی های گروه فهرست در را گروه این آمریکا نمود تبدیل خود تاز و تاخت محل به

 

 بود. داعش های تروریست حضور مراکز است، معروف سنی مثلث به چه آن یا نشین سنی استان شش عراق در

 در و هستند پراکنده ادلب و الحسکه حماه، حمص، دیرالزور، دمشق، ریف الذقیه، حومه حلب، الرقه، های استان از مناطقی در سوریه رد

 تروریستی گروه این تصمیم است متفاوت دیگر استان به استانی از ها آن نفوذ میزان گرفتند. دست به را کامل کنترل نیز مناطق این از برخی

 شد. منجر تروریستی های گروه این میان خونباری های درگیری به سوریه در مسلح های گروه دیگر آوردن در کنترل تحت برای

 .سرها این با کردن بازی فوتبال تا سر بریدن از گروه: این وحشیانه اقدامات تصاویر و ها فیلم از است پر مجازی فضای

 زیر شرح به قوانین این فهرست بود. سنگین مجازات مستوجب ها آن از عدول که کرد وضع را قوانینی برشهرالرقه تسلط از پس داعش

 :بودند

 زنان برای جین شلوار پوشیدن ممنوعیت -1

 باریک کمر مردان توسط جین شلوار پوشیدن ممنوعیت -2

 مو کردن کوتاه ممنوعیت -3

 صندلی بر زنان نشستن ممنوعیت -4

 زنانه یاطیخ های مغازه به مردان ورود ممنوعیت -5
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 زنانه های آرایشگاه تبلیغ ممنوعیت -6

 داعش کلمه از استفاده ممنوعیت -7

 زایمان و زنان دکتر به زنان مراجعه ممنوعیت -8

 مردان برای صورت و سر موی کردن شانه ممنوعیت -9

 قلیان و سیگار کشیدن ممنوعیت -10

 

 مسلح های گروه تالش بود؛ شده سرازیر کشور این به سوریه در جنگ آغاز با هک لجستیکی و تسلیحاتی مالی، های کمک گستردگی به توجه با

 درگیری و جنگ آغاز موجب امر این که گرفت شدت دیگر های گروه بر سلطه و ها کمک این به تر بیش هرچه یابی دست برای داعش ویژه به

 چنان هم خارجی حامیان های کمک النصره، جبهه و داعش از مسلح یها گروه حامیان برائت اعالم وجود با اما شد. یکدیگر با مسلح های گروه

 حامیانی سوی از غیره و آموزشی اطالعاتی، لجستیکی، تسلیحاتی، مالی، های حمایت قالب در ها کمک این رسید. می گروه دو این دست به

  گردید. سوریه در ویرانی و جنگ ادامه موجب غربی، کشور چند همراه به ترکیه و قطر و عربستان مانند

 .است جهان کار جنایت و تروریستی گروه سومین داعش «تروریستی های فعالیت با مبارزه و تروریست مطالعات ملی مرکز» گزارش اساس بر

 امور این اما است عملیاتی فرماندهان و «مجاهدین شورای» مجالس و مناطق امرای از متشکل که دارد سازمانی ساختار یک داعش گروه

  است. محرمانه کامال طور به تشکیالتی و ازمانیس

 

 های داعش سرمایه
ها  ها به بانک ها را شنبه ها رفتند، چون پول : وقتی داعش وارد موصل شد، اعضایش روز شنبه به بانکه استداران موصل گفت یکی از بانک

دازی شود و همه کشته شوند اما یک جوان الجزایری که عضو کردند قرار است تیران زده بودند و فکر می مورین بانک همه وحشتابرند. م می

تان را به من نشان بدهید. در عرض یک دقیقه، همه اطالعات بانک را دانلود کرد. همان روز بود که داعش  داعش بود، جلو آمد و گفت رایانه

بودند چرا به داعش پیوسته، گفته بود چون از این  های موصل به سرقت برد. وقتی از این جوان پرسیده میلیون دالر را از بانک 400حدود 

 .اش را در راه درستی به کار بگیرد های مهندسی تواند توانمندی طریق می

 میلیون دالر بوده است. 250ای بالغ بر  داعش، مبلغی معادل دو میلیارد دالر همراه با مازاد بودجه 2015براساس آمار بودجه سال 

المللی است که با سرشت دوگانه  شود، بلکه کنشگر غیردولتی بین تروریستی ایدئولوژیک محسوب نمی داعش دیگر فقط یک سازمان

گونه تجارت غیرقانونی و جرم  کاری، برای گسترش مرزهای سرزمینی و نیز ایدئولوژی خشونت و ترور خود، از هیچ تبه -تروریستی

ای بالغ بر دو میلیون دالر برای مواردی  ین هدف، داعش روزانه حداقل به بودجهیافته درآمدزا، روگردان نبود. در راستای تامین ا سازمان

 های جاری و عملیاتی نیاز دارد. مانند خرید تجهیزات نظامی و لجستیکی، پرداخت دستمزد جنگجویان و اعضا و نیز سایر هزینه

بها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و  گیری و خون باستانی، باج این بودجه از منابعی از قبیل فروش غیرقانونی نفت خام، قاچاق عتیقه و آثار

 شود. اعضای بدن و نیز سایر انواع تجارت غیرقانونی درآمدزا، تأمین می

داعش، مبلغی معادل دو  2015بودجه سال  -دیوید کوهن  -داری آمریکا اساس تایید معاونت سابق تروریسم و اطالعات مالی وزارت خزانه بر

میلیون دالر بوده است. این ارقام داعش را به ثروتمندترین سازمان تروریستی تاریخ بدل  250ای بالغ بر  د دالر همراه با مازاد بودجهمیلیار

چون انواع  در دانشگاه جورج میسون معتقد است در آمدهای داعش از منابعی هم TraCCCکرده است. لوییس شلی، رییس اندیشکده 

 شود. یافته تامین می ی و جرائم سازمانگیر تجارت قاچاق، باج

المللی و خبرنگاران غربی، انجام  های بین چون کارمندان سازمان تر از طریق ربودن شهروندان خارجی هم گیری، بیش درآمد ناشی از باج

 شود. ها دالر از همین طریق نصیب گروه داعش می شود میلیون گیرد که گفته می می

ی داعش، قاچاق اعضای بدن است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، اعالم کرده است که این گروه اعضا و یکی دیگر از منابع درآمد

فروشد. بنابر گزارش محمد الحکیم نماینده عراق در سازمان ملل متحد، در  های داخلی بدن افراد مجروحی را که دستگیر کرده است، می اندام

ها خارج شده بود.  های آن شده جای جراحی وجود داشته و اکثرا کلیه ق، بر بدن افراد کشتهجمعی در موصل عرا پی یافتن گورهای دسته

هزار اندام بدن انسان در شمال سوریه قاچاق شده است. 18براساس نظر رئیس پزشکی قانونی دانشگاه دمشق نیز در چند سال اخیر بیش از 

هزار دالر به  250یک از اعضای بدن به مبلغی بالغ بر  استاد دانشگاه معتقد است هریافته و  زمینه جرائم سازمان تونی آتاناسیو نویسنده در

 شود. قاچاقچیان در اروپا فروخته می

شود. بنا بر اظهارات ویکتور  ای داعش محسوب می ترین منابع بودجه قاچاق مواد مخدر یکی از سه تجارت پرسود دنیا و نیز یکی از پرمنفعت

فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، درآمد ساالنه داعش از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا بالغ بر یک ایوانف، رییس سازمان 

های شکننده شمال  میلیارد دالر است. تقریبا بیش از نیمی از هروئین اروپا از مسیر عراق و سوریه و مناطق تحت کنترل داعش و نیز دولت

چنین، بنا بر گزارش این سازمان، پول حاصل از تجارت مواد مخدر داعش از طریق شهر نینوا در نزدیکی  شود. هم میآفریقا، به اروپا قاچاق 

 شود. مرز ترکیه، به مرکز جدید دیگری در ترکیه منتقل می

ل و محلبیه در جنوب عالوه بر قاچاق مواد مخدر، داعش اقدام به کاشت حشیش و تریاک در مزارع و اراضی وسیعی در مناطق حمام العلی

هایی از حلب که صنایع و کارخانجات در آن قرار دارند با تغییر  چنین تولید مخدر صنعتی کپتگون در سوریه در بخش موصل نیز کرده بود. هم

به شمار  های تحت کنترل داعش کاربری به مرکز تولید کپتگون تبدیل شده است؛ این مناطق از دیگر مناطق تولید مواد مخدر در سرزمین

 آید. می

گیری حجم  های اطالعاتی درباره اندازه های قاچاقچی مواد مخدر، دسترسی به اطالعات دولتی و سازمان دلیل ماهیت مجرمانه فعالیت گروه  به 

واد مخدر حال براساس گزارش دفتر مبارزه با م دقیق مبادالت و درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر بسیار دشوار است. بااین

درصد مجموع  9میلیارد دالر معادل شش تا  500تا  400های مواد مخدری ساالنه مبلغی بالغ بر  سازمان ملل متحد، میزان تجارت گروه

 تجارت جهانی است.

های  گر گروهای خود با دی یکی دیگر از انواع تجارت پرسود دنیا قاچاق انسان است. گروه تروریستی داعش با استفاده از ارتباطات شبکه

تر در موصل و  پردازد. مراکز تجارت انسان بیش ویژه زنان و دختران ایزدی و مسیحی می یافته دنیا، به خریدوفروش انسان به جرائم سازمان

عنوان اسیران جنگی داعش، مورد آزار  هزار زن و دختر به 25رقه واقع شده است. براساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر، بیش از 

 اند. جنسی قرار گرفته و فروخته شده

هزار  صورت که داعش از هریک از این مهاجران مبلغی بیش از هشت این کند. به این، داعش از تجارت مهاجران نیز کسب درآمد می بر عالوه

جایی که آشوب و ناامنی کماکان در  آن جا به اروپا سفر کنند. از داد تا از آن کرد و به آنان اجازه عبور و ورود به ترکیه را می دالر دریافت می
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خاورمیانه بخصوص در سوریه و عراق جریان دارد؛ بنابراین قاچاق مهاجران نیز به نوبه خود یکی دیگر از منابع تامین مالی داعش به 

 د.مآ حساب می

گیری و  خلی درآمدی اعم از مالیات، باجهای مالی بعضی از کشورهای عرب، تیم اقتصادی این گروه تروریستی نیز منابع دا عالوه بر حمایت

 ،این بر  . عالوهبودسوم تولید گندم و منابع کشاورزی کشور عراق در اختیار گروه تروریستی داعش  جزیه نیز تدارک دیده است. بیش از یک

 د.رک ن دالر عاید این گروه میکه ماهانه چندین میلیو بودها نیز با این گروه تروریستی  ها، مراکز خرید و رستوران کنترل بیمارستان

، کلیه منابع تولید نفت سوریه حدود «مرکز نظارت حقوق بشر سوریه». بر اساس تخمین بودفروش نفت از دیگر منابع درآمدی پرسود داعش 

داعش است. اما با اختیار  درصد آن تحت  60که در دست شورشیان و قبایل قرار دارد. از این مقدار نیز حدود  بودهزار بشکه در روز  60

برداری است. خریداران نفت داعش در  درصد قابل استخراج و بهره 20توجه به کمبود تجهیزات الزم برای استخراج، از این مقدار فقط 

ار نازل در که با قیمت بسی بود)به میزان بسیار کم برای تولید الکتریسیته(، بازار سیاه و درصد زیادی نیز ترکیه  کنندگان محلی سوریه، مصرف

 شد. دالر فروخته می 20تا  10ای  حدود بشکه

هزار  80و روزانه حدود  شتحلقه چاه نفت در عراق تسلط دا 14تجارت نفت داعش در عراق، شرایط کامال متفاوتی داشت. دولت اسالمی بر 

نیز  بعدهاهای ترکیه، اقلیم کردستان، اردن و  واسطه تر از قیمت بازارهای جهانی از طریق برابر کم ها با مبلغی دو تا سه بشکه نفت از این چاه

حال، نفت  رساند. درآمد روزانه داعش از فروش نفت عراق، بالغ بر دو میلیون دالر برآورد شده است. با این کیف و بندر اودسا به فروش می

عملیات نظامی نیست. براساس گزارش یونسکو،  های تنها منبع درآمدی داعش برای تأمین تجهیزات، سالح، دستمزد جنگجویان و سایر هزینه

آید که از مرزهای سوریه به  فروش آثار باستانی عراق و سوریه در بازار سیاه، یکی از منابع پرمنفعت این گروه تروریستی به حساب می

 شد. ترکیه و لبنان و سپس به اروپا قاچاق می

المللی از فارک در آمریکای التین  یافته بین های جرائم سازمان با ارتباط با گروه «کاری تبه -سازمان دوگانه تروریستی»عنوان یک  داعش به

ها در انواع  تغییر ماهیت داده است. این گروه« سرزمین یافته بی گروه جرائم سازمان»در بالکان، به  KLAگرفته تا بوکوحرام در آفریقا و نیز 

کنند  مین میاو تجهیزات قاچاق برای یکدیگر مسیرهای امن حمل انسان و کاالی قاچاق تمین سالح اازای ت تجارت غیرقانونی شریک هستند، به

 گذارند. کارانه و تروریستی را با یکدیگر به اشتراک می چنین انواع تخصص و تجربیات تبه و هم

 

تبار داعش انجام داده است. او پیش از  های آفریقایی های خود، گفتگویی را با یکی از تروریست مجله انگلیسی دیلی بیست در یکی از شماره

و این در زمینه قاچاق انسان و مواد مخدر فعالیت داشته است. نام او موسی است و از نیجریه فرار کرده است. او قاچاق انسان را رها کرده 

های آفریقا و ماهیت پیوندند. او در توصیف مناسبات خود با اعضای گروه تروریستی داعش در صحرا به گروه تروریستی داعش می

دهد که چگونه عناصر داعش  های خود در مالی و مناسباتش با قاچاق انسان و تجارت جنسی زنان توضیح داده است. وی توضیح می ماموریت

 .کنند روند و از آنجا به اروپا یا کشورهای مجاور در شمال آفریقا سفر می به لیبی می

ام مناطق که عناصر داعش و القاعده حضور دارند، وجود دارد. این مواد مخدر از طریق مافیاهای کند که مواد مخدر در تم موسی اعتراف می

 .شود ها تامین می موجود در آمریکای التین برای آن

روریستی های مسلح تروریستی و تاجران زنان و نمایندگان گروه ت افزاید که تعدادی از قاچاقچیان ارشد مواد مخدر در آفریقا با گروه موسی می

دهند تا بتوانند راهکارهای  ها در بسیاری از موارد مذاکراتی را با قاچاقچیان دیگر از آمریکای جنوبی انجام می کنند. آن داعش همکاری می

 .جدیدی برای انتقال عناصر تروریستی یا انتقال کوکائین به اروپا کشف کنند

 

 
 

 ؟اند ، به کدام کشورها پناه بردهدر سوریه و عراق جنگجویان خارجی داعشی پس از سقوط این گروه
 ؟اند یان خارجی داعشی پس از سقوط این گروه، به کدام کشورها پناه بردهکه جنگجو هستندکارشناسان همواره به دنبال پاسخ به این پرسش 

ترین تعداد  دهد که به ترتیب کشورهای تونس، عربستان، روسیه، فرانسه، و اردن پذیرای بیش بررسی برآوردها و اطالعات موجود نشان می

 .اند های فراری پس از سقوط این گروهک در سوریه و عراق بوده داعشی

 داعشی 800: تونس

 داعشی 760عربستان: 

 داعشی 400روسیه: 

 داعشی 271فرانسه: 

 داعشی 250اردن: 

 .در نیویورک ارائه شده است« اندیشکده مطالعات امنیتی سوفان»گزارش  دراطالعات این 

 5600ز سقوط داعش، حدود اند، و از این رقم، پس ا هزار عنصر خارجی تحت فرمان داعش بوده 40طبق گزارش این اندیشکده، در مجموع 

 .اند کشور دیگر فرار کرده و یا بازگشته 33مانده به  تروریست باقی

در بخش دیگری از گزارش این اندیشکده به تعداد کودکان نابالغی که از کشورهای غرب اروپا به مناطق تحت کنترل داعش آورده شده بودند 

کودک،  90کودک، هلند  118کودک از فرانسه بود. پس از آن نیز بلژیک  460مار ترین تعداد با ش اشاره شده است. بر این اساس، بیش

 .کودک قرار دارند 40کودک و اتریش  45کودک، سوئد  50انگلیس  کودک، 56 آلمان
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 ها به ترکیه فرار داعشی
دست آمده،  اطالعات موثقی که به بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد: براساس دیده، 1386مهر ماه  به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز،

های گذشته از رقه و دیرالزور به مناطق تحت سیطره مخالفان  های سوری و خارجی طی روزها و هفته تعدادی از فرماندهان داعش با تابعیت

 اند. جا به ترکیه رفته ده و از آندر حومه شمالی و شمال شرقی حلب فرار کر

های حمص، دیرالزور و رقه از طریق پرداخت  ند انتقال فرماندهان و تعدادی از اعضای داعش از استانید کرد: روتاک ،دیده بان حقوق بشر

جا  ها را منتقل کرده و به مرزهای سوریه و ترکیه برسند و از آن اند آن های مسئول توانسته هزار دالر انجام شده و طرف 30تا  20رشوه بین 

 د.قاچاقچیان به ترکیه منتقل شون از طریق

های گذشته صدها داعشی از جمله فرماندهان محلی این گروه به استان حسکه فرار کرده و ناپدید  طی ماه ،گفته دیده بان حقوق بشر سوریه به

 ه مشاهده شدند.ها در ترکی شدند و بعدا برخی از آن

های مخالف در  به مناطق تحت سیطره گروهاعالم کرد: اعضا و فرماندهانی از داعش از حومه شرقی حمص  ،دیده بان حقوق بشر سوریه

 رار کرده و به ترکیه منتقل شدند.حومه شمال شرقی حلب ف

ها بعد از پیشروی گسترده ارتش سوریه در مناطق مختلف و آزادسازی مناطقی در بادیه سوریه و آزادی شهر رقه به دست  فرار داعشی

 گیرد. نیروهای سوریه دموکراتیک صورت می

 

 ها به پاکستان و افغانستان فرار داعشی
محتمل است که داعش پس از حلب و موصل، به افغانستان و پاکستان روی آورد و این دو کشور به پایگاه در گزارشات مختلف آمده است که 

است. به تدریج،  به این سو مبارزان زیادی از افغانستان و پاکستان به خود جذب کرده 2014جدیدی برای خالفت تبدیل شوند. داعش از ژوئن 

که به تازگی مرگبارترین  -تشکیل دادند. لشکر جهنگوی 2015تبدیل شدند و گروه خراسان را در سال « تنی واحد»های پراکنده به  این گروه

میان  های پاکستانی رهبر اصلی این گروه را از پس از آن از هم گسست که مقام -حمله را به آکادمی پلیس پاکستان در کویته انجام داد

داعش در »( همکاری دارد در حالی که شاخه بلوچستان جهنگوی با AQIS) «قاره القاعده در شبه»برداشتند. شاخه کراچی این گروه اکنون با 

ولیت حمالتی در پاکستان را ئشاخه بریده از طالبان پاکستان که مس - «جماعت االحرار»چنین  ( همکاری دارد. همISK) «پاکستان -افغانستان

 مکاری دارد.ه ISK نیز با - کشته بر جای گذاشت 150بر عهده گرفته که بیش از 

 

 
 

کشته بر جای گذاشته است. کارشناسان  200حمالت زیادی در افغانستان و پاکستان انجام داده و بیش از  ISK به بعد 2015از آوریل 

کشته و  61 ،به اردوگاه آموزشی پلیس در کویته ISK در حملهت. اس« تهدید رو به افزایش»معتقدند این حمله به لحاظ مقیاس و شدت یک 

کردند. حمالت دیگری هم از مناطق قبایلی پاکستان  ها وارد شده و بمب با خود حمل می زخمی بر جای گذاشت. نیروهای داعشی از پنجره 117

ه است. نیروهای خالفت خودخوانده در سریالنکا و هایی در هند تشکیل داد چنین هسته هم ISK تا مناطق اصلی این کشور رخ داده است.

 .های جدید داعش است اند. آسیای جنوبی با جمعیت کثیری از مسلمانان جهان، میدانی مناسب برای فعالیت مالدیو نیز حضور یافته

 

افغانستان را نادیده بگیریم و برخی کارشناسان، حتی اگر نقش مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا و هم پیمانانش در ظهور داعش در  عقیدهبه 

سال گذشته نتوانستند پروژه مبارزه با تروریزم در  15پوشی کنیم که ناتو و آمریکا در  توانیم نسبت به این حقیقت چشم انکار کنیم، نمی

ای برای  هیچ بهانه و زمینهکن شود و دیگر  صورت کامل و همیشگی ریشه ای عملیاتی کنند که تروریزم از افغانستان به افغانستان را به گونه

نوعی معلول شکست پروژه مبارزه با تروریزم به  عبارت دیگر، داعش در افغانستان به به .های تروریستی در این کشور باقی نماند ظهور گروه

لی متعدد در درون ائتالف ریزی شده و آگاهانه بود یا ناشی از عوامل خارجی و داخ کند که این شکست، برنامه رهبری آمریکا بود. تفاوتی نمی

 .به رهبری امریکا

سال میزبانی هزاران نیروی نظامی خارجی به رهبری آمریکا، بوده است. داعش  15داعش افغانستان را انتخاب کرد در حالی که افغانستان 

آمریکا و هم پیمانانش نخواستند یا پذیر باقی مانده و  ثبات، درگیر جنگ و آسیب چنان ناامن، ضعیف، بی افغانستان را انتخاب کرد چون هم

 ها مبارزه کنند. نتوانستند با ناامنی

 

 های مختلف داعش برای جذب نیرو تکنیک
 کنند.  های روز برای جذب نیرو استفاده می رهبران و فرماندهان داعش بسیار کارکشته هستند و از تکنیک
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کنند بنابراین، برای فرار از  روند و همه جا را فتح می ای به منطقه دیگر می نطقهبینند که از م هایی می ها را ابرقهرمان جوانان غربی، داعشی

 آورند. شوند، به این گروه پناه می فشاری که در جوامع خود متحمل می

جدید، با  بینند این است که یک عده انسان با ظاهری را نباید در این میان نادیده گرفت. تصاویری که جوانان غربی می« جهاد»عنصر جذاب 

اند، توجه همه دنیا را به خود جلب  رفته ایستاده هایشان و در حالی که پشت تیربارهای پیش های بلند و موهای مشکی، پشت وانت ریش

 ها همه به خصوص برای نسل جوان جذابیت دارد. البته مردم سوریه و عراق، شوند. این راه می ها هم طرف، زنان زیادی با آن کنند. از آن می

 .پیوندند ها هم با دالیل متفاوتی نسبت به جوانان اروپایی به داعش می بینند و برخی از آن واقعیت را چیز دیگری می

های این  بر اساس ویژگیهایی که  کند. تکنیک ها، جوانان غربی را مجذوب خود می های مختلف و با استفاده از آن داعش به کارگیری تکنیک

مردم به دالیل مختلفی ممکن است از زندگی خودشان ناراضی باشند. برخی ممکن است دالیل سیاسی داشته  گروه خاص طراحی شده اند.

گردد. گاهی حتی  تر باشد. داعش به دنبال همین کمبودها می تواند از دالیل سیاسی هم برای مردم مهم باشند، اما دالیل اقتصادی و اجتماعی می

 .دهند گذارند و بعد نتیجه را به افراد دیگر تعمیم می ها روز برای جذب یک نفر وقت می ده

های اجتماعی و حتی  اند و این شبکه را از طریق ابزارهایی مانند شبکه ای از کمبودها و مشکالت مردم را شناسایی کرده ها شبکه داعشی

که بگوییم  تبلیغات ضدداعش، ناکافی است. اکتفا به اینگیرند. از طرف دیگر،  انداختن جوانان به کار می ای و محلی، برای به تله تبلیغات رسانه

 برد، به خصوص برای جوانان. کاری از پیش نمی« راه داعش، اشتباه است؛ این اسالم، اسالم واقعی نیست»

دهد  میزند و برای او توضیح  یک زن جوان سوری که عضو داعش شده بود، به یک زن جوان آمریکایی ایمیل می در گزارشی آمده است که

تری هم در دنیا هست که باید انجام داد. از این طریق برای این زن  قدر سخت است، اما کارهای مهم داند ترک پدر و مادر و خانواده، چه که می

ین زن به سوریه بروند. صدها ساعت با ا« جهاد»گویند چگونه دیگران را هم متقاعد کند تا برای  گذارند و حتی به او می آمریکایی تله می

که بتوانند یک نفر را جذب خودشان بکنند. بنابراین یکی از دالیلی که تبلیغات داعش موثر بوده، پرداختن  کنند؛ فقط برای این آمریکایی چت می

یار شخصی گیرد و هم در سطحی بس بعدی است به این معنا که هم تمام جهان را دربرمی کرد، سه طور جداگانه است. این روی ها به هر نفر به آن

 .کند ها را تحریک می و نزدیک، احساسات انسان

ها، اطالعات  دانند. هر چند که شاید بسیاری از آن و خود را مجاهد اسالمی هم میکنند  ها، تحت پرچم اسالم مبارزه می در هر صورت داعشی

اند و تا پیش از پیوستن به داعش، به دستورات هیچ  دهدین بو اندکی درباره اسالم واقعی و سنتی داشته باشند. حتی کسانی که برخی افراد بی

دانند صرفا در راه اسالم  اند. بنابراین هر چه که کم و زیاد از اسالم ب های دیگر به اسالم داعشی گرویده اند؛ و یا از دین کرده مذهبی عمل نمی

 جنگند. می

ای  های منحصر به فرد ضمن به راه انداختن موج رسانه لباس عناصر گروه تروریستی داعش همیشه با داشتن ظاهر خاص و به تن کردن

 .انداختن یک فرهنگ پوششی منحصر به فرد در مناطق تحت کنترل خود دارند وسیع سعی در به راه

صندل و که چرا داعش باید با  کرده، جالب است. همیشه این ها را رصد می ها پیش عملکرد آن مطالعه رفتارهای داعش برای کسی که از سال

که لباس رسمی داعش چگونه است و شلوارها باید چند انگشت باالی قوزک پا باشد و ریش  دمپایی به جنگ برود، هم جالب بوده است و این

حساس بوده و آن را پیگیری  ئلهها به این مس های آن چنانی از کجا وارد فرهنگ رفتاری داعش شده و تا چه اندازه سرکرده بلند و موی آن

 .نندک می

ها عموما ساعت را روی دست راست خود  ها است. داعشی یک نکته جالب و در عین حال عجیب بوده است و آن هم نحوه ساعت بستن داعشی

اند، مشخص باشد. حاال مهم نیست که مارک ساعت چه  ساعتی که پوشیده  گیرند، هایی که می شان هم این است که در عکس بسته و همه تالش

شود. این یعنی نوعی هماهنگی و  م این است که ساعت در عکس دیده شود و اغلب اوقات نیز روی دست راست عناصر بسته میباشد، اما مه

 .دستورالعمل در این زمینه وجود داشته و دارد

 

 
 

مورد توجه قرار  اش بیش از سخنانش یورویی 3500در روزی که ابوبکر البغدادی در مسجد نوری موصل منبر رفت و خطبه خواند، ساعت 

تر از همه آن بود که البغدادی ساعتش را  ها را به سمت خود برد. البته مهم گرفت. برند ساعت وی هر چه که باشد، قیمتی بودن آن همه نگاه

یروهای دولتی هم روی دست راست بسته بود. در یک ویدئوی دیگر در موصل که یک تیم از واحد جند الخالفه در محله االنتصار به مقابله با ن

ه ئلشان بود که این مس هایشان روی دست راست بودند و طبق معمول، همه نیز ساعت دست کردههای یک مدل را  رفته بودند، همه ساعت

 .دهد سیاستی پشت این ماجرا قرار دارد نشان می

شان به  دهای تصویری این گروه که حواساین سیاست هر چه که باشد نشان از کار دقیق و شدید تبلیغی روی عناصر و آموزش ویژه واح 

رساند که در سایر موارد هم این گروه خطرناک طبق یک  همه چیز باشد. این حواس جمعی برای فرد بیرونی قابل توجه است و این پیام را می

 .از پیش تعیین شده عمل کرده است برنامه

 

 های داعش سالح
 اند.  ربع در کشورهای سوریه و عراق از تسلط این گروه آزاد شدههزار کیلومتر م 100نواحی وسیعی به وسعت حدود 
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ها هزار تن در ادامه سه سال تسلط داعش جان  اند. ده در مناطق آزاد شده از تسلط داعش، به ویژه اهالی غیرنظامی بهای سنگینی را پرداخته

 .اند تکریت در عراق به کلی به ویرانه مبدل شده خود را از دست دادند. مرکز شهر رقه در سوریه و نیز شهرهای موصل، رمادی و

ها از کشورهای عضو ناتو در اروپا و  ، بخش قابل مالحظه این سالح«المللی تحقیقات تسلیحات منازعه سازمان بین»های  براساس یافته

 اند. به این گروه رسانده شده های غیرمستقیم از طریق ایاالت متحده و عربستان سعودی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و از راه

المللی  های جنگی در عراق و سوریه، کارشناسان سازمان بین حین تحوالت در جبهه ،2017تا نوامبر  2014در میان ماه جوالی سال 

روهای نیز در محل های مذکور حضور داشتند. آنان تسلیحات و مهماتی را که در این جنگ به دست نی (CAR) تحقیقات تسلیحات منازعه

 .اند ائتالف آمده بودند، مورد بررسی قرار داده

 40تر از  میل سالح و بیش 2000کارشناسان این سازمان در فاصله میان کوبانی در مرز میان ترکیه و سوریه تا بغداد پایتخت عراق حدود 

های خود را برای  ول نمره مسلسل بررسیدست آورده و سپس براساس اطالعات تولیدی این تسلیحات به شم هزار قطعه مهمات جنگی را به

 .اند گردیده مامورها توسط اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه آلمان  اند. این پژوهش تثبیت مسیر ارسال آنان آغاز کرده

فتگویی با دویچه های اصلی این گزارش در گ دامیان اشپلیترز، رییس سازمان تحقیقات تسلیحات منازعه در عراق و سوریه و یکی از نویسنده

های نظامی داعش  آور بود، این بود که با چه سرعتی شماری از تسلیحات پس از صادرات به ذخیره گاه چه خیلی تعجب آن»وله گفت: 

 «اند. رسیده می

کا به فروش مریآبه  2015برد که در ماه دسامبر سال  های ضد تانک ساخت بلغاری نام می طور مثال، از نوعی از موشک این کارشناس به

گیری رمادیه توسط نیروهای نظامی عراق، توسط  ها حدود دو ماه بعد از صادرات آن و حین بازپس رسانده شده بود. درست همین سالح

 .های نظامی داعش ضبط و توقیف گردید سربازان این کشور از ذخیره گاه

یا از سربازان و نیروهای تسلیمی و یا هم از رقبای جنگی خود  های جنگ غنیمت گرفته است، این که آیا داعش این تسلحیات را در میدان

صورت محدود دنبال کرد. به هر ترتیب بلغاری در جواب به  توان به خریداری کرده است، هنوز روشن نیست. مسیر تسلیحات ضد تانگ را می

های ضد تانک بلغاری به شرکت  و گفته است که راکتاین سازمان تحقیقاتی صادرات این تسلیحات به ایاالت متحده آمریکا را تصدیق نموده 

 .اند ارسال شده« کیسلر پولیس سـَپالی»آمریکایی 

مریکایی ضمیمه گردیده بود. در فورمه الینس آهای امضاء شده توسط نظامیان  طور قانونی ورقه صادرات به اجازهدر تقاضانامه بر سر 

نیز از سوی نظامیان آمریکایی همراه شده است. در این  (End-user certificate)  بهها مطابق اصول اعالمیه موسوم  صادرات این سالح

ها این قرارداد را  دهد. اما ظاهرا آمریکایی کند که آن را به جانب سومی در مناطق جنگی انتقال نمی اعالمیه، دریافت کننده سالح تعهد می

 .اند رسیده اند و این تسلیحات بالفاصله به شرق نزدیک رعایت نکرده

وارد کنندگان مهم اسلحه مانند عربستان سعودی و ایاالت متحده »بیند که  اشپلیترز، رییس این سازمان این مسئله را مدرکی برای این ادعا می

 End-user) سازی اروپا هستند، اساسات اروپایی صادرات اسلحه به شمول اعالمیه ترین مشتریان صنعت اسلحه امریکا که مهم

certificate) کنند. را رعایت نمی» 

دهد.  الملل، موارد متذکره احتماال بخشی از واقعیت را تشکیل می اما به باور پاتریک ویلکن، متخصص کنترول تسلحیات از سازمان عفو بین

طور دیگری  وراق قرارداد آنها هرچند در ا اند که این سالح فهمیده های دخیل می ها همه طرف گفته او، در مسیر انتقال و توزیع این سالح به

 .اند اند، برای مناطق جنگی در عراق و سوریه در نظر گرفته شده نوشته شده

 «اند. دانسته خیلی عجیب و غریب خواهد بود، اگر کشورهای دخیل هدف این تسلیحات را نمی»وله افزود:  ویلکن در گفتگویی با دویچه

اما زمینه کنترل »توانست جریان انتقال اسلحه به موقع قابل تشخیص باشد،  ر بحران سوریه میویلکن در گفتگو با دویچه وله تاکید کرد که د

ها در  در دست تروریست یهای بلغاری سالح «آورند. رسند، سرانجام سر از کجا در می که به منطقه می وجود نداشت که این تسلیحات پس از آن

 !سوریه

در صورتی که یک جناح سومی تسلیحات »رسد که  لی تحقیقات تسلیحات منازعه نیز به این نتیجه میالمل دایمان اشپلیتر کارشناس سازمان بین

 «های جنگی در سوریه و یا عراق توزیع کرده باشد، با این اقدام ماشین جنگی داعش را تجهیز کرده است. را به یکی از گروه

 

یحات به دانشجویان هاوارد در مورد نقش متحدین ایاالت متحده به شمول جو بایدن معاون رییس جمهور پیشین آمریکا نیز حین ارائه توض

 .ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحد عربی در جنگ سوریه اظهارات مشابهی داشت

منطقه را ترین معضل ایاالت متحده در  های حاضرین تاکید کرد که بزرگ در پاسخ به سئوال 2014بایدن در پایان سخنرانی خود در دوم اکتبر 

اند؟ آنان با به جریان انداختن جنگ نیابتی شیعه و سنی  ترکیه، عربستان سعودی و امارات چه کرده»سازند. او گفت:  متحدین این کشور می

د، او افزود که این متحدین صدها میلیون دالر و هزاران تن اسلحه را به هرکسی که حاضر به جنگ با اسد بو« خواستند اسد را سقوط بدهند.

هایی به شمول جبهه النصره، القاعده و دیگر جنگجویان از سایر  گیری کرده است که از این مسئله گروه توزیع نمودند. بایدن چنین نتیجه

 .اند مناطق جهان سود برده

ود و رقم قربانیان این تر دوام نم رفت. جنگ در برابر این گروه نیز بیش تر از آن بود که تصورش می در این میان، روشن است که داعش قوی

دست داعش رسید. و  ای به منطقه سالح فرستادند، تسلیحاتی که سرانجام به طور گسترده های بیرونی به شدت بلند بود. زیرا قدرت جنگ نیز به

و در عمل رعایت نشده  ها تنها به روی کاغذ باقی مانده روپاییا  (End-user certificate) یا« اعالمیه استفاده نهایی»هم به این خاطر که 

 .است

هیالری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، در کتاب جدید خاطرات خود تاکید کرد قرار بود دولت اسالمی بر اساس توافق آمریکا و 

 المسلمین در مصر تشکیل شود. اخوان

ام ژوئن در مصر علیه دولت  باره انقالب سی ککلینتون نوشت: ما در جنگ عراق، سوریه و لیبی شرکت کردیم و همه چیز خوب بود اما به ی

المسلمین در مصر توافق کرده بودیم دولت اسالمی در سینا  ساعت تغییر کرد. ما با اخوان 72المسلمین روی داد و همه چیز در مدت  اخوان

تین به سودان ملحق شود و دولت تشکیل شود. قرار بود بخشی از سینا به حماس و بخش دیگر آن به اسرائیل واگذار شود و حالیب و شال

 مصر مرزها با لیبی را در منطقه السلوم باز کند.

، در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسالمی را به رسمیت بشناسیم. من به 2013او افزود: قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال 

را درباره به رسمیت شناختن دولت اسالمی بالفاصله پس از تشکیل آن،  کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان 112

 باره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت. توضیح دهم. اما به یک

المسلمین در مصر و  های واشنگتن برای منطقه خاورمیانه نوشت: ما از طریق اخوان وزیر سابق امور خارجه آمریکا، در ادامه بیان طرح

المسلمین به سراغ کشورهای عربی  کردیم و پس از آن توسط عوامل خود از اخوان می که قرار بود تشکیل شود منطقه را تقسیم میدولت اسال
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رفتیم. در پی آن، تقسیمات منطقه  شد و به ترتیب به سراغ امارات، بحرین و عمان می رفتیم. ابتدا کار از کویت آغاز می حاشیه خلیج فارس می

 کردیم. های دریایی پیدا می کرد و ما تسلط کامل بر منافع نفتی و گذرگاه طور کامل تغییر می ربی بهعربی و مغرب ع

 

گیری گروه  های اطالعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در شکل کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نیز تاکید کرده است: سازمان پیماناسنودن 

 گروه داعش را تشکیل دادند.« النه زنبور»نقش داشتند و در عملیاتی با نام « داعش»موسوم به دولت اسالمی در عراق و شام 

به گزارش شبکه تلویزیونی االخباریه سوریه، ادوارد اسنودن فاش کرد: گروه داعش برای حمایت از اسرائیل تشکیل شده است و هدف 

 را از سراسر جهان جذب کند و...  اتشکیل گروهی با شعارهای اسالمی است که تندروه« النه زنبور»عملیات 

 

 های حامی داعش دولت
عنوان حامیان  کشور به 6ترین گزارش افشاگرانه خود، فهرستی را از  کانادا در تازه «گلوبال ریسرچ»به گزارش العالم با استناد به پایگاه 

 .گروه تروریستی داعش در جهان معرفی کرد

مریکایی برای کتابش تهیه کرده و قرار است این آلف ونویسنده و م «تم اندرسون»ین فهرست را گلوبال ریسرچ در گزارشی تأکید کرد که ا

 .زودی منتشر شود به «جنگ پلید در سوریه»کتاب با نام 

 .های این حمایت پرداخته است های حامی داعش و راه اندرسون در این کتاب به کشورها و طرف

کنند، که به طور مختصر  ر، اسرئیل، انگلیس، فرانسه و امریکا از داعش حمایت و پشتیبانی میبر اساس این گزارش، عربستان، ترکیه، قط

 :ها در این حمایت به شرح زیر است نقش هریک از آن

 

 عربستان

ور با )در عراق( برای جلوگیری از نزدیک شدن روابط این کش مریکا دستور مستقیم برای تشکیل داعشآمیالدی، عربستان از  2006در سال 

 .ایران دریافت کرد

میالدی، عربستان از شورش مسلحانه در شهر درعای سوریه پشتیبانی کرد، و به حمایت مالی و تسلیحاتی از همه عناصر  2011در سال 

 .ها بکاهد بندی بین این عناصر را حفظ کرد تا از استقالل آنمسلح در سوریه پرداخت، و جبهه

 

 ترکیه

را برای عناصر مسلح جهت عزیمت به شمال سوریه فراهم کرد و جبهه النصره را با همکاری عربستان ایجاد کرد.  دولت ترکیه گذرگاه امنی

میالدی فرماندهی کرد و میزبان سران  2015را در عملیات یورش در شمال سوریه در سال  «جیش الفتح»این کشور گروه مسلح موسوم به 

 .که داعش به چنگ آورده بود، سازماندهی کرد و خدمات پزشکی به داعش ارایه دادهای مسلح بود و روند فروش نفتی را  گروه

 

 قطر

 .اف.اس.ای داد «فاروق»های مسلح نظیر گروه  المسلمین مرتبط با گروه میالدی، قطر میلیاردها دالر به گروه اخوان 2013تا  2011در دوره 

 .عربستان حمایت کرد - حور ترکیهمیالدی، قطر از ائتالف جیش الفتح با م 2013بعد از سال 

 

 اسرائیل

ها بودند که از  خدمات پزشکی یاری رساند. داعش و جبهه النصره از جمله این گروه ارائههمه جنگجویان مسلح در سوریه را با سالح و 

 .ها ایجاد کرد که مراکز هماهنگی در جوالن اشغالی سوریه برای آن برخوردار شدند. عالوه بر این  حکومت اسرائیلحمایت 

 

 انگلیس

های  ها برای گروه های القاعده کمک تسلیحاتی کرد و این کمک این کشور به عناصر مسلح در سوریه به منظور همکاری نزدیک با هسته

 .طور منظم ادامه یافت مسلح یاد شده به

 

 فرانسه

 .سوریه دنبال کردهای مسلح در  دولت فرانسه خط مشی انگلیس را در کمک تسلیحاتی منظم به گروه

 

 مریکاآ

های حامی داعش را  های کشورها و طرف ای که هدایت و هماهنگی همه فعالیت نقش آمریکا در حمایت از داعش فراگیرتر بود؛ به گونه

 .های نظامی در ترکیه، قطر، اردن، عراق و عربستان برای این منظور استفاده کرد برعهده داشت و از پایگاه

 

 .ها را رها کرد تا به سوریه حمله کنند شت: آمریکا داعش را از مناطق کردنشین دور و آنگلوبال ریسرچ نو

 .رساند طور مستقیم از طریق هوایی سالح می گفته مسئوالن عراقی، آمریکا به داعش به به

 

 

http://alwaght.com/fa/News/47430/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F
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 ها کجا رفتند؟ داعشی
 اند؟ فتهها کجار ر پس آن ،اند اکنون یک سئوال مهم این است که همه نیروهای داعش، کشته و یا اسیر نشده

چنین یکی از اعضای داعش  هم .های خود را تراشیدند ها شهر را ترک نکردند فقط ریش وارد جرابلس شدند، داعشی  های ترکیه زمانی که تانک

از ها هنوز هم در جرابلس هستند، جایی که آنکارا ادعا کرده  گفته است که ترکیه با این گروه تبانی کرده است. به گفته این فرد، داعشی

 .ها پاک شده است تروریست

چنان به حیات  یکی از اعضای داعش به روزنامه ایندیپندنت گفته که این گروه تروریستی حتی اگر در سوریه و عراق نیز شکست بخورد هم

صاصی با وگویی اخت کرده، در گفت ساله، یکی از اعضای سابق داعش که در شمال شرق سوریه جنگ می 30خود ادامه خواهد داد. فرج، 

فرج « گوییم یا یک عبارت تبلیغاتی نیست. چنان در حال گسترش است شعر نمی گوییم داعش ابدی است و هم وقتی می»ایندیپندنت، گفته است: 

 گوید عامالن داعش در اقصی نقاط دنیا که داعش قصد دارد قدرت خود را در عربستان سعودی، مصر، لیبی و تونس احیا کند، می با اعالم این

کند. او که از  چنین جزئیاتی را از همکاری نزدیک میان داعش ـ ترکیه فاش می چنان در حال افزایش است. فرج هم حضور دارند و تعدادشان هم

زمانی که برای اولین بار از فرمانده خود »گوید:  کند بدون اعالم نام واقعی خود می و جایی در خارج از سوریه صحبت می« واتس آپ»طریق 

دهد تصور کردم این سخنان تبلیغاتی و هدفش روحیه دادن  دم که داعش در صورت شکست در سوریه و عراق نیز به حیات خود ادامه میشنی

های داعش را پنهان کنند. اما خیلی زود متوجه شدم که فرماندهان  ها با این سخنان تالش دارند تا شکست که آن به اعضای گروه است یا این

 «هایی در مناطق دیگری از جهان اقدامات کامال عملی دارند. د پایگاهداعش برای ایجا

 «گردد. رود و دو ماه دیگر باز می برای یک عملیات خاص به لیبی می»یکی از فرماندهان داعش در لیبی یک سال پیش به فرج گفته بود که 

های  جایی که قدرت گوید که از آن کرد. فرج می آماده میکامال روشن است که داعش خود را برای روزهای پس از شکست در سوریه و عراق 

پذیری آن را  کنند، قدرت انعطاف دانند درک نمی جهانی جذابیت داعش و ایدئولوژی این گروه برای کسانی که وضع موجود را غیرقابل تحمل می

ام را  عدالتی که قبال تجربه کرده ر اعتراض به ظلم و بیطور مبارزه کردن د من فرماندهان و همرزمانم و همین»گوید:  گیرند. او می کم می دست

 «دوست دارم.

است. او که به نسبت دیگر « قامیشلی»و « حسکه»نشین در شمال شرق کردنشین سوریه، جایی میان دو شهر  فرج اصالتا اهل روستایی سنی

همراه چند تن از اعضای خانواده خود  ده است. فرج بهالتحصیل ش اعضای داعش از تحصیالت بهتری برخوردار است، از دانشگاه حسکه فارغ

های القاعده در سوریه شناخته شده، اخیرا اعالم کرده  عنوان یکی از شاخه به جبهه النصره ملحق شده است. جبهه النصره که به 2012در 

گوید که به دلیل اختالفاتی که با داعش پیدا  فرج میکه نام خود را به جبهه فتح الشام تغییر داده و ارتباط خود را با القاعده قطع کرده است. 

چنان یکی از حامیان داعش است چرا که  ها ندارد ـ دیگر عضو این گروه نیست اما هم کرد ـ اختالفاتی که تمایلی برای صحبت کردن درباره آن

لوژی افراطی این گروه که در مکانیزم موثر و گوید که جذابیت داعش برای او، نه در ایدئو عمیقا هدف این گروه را باور دارد. فرج می

های استبدادی  حل برای اصالح اقدامات نادرست رژیم داعش بهترین راه»گوید:  دهی شده آنان برای نشان دادن اعتراض است. فرج می سازمان

 «در منطقه است.

ها و خودروهای زرهی ترکیه وارد سوریه شدند  که تانک کند. زمانی چنین در این مصاحبه به جزییات رابطه داعش و آنکارا اشاره می فرج هم

داند ارتش ترکیه در حال پیشروی است و با این حال هیچ مقاومتی در برابر این پیشروی نداشت. این در  رسید که داعش دقیقا می نظر می به

های مدافع خلق( در شهر منبج به  و یگان )نیروهای دموکراتیک سوریه تر در برابر پیشروی کردهای سوریه ها پیش حالی است که داعشی

 .طوری که در این درگیری بیش از هزار تن از این گروه ترویستی کشته شدند کردند؛ به شدت مقاومت می

های خود در منطقه الباب  سوی یکی دیگر از پایگاه جویان داعش از شهر جرابلس به با حمله ارتش ترکیه به سوریه، اعالم شد که جنگ

 اند، اما فرج داستان دیگری برای روایت کردن دارد. نی کردهنشی عقب

ها جرابلس  ای وارد جرابلس شدند من با دوستانم که در این شهر بودند صحبت کردم. در واقع داعشی های ترکیه زمانی که تانک»گوید:  او می

 «!های خود را تراشیده بودند ها فقط ریش را ترک نکرده بودند؛ آن

دستی داعش و ترکیه دارد. تل ابیض یکی از  ای مبنی بر هم کننده رباره دفاع از شهر تل ابیض در یک سال گذشته نیز ادعای قانعچنین د فرج هم

، کردهای سوریه با حمایت هوایی ایاالت 2015ها اهمیت بسیاری داشت. در تابستان  های میان ترکیه و داعش بود که برای تروریست گذرگاه

عضو  150و این شرایط دفاع از شهر را برای داعش دشوار کرده بود. فرج یکی از مت غرب در حال پیشروی بودند س متحده از شرق به

های زیادی از داعش کرد. وقتی من در ماه می  در آن دوره ترکیه حمایت»گوید:  کرد. او می داعش بود که در برابر حمالت کردها مقاومت می

 «کردیم. عی از ماموران مرزی دریافت میدر تل ابیض بودم، تسلیحات و مهمات زیادی را بدون هیچ مان 2015

 

کنند، اما این نخستین بار است که یکی از اعضای داعش به صراحت این  هاست که ترکیه را به حمایت از داعش متهم می کردهای سوریه مدت

عنوان یک عرب سنی از منتقدان ترکیه  کند. این در حالی است که دولت ترکیه بارها این اتهامات را رد کرده است. فرج که به مسئله را تایید می

 .کند رجب طیب اردوغان را دوست ندارد اما به اعتقادش او هرچه که هست بهتر از دیکتاتورهای عرب است و کردهای سوریه است، تاکید می

حمایت داعش و روانه کردن  چنین با گوید که اردوغان با ترغیب کردها به جنگ در ترکیه و کشاندن این جنگ به مرزهای سوریه و هم فرج می

 )نویسنده: پاتریک کاکبورن( .آنان به سوریه مسئول ویرانی سوریه است

 

ها قادرند به  تروریست»کارشناس تروریسم در کینگز کالج شهر لندن در باره داعش به خبرنگار بیلد گفته است: « پیتر نویمان»پروفسور 

 ( 1393شهریور  18)تابناک،   «.دارد دئولوژیک آنان را به این قبیل اقدامات وامیهای ای ترین کارها دست بزنند و انگیزه وحشیانه

طور پراکنده از سایر کشورهای اروپایی در داعش  بلژیکی و بقیه به 500فرانسوی،  600انگلیسی،  400آلمانی،  400الی  300حدود 

 فعالیت دارند.

اندونزیایی نیز عضو داعش هستند. پروفسور نویمان معتقد است  50حدود  استرالیایی و 200چینی،  100شاید باورش سخت باشد ولی 

  ترند. نظامیان خارجی به مراتب خطرناک شبه

ه باالیی برخوردارند و قادر به زگرایند، از انگی سالی داوطلبانه به ایدئولوژی داعش می های غربی، به این دلیل که در سنین بزرگ تروریست

 .رها هستندترین ترو انجام وحشیانه
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که خدا همان جوابی را که بدان نیاز داشتم، به من داد. خدایا، تو مرا به نزد  ها با این سئوال درگیر بودم تا این من ماه»

تبار عضو داعش  ساله، یک آمریکایی 44 (Don Morgan) «دان مورگان»این جمله را « )به داعش( این ها آوردی!

ها  اش برای پیوستن به تروریست و در پاسخ به سئوالی مبنی بر انگیزه NBCایی در مصاحبه با خبرگزاری آمریک

 «!گرا هستم دانم، من فقط یک انسان عمل من خودم را افراطی نمی»گفت و ادامه داد: 

 

 
 

واند و امروز در زمره خ فرامی« )!( دشمنان اسالم»تر در ویدئوهای متعددی همگان را به مبارزه علیه  دسو داگ خواننده موزیک رپ گانگس

بار به جرم حمل موادمخدر بازداشت شد.  در زمینه موزیک رپ مشغول به فعالیت بود و یک 2004های داعش است. او از سال  تروریست

. او طلبانه پرداخت های شدیداللحن و خشونت به سخنرانی« ابومالک»اش ایجاد کرد و با نام مستعار  شش سال بعد یک تحول اساسی در زندگی

 .ها در اینترنت، نهادهای امنیتی آلمان را متوجه خود ساخت با انتشار این سخنرانی

 

 
 

که  بدون این 2013خوان و با اعتماد به نفس بود اکتبر  هایش دختری محبوب، درس کالسی گفته هم ساله آلمانی که به 16آموز  سارا او. دانش

جا عازم سوریه شد. سارا پس از فرار از آلمان،  بولت متوجه شوند، راهی استانبول و از آنها یا معلمانش در مدرسه هوم کالسی والدین، هم

کرد: خوابیدن،  طور توصیف می کرد و روزمره خود را برای دوستانش این های اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار می فقط از طریق شبکه

همراه یک تروریست داعشی از اهالی کلن آلمان، با پدرش  چند هفته سارا به ها. پس از دادن به سخنرانی خوردن، کشتن، یادگرفتن و گوش

بوکش نوشت که با  در فیس ،2014ژانویه  4ها اجازه ازدواج بدهد. پدر سارا مخالفت کرد، با این وجود سارا  تماس تلفنی برقرار کرد تا به آن

 .این فرد اهل کلن ازدواج کرده است

 

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418485_264.jpg
http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418486_105.jpg
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با هدف  2013به اسالم گروید و  2009کار بود، در سال  عنوان پیک پیتزایی مشغول به هالی ایالت وستفالن که بهساله از ا 27فیلیپ ب. 

کرد  20های آلمان به سوریه سفر کرد. فیلیپ طی یک عملیات انتحاری در ماه اوت، خودش و  همراه گروهی از اسالمی پیوستن به داعش به

 .را در نزدیکی موصل عراق منفجر کرد

 

 
 

های  نویسد او دائما به پارتی تونسی ساکن فرانکفورت و دارای سبک زندگی غربی بود. بیلد می -ساله آرایشگر دورگه آلمانی 24مجدی 

التحصیلی، دیپلم آرایشگری گرفت و یک سالن در اوفن باخ اجاره کرد. اولین  نوشید. مجدی پس از فارغ رفت و مشروبات الکلی می مختلط می

شناخت  او با سلفیون فرانکفورت در همین سالن آرایشگری شکل گرفت. وقتی مجدی به شهر خودش برگشت دیگر کسی او را نمیارتباط 

امور »گذاشت. وقتی از او پرسیدند که چرا آرایشگری را کنار گذاشت، مدعی شد:  چون همواره یک لباس سفید بلند به تن داشت و ریش می

 «ندارند.دنیوی دیگر برای من جذابیتی 

 

 
 

سال سن به سلفیون رادیکال گروید، عقاید خود را از طریق سایت  17مارکو کارگزار کلیسای کاتولیک ساکن ایالت وستفالن آلمان با تنها 

ز عازم سوریه شود. مارکو در ویدئوهایی که ا« بشار اسد»یوتیوب منتشر کرد و نهایتا تصمیم گرفت برای پیوستن به داعش در مبارزه با 

 .در سوریه کشته شد 2014گفت. مارکو در ابتدای سال  کرد به زبان آلمانی سخن می سوریه ارسال می

 

 
 

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418488_136.jpg
http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418489_882.jpg
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ساله از اهالی فلوریسدورف وین است که از سال گذشته برای داعش  19ها، فیراس هودی  اتریشی تروریست در میان داعشی 130یکی از 

های افراطی را  گذارد. به نوشته روزنامه صبح اتریش، فیراس در شهر وین آموزه ش میبوک جنگد و مطالبی را در صفحه فیس در سوریه می

)داعش( بسیار گسترده است؛ از  «دولت اسالمی»فراگرفت و در جواب این سئوال که چه چیز باعث شد در این جنگ شرکت کند گفت: شبکه 

 .فهمی که ما در وین چه تشکیالتی داریم آالسکا تا اقیانوس. تو نمی

 

 
 

های الجزایری، نخستین تروریست داعشی بود که وقتی از سوریه به اروپا بازگشت، عملیات  ساله با ریشه 29نموش جوان فرانسوی 

مه امسال بود که او با یک کالشینکف در مقابل موزه یهودیان شهر بروکسل به  24تروریستی فجیعی در وطن خود یعنی فرانسه پیاده کرد: 

جا به  برد که در همان سر می کرد. او پیش از این مدت هفت سال به جرم دزدی و رانندگی بدون گواهینامه در بازداشت بهچهار نفر شلیک 

 .جهت آموزش دیدن، به سوریه سفر کرد 2012های ترور وصل شد و بالفاصله بعد از آزاد شدن از زندان در سال  شبکه

 

 
 

رفت. وی  شمار می ها به بانفوذترین تروریست اروپایِی داعش در رسانه 2014مرگش در مه تا زمان « ابوشاهد»ساله معروف به  30شکیر 

که ابتدا ساکن روستای کوهستانی پیرنه فرانسه بود، بعد از پیوستن به داعش طبق سنت معمول این گروه، پاسپورت فرانسوی خود را به آتش 

او به آن دسته از شهروندان اروپایی که مایلند به داعش بپیوندند ولی معموال به بوک و توییترش گذاشت.  کشید و فیلم آن را در صفحات فیس

ها در داعش تدارک دیده شده و منتظر  ها و بلژیکی ای با پنج یا شش عضو برای فرانسوی زبان عربی مسلط نیستند مژده داد که واحدهای ویژه

 .هاست آن

 

 
 

های مراکشی بیش از  اروپایی داعش، نوجوان اهل بروکسل است که والدینش با ریشهترین عضو  جوان (Younes Abaaoud) یونس عبعود

 .دست دارد سال یک کالشینکف به 14اش تنها با  سال در بلژیک هستند. او در آخرین عکس توییتری 40

 

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418492_851.jpg
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گفت، وطن خود را برای کمک  میچه خودش  چنان ،2013ساله متولد شهر صنعتی تروله تان سوئد در مه  27،  (Taha Shade) طا ها شید

اند. طا ها  یورو اعالم کرده 32000به خلیفه البغدادی ترک کرد. نهادهای مالیاتی سوئد درآمد سالیانه او پیش از عزیمت به سوریه را بیش از 

 .ادا ازدواج کرده بودساله تروریست داعشی اهل کان 20« ام هاریتا»با  2014اش در ژانویه  پنج ماه قبل از انجام عملیات انتحاری

 

 
 

های توییترِی  شود، که در لندن از سوی اکانت نامیده می« جهادگر نکاح»چه  ساله معروف به آن 29،  (Aqsa Mahmood) اقسی محمود

دین اقسی در به سوریه سفر کرد. یکی از وال 2013که نوامبر  تر شد تا این گری افراطی روز در سلفی به شد، روز دیگر زنان داعش تشویق می

 خبری و گیجی کامل به یک خبرگزاری انگلیسی گفته بود: متاسفانه اقسی در محیط پیرامون خود حل شد. بی

 

 
 

ساله در انگلیس فروشنده بود و بعدها جزو گروهی شد که تابستان  25،  (Muhammad Hamidur Rahman) محمد حمید الرحمن

یمت کرد. اتوبوس این گروه برای از بین بردن هرگونه ردپایی اول راهی ترکیه شد و سپس از شهر پورتسموث انگلیس به سوریه عز 2013

کند.  های اجتماعی با پدرش ارتباط برقرار می سمت مرزهای سوریه کج کرد. محمد از آن روز به بعد فقط از طریق شبکه مسیر خود را به

 .های زمینی سوریه کشته شد شود. او اوایل اوت امسال در درگیریها کشته  پدرش معتقد است که محمد آرزو داشت در میان داعشی
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با  2014های اوت  ساله از اهالی ایالت می نه سوتای آمریکا در درگیری 33 (Douglas McArthur McCain) دوگالس آرتور مک کین

داند. او طرفدار تیم  یک جوان آمریکایی می گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه کشته شد. یکی از همکاران سابق او، او را از هر لحاظ

اخذ کرد. دوگالس بارها به جرم اخالل در نظم عمومی و خرید و فروش موادمخدر با  1999بسکتبال شیکاگو بود و دیپلم خود را در سال 

. دوگالس پس از سفر به سوئد و بوک اعالم نمود اش را در فیس به اسالمیون متمایل شد و عقاید افراطی ،2003پلیس درگیر شد. او در سال 

کانادا عکسی از خودش منتشر کرد که پرچم سیاه داعش را به دور خودش پیچیده بود. این جوان آمریکایی اوایل امسال خبر عزیمتش به 

بورگرکینگ کار  های سلفی مسلح در ترکیه، بسیاری از رفقای سابقم که با من در فست فود رستوران ترکیه را توییت کرد و نوشت: در گروه

 !!!کردند را دیدم. من اکنون در میان برادرانم هستم. برای داعش دعا کنید می

 

 
 

تغییر داد، اندکی پیش از مرگش طی ویدئویی جهان بینی خود را خطاب به « ابومسلم»ساله اهل کانادا که بعد ها نام خود را به  24آندره 

من یک نوجوان کامل عادی بودم که در کانادا بزرگ »ها سخن گفت:  که در کانادا داشت با آنجوانان غربی تشریح کرد و از رفاه و آسایشی 

نویسد: البته اداره امنیت کانادا نظر  بیلد می« گیری و هاکی روی یخ بودم. من افراطی نیستم! که به سوریه بیایم، عاشق ماهی شده. قبل از این

های گوناگون را یاد گرفت و سرانجام در یکی از  ه در خالل ارتباطاتش نحوه ساخت بمبدهد آندر دیگری دارد و اسناد موجود نشان می

 .های تروریستی در سوریه کشته شد جنگ

 

 «داعش، داستان دولت اسالمی از زبان فراریان از آن»کتاب 
اعش و بازماندگان ظلم این گروه در عراق و گابریل دل گرانده، خبرنگار ایتالیایی سرانجام توانست پس از پایان دادن به تحقیقاتش درباره د

 .منتشر کند« داعش، داستان دولت اسالمی از زبان فراریان از آن»های خود را در کتابی با نام  سوریه، چکیده یافته

 
 

یل دل گرانده مدت دو او که برای تهیه این کتاب تا سوریه سفر کرده بود، در آوریل سال گذشته میالدی توسط مقامات ترکیه دستگیر شد. گابر

 .الملل آزاد شد که دلیل بازداشتش مشخص شود در زندان سپری کرد، دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت با فشار جامعه بین هفته را بدون آن

یا افسر اطالعات تر سابقۀ فعالیت به عنوان افسر ارتش  مصاحبه انجام داده است. او با افرادی که پیش 66دل گرانده برای تهیه این کتاب 

ها،  ها، سوری ها، مسیحیان، علوی ها، کردها، شیعه مدارانی که به زندان افتاده بودند، قاچاقچیان، فعاالن حقوق بشر، عرب داشتند، سیاست

 .خبرنگاران عراقی،آوارگان جنگ و در نهایت مردم عادی به گفتگو پرداخت؛ بیش از دویست ساعت مکالمه به زبان عربی

ای که در  نویسد که دو هفته کند. او در مقدمه کتابش می گرانده تا حدودی چگونگی فعالیت تشکیالت داعش را برای همگان روشن میکتاب دل 

 «قضاوت از بیرون آسان است.»طور که پارتیزانی در حلب به او گفته بود  زندان ترکیه گذرانده به تحقیق او کمک کرده است چراکه همان

 .شود ای از آن در ادامه ارائه می انده درباره این کتاب به گفتگو نشسته است که خالصهیورونیوز با دل گر

 شود؟ چرا و چگونه کسی سرباز داعش می

آمیز علیه حکومت بشار اسد زده و  شخصیت اصلی این کتاب پسری است که در ابتدا دست به اعتراض مسالمت»گوید:  گابریل دل گرانده می

رسد  دهد و پس از آن است که به این نتیجه می او یکی از دوستان نزدیکش را در زندان و زیر شکنجه از دست میسپس دستگیر شده است. 

شود اما به مرور از  است. او در ابتدا عضو ارتش آزاد سوریه می« مبارزه مسلحانه»که تنها راه برای رسیدن به شرافت، عدالت و آزادی 

درنهایت گروه موسوم به دولت اسالمی را گروهی ایده آل می یابد و آرمانشهر خود را در ایدوئولوژی فساد درون این تشکل آگاهی یافته و 

 «کند. حاکم بر این گروه جستجو می

عدالتی در این کشورها غالب باشد و تا زمانی که یک ایدئولوژی انقالبی وجود  مشکل این است که تا زمانی که ظلم و بی»گفته دل گرانده  به

 «.های سرکوب شده موفق باشند توانند در جذب نسل هایی می باشد، چنین دیدگاه نداشته

تا زمانی که سرویس مخفی داعش از بین »گوید و به گفتۀ او  چنین در این کتاب درباره سرویس مخفی تشکیالت داعش سخن می دل گرانده هم

 «نرود، داعش نیز متوقف نخواهد شد.

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/6/18/418494_519.jpg
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، بلکه تنها از پناهگاهش بیرون رانده شده است. شرایط جنگ و هرج و مرج همیشه فرصت مناسبی داعش شکست نخورده»گوید:  او می

ها است تا دوباره ظاهر شوند. داعش سازمانی است که در چند سال گذشته توانست سرمایه و سالح زیادی را  برای این نوع سازمان

 «واقعی برخوردارند؛ قدرتی که با ساختار امنیتی این سازمان مرتبط است. آوری کند و هنوز هم بسیاری از اعضای این گروه از قدرتی جمع

 :گفته دل گرانده ساختار امنیتی داعش در سه سطح طراحی شده است به

های امنیتی خارجی را شناسایی  ها نفوذگران سرویس های ضدجاسوسی است و به این ترتیب آن که اساسا مربوط به فعالیت امنیت داخلی -1

 .ندکن می

ها درباره دشمنان  آوری اطالعات در دیگر سرزمین کند و به جمع های اطالعاتی در دیگر کشورها فعالیت می که مانند آژانس امنیت خارجی -2

 .پردازد می

ها  فه آنکنند و اغلب نیز شهروندان اروپا هستند. وظی شود که با پاسپورت اروپایی سفر می که شامل نیروهایی می امنیت عملیات مخفی -3

ریزی حمالت است. این حمالت بعدا توسط پسرانی جوان اجرا  سفر به منطقه خلیج فارس، ترکیه یا اتحادیه اروپا با هدف شناسایی و برنامه

ن مجری عنوا اطالعند و تنها به شوند. این پسرها از زنجیره فرماندهی بی شوند؛ پسرانی که گاه مستقیما در پاریس یا در بلژیک استخدام می می

ریزان عملیات در پشت سر خود باقی  گیرند و درنهایت نیز با مرگ خود هیچ ردی از شاهدان و برنامه عملیات مورد استفاده قرار می

 «گذارند. نمی

 
 اندازی واشنگتن پیدایش داعش و گسترش عمومی رادیکالیزم نتیجه دست»شناس مطرح امریکایی باری گفت:  نوآم چامسکی؛ متفکر و زبان

 «های شدید امریکا و انگلیس در کنار هم مانده بود. ای که به سختی و بعد از یک دهه تحریم در جامعه شکننده عراق است؛ جامعه

 .به عراق خواند 2003های تروریستی مشابه را نتیجه طبیعی تهاجم سال  چامسکی ظهور داعش و دیگر گروه

های ناشی از اقدامات تروریستی در منطقه و دست داشتن آمریکا و  ها و تنش ناآرامی داری، با اشاره به این منتقد سرشناس نظام سرمایه

گرایانه بوده که اکنون عراق ای و فرقه های طایفه ور کردن درگیری یکی از نتایج شوم تهاجم امریکا و انگلیس شعله»... انگلیس در آن افزود: 

 «طقه سرایت کرده است.ها به دیگر نقاط من را چند پاره کرده و این درگیری

عربستان سعودی، متحد آمریکا یکی از »های تروریستی در منطقه گفت:  چامسکی با اشاره به نقش ریاض در تامین مالی و ایجاد گروه

ترین کشورهای اسالمی در جهان است؛ کشوری که با استفاده از منابع غنی نفتی خود و با تاسیس مدارس مذهبی و مساجد خود  افراطی

 «های وهابی سلفی خود است. دنبال ترویج دکترین و آموزه هب

القاعده  ، ارتباط سری با شبکه2007تا  2005های خونین عراق از سال  های اولیه نشان داد که معاون رییس جمهوری حتی در سالبررسی

د داشت. با این حساب، الهاشمی فرد فعال و عراق نیز وجو داشته و شماره تلفن او در گوشی ابومصعب الزرقاوی؛ رهبر پیشین القاعده

خوبی داشت، هم با آنکارا و ریاض و هم با القاعده که البته توانست در این مدت این هماهنگی را  ها میانهدیپلماتیکی بوده که هم با آمریکایی

 .بودحفظ کند، یا این ارتباط مثلثی، بخشی از ماموریت مورد توافق او با کشورهای غربی و عربی 

 .سابقه بود سال پیش از آن، در عراق کم 9ای که در  انفجار سلسلسه 18خونین بغداد روی داد.  شنبه پس از این اتفاقات، پنج

ای در مناطق اغلب شیعه نشین بغداد کشته شدند و یک گروه وابسته به القاعده  ها و انفجارهای زنجیره گذاری ده ها نفر در اثر این رشته بمب

 .اق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفتدر عر

ای هدف از انجام حمالت عراق را حمایت از مسلمانان سنی این کشور در  خواند، با انتشار بیانیه« دولت اسالمی عراق»این گروه که خود را 

 .خواند« طرحی ایرانی»برابر 

ها نسبت داشت، سرآغاز شکل گیری داعش و  دستاورد آن پس خروج بیاین رویدادها که مستقیما با اشغال عراق توسط امریکا و انگلیس و س

 .تولد این گروه تروریستی بود

 

 کنند؟ های بازگشته از عراق و سوریه چه می ها با داعشی دولت
راطی که به گرایان اف رو کرده است که با این اسالم هسقوط آخرین سنگر داعش در سوریه، بسیاری از کشورها را با این چالش روبپس از 

 گردند، چه کنند؟ کشورهایشان برمی

جوی خارجی عضو داعش را  ، تا کنون صدها ستیزهبودکه با داعش در نبرد  جنبشیترین  عنوان اصلی به (SDF) نیروهای دموکراتیک سوریه

 .بازداشت کرده است

های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک  ون در سرزمینهای داعش نیز اکن توجهی از اعضای خانواده جویان، شمار قابل عالوه بر این ستیزه

 .اند برند؛ یعنی زنان و کودکانی که در نبردها شرکت نداشته سر می سوریه به

چنین فرانسه، بریتانیا، آلمان و بلژیک به سوریه  ها عمدتا از کشورهای تونس، مراکش، عربستان سعودی، ترکیه و روسیه هم این داعشی

 .اند رفته

 

 .اجرای طرح بازگشتفرانسه: 

و برآورد  بودند کودک را در سوریه بازداشت کرده 80زن و مرد فرانسوی و  50نیروهای دموکراتیک سوریه تاکنون حدود پیش از این 

 .چنان در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه باقی مانده باشند مرد و زن و کودک هم 250شود که حدود  می

 .اند جهادی فرانسوی نیز در میانۀ نبرد برای داعش کشته شده 300ش از شود که بی چنین برآورد می هم

چنین از احتمال  ها هم ها در کشور جلوگیری کنند. آن ها، از پراکنده شدن آن گویند در تالشند تا پس از بازگشت جهادی مقامات فرانسه می

اند اما هنوز جزئیات طرح خود را منتشر  هستند سخن گفتهفرانسوی که هم اکنون در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه  130پذیرش 

 .اند نکرده

 

 .ها مورد به مورد رسیدگی خواهد شد بلژیک: به وضعیت جهادی

و در  بودندچنان در عراق و سوریه فعال  جهادی هم 150جنگند حدود  میالدی برای داعش می 2012بلژیکی که از سال  400از بیش از 

 .کودک و نوجوان متولد شده از پدر یا مادری بلژیکی را نیز اضافه کرد 160به این تعداد باید حدود ند. شتنبردها شرکت دا

سال در صورت اثبات این موضوع که پدر یا مادرشان بلژیکی بوده، کمک خواهد کرد و  10تر از  گوید به بازگشت کودکان کم دولت بلژیک می

 .شود ها نیز مورد به مورد رسیدگی می نها یا اعضای خانواده آ به وضعیت دیگر جهادی

 

 .آلمان: حمایت از حق بازگشت
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ها نیز دوباره به این کشور برگشتند. بنا بر اعالم وزیر خارجه  جهادی از آلمان به عراق یا سوریه رفتند و حدود یک سوم آن 1050بیش از 

 .«ی داعش هستند، حق بازگشت به آلمان را دارندهایی که مظنون به مبارزه برا همه شهروندان آلمان، از جمله آن»آلمان 

 

 بریتانیا: تهدید بزرگ

جهادی بریتانیایی که به عراق و سوریه رفته بودند، به کشورشان برگشتند. در  900نفر از حدود  400میالدی نزدیک به  2018تا ژوئن 

 .شدند توجهی زن و کودک نیز دیده می این جمع شمار قابل

های بازگشته به  های افراط گرایانه در جهادی ای را با هدف کاهش دیدگاه چنین برنامه ر تحت تعقیب قرار گرفتند. بریتانیا همنف 40از این تعداد 

 .کشور، به اجرا گذاشته است

ی یکی از مقامات تازگ چنان در عراق و بریتانیا باقی مانده باشند. به جهادی بریتانیایی هم 200میالدی لندن برآورد کرد که  2019در ژانویه 

 .توصیف کرد« ترین تهدید برای امنیت ملی کشور بزرگ»ها را  ارشد ضدتروریسم این کشور، این جهادی

 

 .روسیه: طرحی برای بازگشت وجود ندارد

ر کنار اند تا د شهروند روسیه به خارج از این کشور رفته 4500میالدی، حدود  2018بنا بر اعالم سرویس امنیت روسیه در اوایل سال 

 .اند هایشان را نیز با خود برده ها خانواده بجنگند و برخی از آن« ها تروریست»

زن و کودک که عمدتا  100ها سخن نگفته اما از سال گذشته میالدی تا کنون حدود  مسکو تا کنون از هیچ طرحی برای بازگشت این جهادی

 .اند کند، به گشور باز گشته یس جمهوری خودمختار چچن از آن حمایت مییف، رای که رمضان قدیرو هم اهل منطقه قفقاز بودند، تحت برنامه

ها برای  ِخدا ساراتووا فعال حقوق بشر چچنی، سرویس امنیت فدرال روسیه را متهم کرد که تالش ،میالدی 2018با این وجود در نوامبر 

 .ا متوقف کرده استهای روسِی عضو داعش ر ها و کودکان جهادی بیوه هماند بازگرداندن باقی

 .اند زن و کودک در عراق و سوریه باقی مانده 2000بیش از  ،بنا بر اعالم خانم ساراتووا

 

 کوزوو، آلبانی: زندان

برند که نیمی از این تعداد زن و کودک  جا به سر می نفر هنوز در آن 145جهادی که از کوزوو به عراق و سوریه رفتند،  300از مجموع 

 .هستند

روحانی نیز  20رو خواهند بود. حدود  هسال زندان روب 15تا  5ها پس از بازگشت به کشور با مجازات  س قانون جدید کوزوو، جهادیبر اسا

 .ها اجرا کنند ها را در زندان های افراط گرایانه در جهادی کاهش دیدگاه هاند تا برنام انتخاب شده

نفر از جمله شماری زن و کودک به مناطقی رفتند که  145میالدی  2014تا  2012های  یعنی آلبانی نیز طی سال ،در کشور همسایه

 .اند نفر نیز به کشورشان برگشته 45نفر از این تعداد تایید شده است و  23جا مشغول جنگ بودند. مرگ  ها در آن جهادی

ها  های اقتصادی به آن ه اجرا گذاشته است از جمله کمکها ب های افراط گرایانه در جهادی هایی را برای کاهش دیدگاه دولت آلبانی نیز برنامه

 .رو هستند هسال زندان روب 18کردند نیز با  ها را استخدام می برای بازگشت به کشور. کسانی که جهادی

 

 مراکش: زندان

نفر برآورد شد. آن  1600جنگیدند بیش از  های جهادی در عراق و سوریه می هایی که در کنار گروه شمار مراکشی ،میالدی 2015در سال 

 هسال بود و تا نیم 15تا  10ها بین  هایی که به کشورشان برگشتند بازداشت و پس از محاکمه، زندانی شدند. احکام زندان آن دسته از مراکشی

 .نفر از این افراد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند 200بیش از  ،میالدی 2018سال 

 

 .ییتونس: پذیرش از مسیر سیستم قضا

اند. دولت تونس تمایلی به  هزار شهروند تونسی در میان اعضای داعش در سوریه و عراق و لیبی بوده 5هزار تا  3بر اساس برآوردها بین 

شهروندان  هتازگی اعالم کرد که اگرچه قانون اساسی از پذیرش هم  یس جمهوری تونس نیز بهیها ندارد و محمد باجی قائد، ر بازگشت آن

 .وید اما این افراد باید برای پذیرش دوباره در این کشور از مسیر عدالت عبور کرده و مجازات زندان را تحمل کنندگ سخن می

 

 .ها تحت نظر هستند اندونزی: داعشی

ص برند. شمار شهروندان این کشور در عراق مشخ چنان در سوریه به سر می اند هم اندونزیایی که به نیروهای داعش پیوسته 590حدود 

های افراط گرایانه شرکت کنند و پس از  کاهش دیدگاه هگردند باید ابتدا در برنام نیست. آن دسته از شهروندان اندونزی که به کشورشان برمی

 .توانند آزادانه زندگی کنند اما همواره تحت نظر خواهند بود آن می

 

 داعش اسالمی یجایگاه زنان در ایدئولوژ
ها زیر سن قانونی  اعش در جریان حمله سال گذشته به سنجار عراق شمار زیادی از دختران ایزدی را که اکثر آنها، د بر اساس گزارش رسانه

 .بودند، به اسارت گرفت

 .اند فرار کنند ها توانسته  دختر و زن ایزدی هنوز در اسارت نیروهای داعش هستند و تنها شمار اندکی از آن 2000کم  دست

زن از  500کند که بیش از   سسه تحقیقاتی غربی که اواخر سال گذشته خورشیدی منتشر شد خاطرنشان میوماز سوی دیگر، گزارش یک 

 .اند  کشورهای اروپای غربی به نیروهای داعش در سوریه و عراق پیوسته

عراق را در اشغال خود  زن از کشورهای اروپای غربی به نیروهای داعش که بخش بزرگی از سوریه و مناطقی در ۵۵0گوید   این گزارش می

 .اند  دارند، پیوسته

زن مسلمان انگلیسی از طریق خاک ترکیه به سوریه رفته تا به گروه داعش  60تا  50در این میان، ارزیابی ها نشان می دهند که بین 

و خواهران دوقلو به نام سلما و  آموز، اقصی محمود دانشجو نام های یسرا حسین دختر دانش ها پیوستن دخترانی به بپیوندند که از جمله آن

زهرا حلین بازتاب وسیع خبری و رسانه ای پیدا کرد. عالوه بر انگلیس، زنان مسلمان دیگری هم از کشورهای امریکا، اتریش، فرانسه، 

 .اند به این گروه پیوسته ئدهالند، کانادا، ناروی و سو

آور این سازمان مخوف وجود دارد که برای دختران کم سن و سال و   وحشتبا این حساب، پرسش این است که چه چیزی در داعش و مردان 

های مادی و دنیوی  الوصول به انواع لذت  دسترسی آسان و سهل  های زندگی مدرن از جمله  موهبت  نشین که بدون تردید از همه مرفه غرب

عاطفی،  پیوندهایشان پا بگذارند، خانواده و  هستی  زگشت، بر همهبا  شوند در تصمیمی بی  ها حاضر می ، جذابیت دارد که آنهستندمند   بهره
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چیزشان را رها کنند  درخشان و همه   ندهای اجتماعی، موقعیت رویایی زندگی در غرب مدرن و پیشرفته، رفاه، امنیت، آینده روابط انسانی، پیو

 پیامی برای انسان و جهان وجود ندارد؟ وحشتریزی و   عام، خون آفرینی، خشونت، قتل  و راهی سرزمینی شوند که در آن جز مرگ

اند و حتی زنان  گذاری انتحاری پوشیده مخصوص بمب جلیقهتوان زنان مسلح به کالشینکف، زنانی که  ها می تصاویری منتشر شده که در آن

 .اند دیگری را دید که یک سر بریده را در دست گرفته

ام! شهادت  گوشی پزشکی دور گردنم و کالشینکف روی شانه» توییتری خود نوشته بود:یک پزشک زن اهل مالزی باری در یک پیام 

 .«ترین آرزوی من است بزرگ

های فکر  ای پشت این اقدامات وجود دارد که از سوی اتاق شدت کارشناسی شده های بسیار پیچیده و به ریزی دهد که برنامه ها همه نشان می این

 .شوند ها اشاعه و منتشر و تبلیغ می های اجتماعی وابسته به آن دهی و به کمک شبکه ی، سازمانحامیان تروریزم و افراط گرای

 

گوید که در سفر خود به  های جنسی در مناطق مورد منازعه، می زینب بانگورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مربوط به خشونت

های زن است که در میان عناصر داعش دست  های مربوط به فروش گروگان هزینهای از سندی را به دست آورده که شامل  عراق نسخه

 .شوند دست می به

توانند یک دختر را  ای که حتی پنج یا شش مرد می رسند، به گونه های بنزین در بازار به فروش می افزاید این زنان مانند بشکه بانگورا می

 .خریداری کنند

افزاید که عناصر مسلح داعش در برخی از موارد دختران ربوده شده را با دریافت هزاران دالر به  می نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد،

 .دهند شان پس می های خانواده

شد  بانگورا جزئیات زیادی در رابطه با تجارت برده در عراق و سوریه فاش کرده و نوشته در این رابطه اولویت به سرکردگان داعش داده می

 .ها انتخاب کنند توانستند دختران مورد نظر خود را از میان گروگان درجه اول میها در  و آن

کرد، در یک مزایده علنی در برابر ساکنان ثروتمند مناطق تحت سلطه داعش به  ها را انتخاب نمی هایی که هیچ کس آن وی افزود که گروگان

 .رسیدند فروش می

دالر بوده  124مان ملل متحد رسیده است، قیمتی که برای دختران نوجوان تعیین شده بود، دست نماینده دبیرکل ساز بر اساس سندی که به

سال  50تا  40رسیدند. زنان بین  دالر به فروش می ۶0سال با قیمت  40تا  30دالر و زنان بین  80سال حداکثر با  30تا  20است. زنان بین 

 .شدند دالر فروخته می 40سن نیز با قیمت 

افتادند و داعش اغلب قربانیان را  نب بانگورا هزاران نفر از زنان و نوجوانان در طول مبارزات به دست عناصر مسلح تروریست میگفته زی به

دادند که شدیدترین تجاوزهای جنسی ضد این افراد اعمال  رساند و برخی از آنان را نیز به مبارزان خود تحویل می در بازار به فروش می

 .شد می

 

ای از تصاویر را منتشر کرد که نشان دهنده رفتار گروه تروریستی  روزنامه انگلیسی دیلی میل نوار ویدئویی و مجموعه ،2006در سال 

داعش با یکی از زندانیان زن در منطقه منبج سوریه بود. این ویدئو بعد از آزادسازی شهر مذکور از مراکز تحت سلطه داعش به دست آمده 

 .بود

های گروه  های داعش ضد زندانیان زن در یکی از زندان های اخیر خود تصاویری از جنایت چنین در یکی از گزارش این روزنامه، هم

تروریستی داعش منتشر کرده است. برخی از زنان نمایش داده شده در این تصویر مملو از خون بودند و برخی از آنان در میان تعفن موجود 

های  این زندان همچنین ابزارهای شکنجه وحشیانه و مواد مخدر و وسایل جلوگیری از بارداری و محرکها رها شده بودند. در  در کف زندان

 .جنسی کشف شد

 

 شبکه سی ان ان آمریکا در اکتبر سال گذشته، داستان یک دختر آمریکایی با نام سامانتا الحسانی و بالهایی که گروه تروریستی داعش بر سر

گوید که   گیرد. سامانتا می شود و مورد تجاوز به عنف قرار می است. این دختر نوجوان از بازار خریداری می اند را منتشر کرده وی آورده

 .عناصر داعش گروهکی معتاد به مواد مخدر هستند که هیچ پناهگاهی ندارند و به بهانه دین تالش دارند دولتی برای خود دست و پا کنند

 

تر عناصر  شناسی سیاسی معتقد است که بیش که یک کارشناس آمریکایی متخصص در زمینه رواننویسد  در گزارشی می 24شبکه فرانس 

های دنیوی داشتند  افراطی فریب خورده که از طریق ترکیه داوطلب پیوستن به گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق شده بودند، انگیزه

 .ها بوده است یک آنهای شهوانی و ماجراجویی و تحر که اساسا مرتبط با انگیزه

 

آموزند و  چنان افکار اسالمی خود را به عناصر داعش می ها هم دهد که آن های شیوخ و دار االفتای داعش نشان می بررسی فتاوای و دیدگاه

 .کنند ها توسط حورالعین در صورت شهادت مطرح می هایی را مبنی بر ورود به بهشت موعود و پذیرایی از آن وعده

 

ها از مناطق آزاد شده موصل در آن منتشر شده  ای از نامه گزارشی را منتشر کرد که مجموعه ،2017فوریه  28رویترز در روز خبرگزاری 

ها خواسته بود که برای مرگ وی ناراحت  ای بود که برای خانواده اش نوشته بود و از آن ساله 15ها، نامه نوجوان  بود. یکی از این نامه

ه تاکید کرده بود: از شما خواستم که مراسم ازدواج برای من برگزار کنید، اما شما این کار را نکردید، به خدا قسم من با نشود. او در این نام

 .نفر از حور العین ازدواج خواهم کرد 72

از زنان در داخل  استفاده جنسی ای مطالب زیادی در خصوص پدیده موسوم به جهاد نکاح یا سوء المللی حقوقی و رسانه های بین در گزارش

 .سازمان داعش منتشر شده است

نوشته تعداد زیادی از عناصر گروه تروریستی داعش در عراق و  2015روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور، در گزارشی در سال 

 .اند ی ایدز شدهسوریه در نتیجه روابط جنسی مختلط بین مبارزان و زنانی که از کشورهای متعدد آمده بودند، دچار بیمار

های تروریستی اسالمی در رابطه با جهاد نکاح مطرح کردند، بسیاری از دختران از کشورهای  بعد از فتواهایی که شیوخ وابسته با جریان

 .مختلف عربی برای ارائه خدمات جنسی به عناصر مسلح داعش به سوریه سفر کردند

گوید که چگونه در نتیجه  شده، یک دختر سوری خاطرات خود را تعریف کرده و می در یکی از تصاویری که از طریق سایت یوتیوب منتشر

اش دعوت کرده بود تا با  فشارهای پدرش مجبور به برقراری رابطه جنسی با عناصر مسلح داعش شده است. او عناصر داعش را به خانه

ست و تواب اخروی دارد و جایگاه این دختر بعد از مرگ در بهشت دختر کوچکش جهاد نکاح انجام شود. او معتقد بود که این اقدام یک جهاد ا

 .خواهد بود
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 .ماه با عناصر داعش روابط جنسی داشته است 6اعتراف کرد که چگونه بیش از  ،2013ساله در سال  15عائشة البکری دختر سعودی 

های مختلف رابطه جنسی  های داعش از ملیت ر از تروریستهای جمعی به نقل از عایشه نوشتند که وی در این مدت با بیش از هزار نف رسانه

 .اند ها اهل الجزایر بوده تر آن برگزار کرده که بیش

های تروریستی این گروه، با استفاده از مسائل  های وابسته به فعالیت دهند که چگونه عناصر داعش و گروه های مطبوعاتی توضیح می گزارش

هایی که به شکل فتواهای  قدام به جذب عناصر مختلف از کشورهای متعدد کرده و در این رابطه از افسانهشهوانی و جهاد نکاح و حورالعین ا

 .کنند برداری می سازند، بهره دینی می

 

نام هیفاء وهبی درخواست کردند که به جهاد نکاح بپیوندد.  عناصر داعش از یکی از بازیگران و خوانندگان مشهور عربی به ،2016در سال 

ی از عناصر منتسب به داعش با نام ابو حارث الداعشی در این رابطه در صفحه خود در سایت تویتر نوشت: بدن هیفا وهبی باعث تحریک یک

 !کنیم و اجرا او با خداوند خواهد بود شود، ما او را به جهاد نکاح دعوت می ما می

 

های  فرزند به نام 5جاسم محمد نام داشت که دختر عمویش بود. ابوبکر که اولین همسر بغدادی وردة  ، گفته استالبغدادی رهبر داعش پدر

دختر  2محمود، حذیفة، صهیب، زید و عبدالمجید از وی دارد. همسر دوم بغدادی إیمان مقبلول طه نام دارد که یک فرزند پسر به نام بصیر و 

 .های أمل و بشرى برای او به دنیا آورد به نام

ی است که بعدها از وی طالق گرفت و در لبنان بازداشت شد. سرنوشت این زن نامعلوم است. او متهم به تامین همسر سوم وی سجی الدلیم

شود او صدها هزار دالر در  المللی او را زنی با اراده و مستقل توصیه کرده است. گفته می های بین مالی گروه تروریستی داعش بوده و گزارش

 .داعش در مرزهای لبنان انتقال داده استبرای عناصر تروریستی  ،2014سال 

های تروریستی در استان  تازگی گروه تروریستی داعش از هالکت یکی از فرزندان ابوبکر البغدادی یعنی حذیفة در درگیری با دیگر گروه به

 .حمص خبر داد

 

کایال مولر که گروه تروریستی داعش او را به  المللی در عراق به نام های امدادی بین خانواده یکی از کارمندان سازمان ،2015در سال 

گروگان گرفته بود، ابوبکر البغدادی را به تجاوز جنسی به وی در منزل ابوسیاف از سرکردگان داعش متهم کرد. بر اساس گزارش شبکه سی 

اصر وابسته به داعش به دخترشان تجاوز ای اعالم کرد که ابوبکر البغدادی در منزل یکی از عن ان ان آمریکا، خانواده مولر با صدور بیانیه

های مطبوعاتی اعالم کردند که کایال مولر در یکی از حمالت صورت گرفته در مرز اردن و سوریه کشته  جنسی کرده است. مدتی بعد گزارش

 .شده است

 
 

ساله آمریکایی کرده است. این  26دختر  نویسد که ابوبکر بغدادی اقدام به تجاوز به عنف به این خبرگزاری آسوشیتدپرس در این رابطه می

 .اتفاق زمانی افتاد که عناصر گروه تروریستی داعش این فرد را ربودند. در نهایت در فوریه سال گذشته اعالم شد که وی کشته شده است

بوکا در بصره بوده است، بارها گویند که سرکرده داعش هنگامی که در زندان  های جمعی به نقل از یکی از منابع اطالعاتی آمریکا می رسانه

 .در حال اقدامات جنسی با دیگر مردان زندانی دستگیر شده بود

 

زن و دختر ایزدی عراقی را با  700آژانس خبری روسی اسپوتنیک در گزارشی نوشت داعش تاکنون بالغ بر هزار و  ،2017در نوامبر سال 

عنوان کنیز و بردگان جنسی توسط عناصر مختلف داعش مورد  ها به شود که آن ام میسال بعد از آن انج 3پول معامله کرده است. این اتفاق 

 .اند. این زنان و دختران از مناطق سنجار و روستاهای غرب موصل و مرکز نینوا در شمال عراق ربوده شدند استفاده قرار گرفته سوء

 

علی الشرجی منتشر کردند که با تعدادی از دختران ایزدی و  های اجتماعی تصاویری از المال ساجد احمد سایت ،2017در جوالی سال 

 .شرمانه گرفته شده بود صورتی نامناسب و بی به

 

بار مورد تجاوز  180گذشت، اذعان کرد که بیش از  سال از عمرش می 14چنین یک دختر ایزدی به نام اخالص که تنها  ، هم2017در جوالی 

ه حدود شش ماه در اسارت گروه تروریستی داعش به سر برده و همه روزه از سوی عناصر داعش جنسی قرار گرفته است. او ادامه داد ک

 .مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است

که  گونه بیان کرده است: بعد از این ها است که مصیبت خود با عناصر گروه تروریستی داعش را این لمیاء حجی بشار دختر دیگری از ایزدی

ها من را در بازار برده  کرد، عشایر مختلف ضد ما توطئه کردند و زنان و کودکان را گرفته و به سوریه بردند. آن داعش به منطقه حمله

 .فروشان در الرقه به فروش رساندند

د در ها دست آخر او را به یک عضو خو های داعش فرار کند، اما نتوانسته است. داعشی گوید که دو بار تالش کرده از دست تروریست او می

 .گذاری خودروها بود، فروختند منطقه موصل که متخصص در زمینه بمب
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 سرنوشت زنان و کودکان داعشی
 14شنبه  گویی با خبرگزاری فرات، پنج و ، در گفتخودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه ریاست مشترک امور بشری «زوزان علوش»

سخنانش افزود:   کارن داعش، بخشی از مبارزه علیه داعش است. علوش در ادامه تبهحل برای همسران و فرزندان  گفت: راه ،2019مارس 

کاران ترور را جانی نو خواهند بخشید. علوش در ارتباط با افزایش  در صورتی که تدابیر الزم برای این امر اندیشیده نشوند، فرزندان این تبه

یی برای تامین امنیت و مایحتاج روزانه و آموزش آنان نداریم، از همین رو الزم های داعش اظهار داشت: اکنون نیرو شمار خانواده  روزانه

 ها حمایت نمایند. های دیگر از آموزش و پرورش آن است دولت

اند در اردوگاههای عین عیسی، روژ، هول  کاران داعشی که از دیرالزور و باغوز خارج شده طی روزهای اخیر همسران و فرزندان تسلیمی تبه

نفر  114هزار و  64اند. در مرحله عملیات آزادسازی باغوز شمار ساکنان کمپ هول به ی خودمدیریتی دمکراتیک اسکان یافته منطقهدر 

هزار زن و کودک وجود  3های تبهکاران داعش هستند. در کمپ عین عیسی نیز  هزار نفر متعلق به خانواده 6رسیده است که از این میان 

  رسد. هزار نفر می 2عشیان بود و در کمپ روژ نیز شمار این افراد به دارند که در میان دا

ها  های داعش تسلیم آن زوزان علوش در بخش دیگری از سخنان خود افزود که در مرحله عملیات آزادسازی منبج زنان بسیاری از خانواده

لیم شدند. اکنون در سه کمپ عین عیسی، هول و روژ های داعشی تس ی عملیات آزادسازی رقه نیز بسیاری از خانواده شدند، در مرحله

ای به  کارشان، عده ای به دلیل تبعیت از شوهران تبه اند. برخورد ما با زنان اندکی متفاوت است. عده کاران داعش اسکان یافته های تبه خانواده

هایی در جریان است. اما قبل از هر چیز نوع  گروه تالشاند. برای تفکیک این سه  ها و برخی نیز بنا به باور خود به داعش پیوسته دلیل بچه

اند.  هبرخورد ما با این افراد مبتنی بر معیارهای بشری است. اما در ارتباط با این افراد مشغول تحقیق هستیم. برخی به جرایم خود اعتراف کرد

ها را با  هی داریم. اما معیار ما بر این امر مبتنی است که خانوادهکه تسلیم شوند، ما از جرایم آنان آگا اند، قبل از آن کسانی که مرتکب جرم شده

 ها و پناهندگان منفک از یکدیگر است. اند به مکانهای ویژه بفرستیم. جای آن ها فرستاده و افرادی را نیز که مرتکب جرم شده اردوگاه

آن ساکن بوده و اظهار داشت: در عین عیسی ما برنامه های تبهکاران داعش در  ها اشاره کرد که خانواده زوزان به مشکالت این کمپ

ی آموزشی را برای زنان برگزار کردیم. برخی از زنان نقاب از چهره برداشته اجازه دادند فرزندانشان به مدرسه بروند. اما بعد از مدتی زن

ان دیگر به مدرسه بروند. زنانی که به این شیوه به به کمپ آمده و زنان دوباره نقاب زده و اجازه ندادند فرزندانش «ام احمد مصری»نام  به

گیرند. البته موارد از این دست فراوان نیستند. اما زنان بسیاری هستند  زنند، مورد بازجویی قرار می ترویج خشونت علیه زنان دیگر دست می

از سوی دیگر چون قادر به تامین برق  که درصد رهایی از ذهنیت منحوس داعش بوده و خواستار شروع زندگی اجتماعی جدیدی هستند.

طور روزانه برخوردار نیستیم. اما هنگامی که با  پیوندند. اکنون از امکانات تامین الکتریسیته به ها نیستیم مشکالتی به وقوع می تمامی کمپ

را نیز به زندان انتقال دهیم. چون زندان  توانیم همه مجرمان یابند. از طرف دیگر نمی زنان به زندان انتقال می شویم، چنین جرایمی روبرو می

ها را دچار اغتشاش  توانند تمامی کمپ شان برخوردار شوند. اما زنانی وجود دارند که می خواهیم از زندگی عادی بزرگی در اختیار نداریم. می

 کنند. ورزی را امری مشروع قلمداد می اند و خشونت کنند. این زنان از روحیه و طبیعت زنانه دور شده

  

 تالش برای بازپروری زنان
هایشان  وگو اظهار داشت: اگر زنان سوری دچار جرمی نشده باشند، این زنان را به سوی خانواده زوزان علوش در بخش دیگر از این گفت

زد ما خواهند آمد. اما تحقیق و هایشان برای تحویل آنان ن ها تنها مانده باشند، خانواده اند و در این کمپ فرستند. زنانی که دچار قتل نشده می

هایشان تحویل  ها را به خانواده اند، آن بازجویی از این زنان چند ماه ادامه خواهد یافت. هنگامی که مشخص شود این زنان مرتکب جرمی نشده

ها را بر عهده دارد. کمیته  تالشالمللی در جریان است. صلیب سرخ جهانی این  های بین دهیم. برای زنانی که از اتباع سوریه نیستند تالش می

زن و  5-6 تا کنون آمریکا یک زن و دو فرزند، سودان  های دیگر در ارتباط است. ای رسمی با دولت امور بشری ما مرتبا و پیوسته به شیوه

نتقال داده است. بلژیک نیز اعالم اند. روسیه نیز چند خانواده را انتقال داده است. اندونزی زنان و فرزندان زیادی را ا شان را برده فرزندان

برند. ما نیز اعالم نمودیم که یا باید تمامی افراد خانواده انتقال یابند یا راه دیگری را  شان را نمی کرده است که زنان را منتقل کرده اما فرزندان

ای جدی با  افتیم که هیچ یک از این دولتها به شیوهای را نپذیرفت. در نتیجه دیدارها، دری خواهیم یافت. فرانسه بازگشت و انتقال هیچ خانواده

 شود. گو می و المللی بحث و گفت ه تعامل ندارد. اکنون در ارتباط با آلترناتیف یک دادگاه بینئلاین مس

  

 لزوم احدث مدارس ویژه
فرزندان داعش تاکید کرده و گفت: در زوزان علوش با اشاره به درهم شکستن داعش در بعد نظامی بر لزوم احداث مدارس ویژه برای زنان و 

دهیم. درست است که داعش  هایی را در دست داریم. اکنون با نیروهای ائتالف دیدارهایی را در این رابطه انجام می این رابطه استراتژی و طرح

های الزم انجام داده  های آنان تالش چنان ادامه دارد. باید برای تغییر نگرش خانواده در بعد نظامی شکست خورده است اما در بعد ذهنی هم

اند، بازپروری  های تبهکاران و پناهندگانی که در میان داعش بوده شود. این امر نیازمند بعد مالی و تخصص آموزشی است. الزم است خانواده

مدرسه وجود دارند که  6عیسی های ما مدارس وجود دارند. در عین  باشد. در کمپ شوند. بازپروزی این افراد نیازمند نیروهای متخصص می

مدرسه برای پناهندگان و یک مدرسه نیز برای فرزندن تبهکاران داعش دایر شده است. در کمپ روژ برای فرزندان داعش  ۵از این تعداد، 

ازمند مدارس شوند. اما این کودکان نی یک مدرسه وجود دارد، اما کمپ هوله فاقد مدرسه است. این مدارس جزو مدارس معمولی محسوب می

ها نیستیم. نیروهای ائتالف  های فراوانی را در دست داریم. اما به تنهایی قادر به اجرای این برنامه ها و طرح ویژه هستند. در این راستا برنامه

رابطه کمکی نشده است. کنون در این  باشد اما تا ای عظیم می نیز بر این باورند که ما نسبت به اجرای این برنامه محق بوده و نیازمند پروژه

توانیم نسبت به آموزش آنها نیز اقدام کنیم. شمار فرزندان داعشی بسیار است.  اکنون دیگر توانی برای تامین مایحتاج این افراد نداشته و نمی

طریق این کودکان سازمانهای ای نزدیک از  توانند مایه خطر باشند. اگر این کودکان بازپروری نشوند فردا در آینده این کودکان برای آینده می

ها نسبت به آموزش ویژه این کودکان تالش نمایند. باید برای این  تروریستی جدیدی ایجاد خواهند شد. از همین رو الزم است که تمامی دولت

 حلی یافته شود. ه راهئلمس

 

 داعش امکان بازسازی دارد؟
ده در سوریه و عراق ندارد. اما به لحاظ سیاسی و ایدئولوژی اسالمی، داعش از نظر جغرافیایی شکست خورده و دیگر منطقه آزاده ش

رو، به نظر من داعش امکان بازسازی دارد تا از یک کشور دیگری ظهور کند. چرا که اوال فرماندهان کارکشته و  شکست نخورده است. از این

اند. سوما این گروه در کشورهای زیادی مانند افغانستان،  ست ندادههای تبلیغی و عضوگیری خود را از د ها تکنیک ای دارند. دوما آن با تجربه

 های مهمی دارند. پنجم این که داعش از امکانات مالی قوی برخوردار است. لیبی، پاکستان و ... پایگاه
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نفر از اعضای ارشد  15تا  10راه با خودش کشتند و  درصد افراد او را هم 80تا  60ها به گروه زرقاوی حمله کردند و  برای مثال، آمریکایی

)که بعدها به داعش  «القاعده عراق»دهد حتی در این مدت هم  های ضبط شده نشان می دست آمده از رایانه گروه را به قتل رساندند، اطالعات به

کردند و مالیات از مردم  یهای ماهیانه پرداخت م های نیروهای کشته شده هزینه شد؛ حتی به خانواده دهی می تبدیل شد( بسیار خوب سازمان

 .دهی را داشتند های دیگر، بهترین سازمان ها وقتی به سوریه رفتند، هنوز هم در میان گروه کردند. این دریافت می

تر هستند. هرگز دستگیر  تر و شجاع های خارجی، خیلی متعصب های بومی تفاوت زیادی دارند. اتفاقاً داعشی های خارجی با داعشی داعشی

شوند، تا جایی که کشته شوند. نکته جالب این بود که  اند درگیر می ها را بازداشت کرده ود و اگر هم دستگیر شوند، با افرادی که آنش نمی

های  ترین و بهترین جنگجویان داعشی و عضو گروه جوانان اهل کشورهای عضو شوروی سابق مانند قزاقستان، پاکستان و چچن، قوی

 .روه بودندهای ویژه این گ عملیات

تری پیدا کنند. در  ها هم شرایط وخیم های بعدی آن کنند احتمال زیادی دارد که زیر خط فقر بروند و نسل مسلمانانی که به اروپا مهاجرت می

روپا دهند. ا درصد از جمعیت زندانیان را مسلمانان تشکیل می 70درصد مسلمان هستند، در حالی که  8تا  7فرانسه، از کل جمعیت، صرفا 

گاه در پذیرش شهروندان کشورهای مستعمره خود موفق نبوده است و بنابراین این استعمار تا امروز ادامه پیدا کرده است و حتی افرادی  هیچ

 .مانند کنند، همیشه در سطوح پایین جامعه باقی می هم که به اروپا مهاجرت می

بسیار ها  بینند که برای آن های افراطی، معیارهایی را می گیرد که این افراد در گروه جایی نشأت می ها به پیوستن به داعش از آن عالقه اروپایی

ناپذیر  ها چه اندازه منحرف و حتی توجیه که اعتقادات تروریست نظر از این دهد. صرف شان معنا می و ماجراجویانه است و به زندگی متفاوت

شود تا برای  ترین حرکت ضدفرهنگی در دنیای امروز است و همین موجب می گیر مگیر و شاید حتی چش باشد، حرکت این گروه یک حرکت چشم

اند که به اسالم  هایی بوده دین اند، مسیحیان یا حتی بی جوانان غربی جذاب باشد. حتی در فرانسه، بسیاری از افرادی که به داعش پیوسته

 .اند افراطی روی آورده

، که در واقع کتاب درس «مدیریت بحران و توحش»یا « ادارة التوحش»در کتاب دفمند است. حمالت تروریستی داعش در اروپا، کامال ه

فکر با  )افراد هم «مومنان واقعی»میان « ای خاکستری منطقه»داعش است، آمده است که به اعتقاد افراد داعش، اکثر مسلمانان در دنیا در 

باید در کشورهای  این است کهبین بردن این منطقه خاکستری است. روش انجام این کار ها، از  هستند؛ و وظیفه آن« ایمان افراد بی»ها( و  آن

آمیز داشته باشد، صرفا  اروپایی نسبت به مسلمانان نفرت ایجاد کنند تا مسلمانان ساکن این کشورها بفهمند هر مسلمانی که زندگی مسالمت

 .رنج خواهد برد

های تروریستی که پدیده جدیدی هم نیستند،  دهند. عملیات برای ایجاد این شکاف و تفرقه انجام می شان بربیاید این افراد هر کاری که از دست

ها وجود ندارد، مانند مردمی که در تئاتر  اند تا قربانیانی را بگیرند که هیچ توجیهی برای کشتن آن کامال هدفمند و با همین منظور طراحی شده

 ند، چراکه این نوع حمالت، نفرت از تمام مسلمانان را به دنبال خواهد داشت. ا یا سالن کنسرت یا ورزشگاه جمع شده

 

 تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه
پایگاه خبری دبکا فایل اسرائیل ادعا کرده است آمریکا مواضع نظامی خود را در شش نقطه از خاک عراق و سوریه و با هدفی خاص تقویت 

  کرده است.

 
 

های اخیر موقعیت  گفته برخی وابسته به نظامیان حکومت اسرائیل است، در تحلیلی ادعا کرده است دولت آمریکا در ماهبکا فایل که بهپایگاه د

 نظامی خود را در شش نقظه از خاک عراق و سوریه و در راستای هدفی خاص تقویت کرده است.

شدت حضور خود را در غرب عراق و شرق سوریه  د، ادعا کرده است که آمریکا بهاین وبگاه اسرائیلی به نقل از منابع نظامی و اطالعاتی خو

 تقویت کرده و قدرت نظامی خود را در شش پایگاه نظامی خود در این کشورها تقسیم کرده است.

ده اما دونالد نظامی این کشور را در سوریه رد کر 1000دبکا گفته است درست است که رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا ادامه حضور 

تن از این نیروها را در سوریه تایید کرده و منابع نظامی آمریکا نیز خبر از ادامه حضور  400ترامپ، رییس جمهور آمریکا ادامه حضور 

 تن در سوریه داده اند. 1500

در کرکوک کرده است و با تقویت  k1بر اساس ادعای این سایت، آمریکا اقدام به انتقال نیرو و تجهیزات خود از سوریه به پایگاه هوایی 

 سوریه را از اقلیم کردستان دارد. -مواضع خود در این پایگاه از طریق اعزام نیرو و تجهیزات، قصد کنترل و مدیریت منطقه مرزی عراق

دی نیز قادر خواهد بود شمال، دهد آمریکا با تقویت دو پایگاه عین اسد و الرما چنین ادعا کرده است تحلیل آن نشان می این سایت اسرائیلی، هم

 مرکز و غرب عراق را در کنترل خود داشته باشد.

عراق و  -مرز سوریه کیلومتری غرب تقاطع مهم  24نویسد: پایگاه تنف در  دبکا به سه پایگاه نظامی آمریکا در سوریه اشاره کرده و می

 اقدام به تقویت موضع خود در این پایگاه کرده است.اردن قرار دارد و آمریکا اخیرا با اعزام نیروهای دریایی و پیاده 

این سایت دو پایگاه رقه و رمیالن در سوریه را که در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه است به عنوان دو پایگاه دیگر آمریکا در سوریه 

 کند که واشنگتن در حال تقویت مواضع خود در این پایگاه هاست. معرفی می
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ده است تقویت مواضع نظامی آمریکا در شش نقطه از عراق و سوریه به مسئله به رسمیت شناختن کنترل حکومت اسرائیل دبکا فایل، ادعا کر

 ارتباط نیست. های جوالن در سوریه از سوی دونالد ترامپ بی بر بلندی

 

 بندی جمع
به خصوص نیروهای داعش  اند. کندهو یا در دیگر نقاط دنیا پرا اند مخفی شدهداعش، در عراق و سوریه  بومی احتماال نیروهای

 بنابراین، نباید تصور کرد که عمر این گروه به کلی پایان رفته است. های مهمی دارند در افغانستان و لیبی پایگاه

عراق پانزده ماه پیش اعالم کرد که جنگ با داعش در محدوده مرزهایش به پایان رسیده و نیروهای این کشور مرزهای سوریه 

 .اند و عراق را کامال تحت کنترل گرفته

 88نیروهای داعش زمانی  .های بزرگی از عراق و سوریه را اشغال کرد کرد و بخشاعالم موجودیت  2014داعش در سال 

کردند که  جویان زندگی می هزار کیلومتر از خاک عراق و سوریه را در کنترل داشتند و هشت میلیون نفر در زیر سلطه این جنگ

ربایی میلیاردها دالر  گیری، سرقت و آدم ، باجها ها، خالی کردن پول بانک با فروش نفت، مواد مخدر، فروش اشیای قیمتی موزه

 .آوردند دست می برای عملیات خود به

  شده است. این اراضی بیرون رانده کل داعش را از ،اما پس از پنج سال

نیتی چنان تهدید ام جویان آن، هم جنگکه داعش تقریبا تمام مناطق تحت کنترل خود را از دست داده اما  با وجود اینسرانجام 

 .شوند بزرگی برای منطقه و دنیا محسوب می

تر  ، بیگانه«ادغام مهاجران»روز با فرهنگ  به شماری مهاجر نیازمند هستند، روز ها در حالی که به پذیرش تعداد بی اروپایی

ت نژادپرست و تکه کردن جوامع اروپایی، زمینه را برای قدرت گرفتن جناح راس ها، عالوه بر تکه شوند. افزایش این تنش می

های اسالمی مانند حکومت  حکومت و گراهای رادیکال مانند القاعده و داعش نئوفاشیست مساعدتر کرده است. بنابراین اسالم

و بسیاری از  اروپاای  به گونه از سوی دیگر، نئوفاشیست جامعه اروپا احزابو  سو و... از یک ، عربستانرکیهتایران، 

  اند. ناامنی، جنگ داخلی و بحران کرده های دیگر جهان را دچار کشورهای قاره

شان کمی آسوده  در این مورد حکومت مرکزی سوریه و حامیان آن خیال .ه استرسید  پایانبه برای شکست داعش  اکنون مبارزه

ها، بلکه برای  مدیریت شورایی روژآوا گرفته است. نه تنها آنها را منطقه خود شده است. اما اکنون مشغله سیاسی و جنگی آن

های جهان نیز کمابیش تغییر این سیستم مردمی و بازگشت آن به  های منطقه و تا حدودی حکومت حکومت ترکیه و حکومت

  ها و قوانین سیستم بورژوایی یک ضرورت است. معیارها و ارزش

اما دولت  .اند با دمشق داشته  نشست هم  چندین اند و ترسی نداشتهه با دولت مرکزی از مذاکر ،ردستان سوریهمسئوالن کتاکنون 

ار اسد برای انجام هر مذاکره است و نه با سیستم جاری روژآوا موافقت دارد. به عالوه بشجدی  ، نهمرکزی در خصوص مذاکره

ان خود، داشته باشد. در شرایط کنونی وزنه ترازوی یمانپ هم  عنوان به را روسیه و ایران های و پایدار باید موافقت حکومت جدی

  تر از روژآوا است. ها، سنگین مذاکره و توافق با ترکیه برای آن

 

 
 

قرار دارد این است  طور کلی سوریه دموکراتیک، در این میان، تنها راهی که در مقابل رهبران و نیروهای مدافع خلق روژآوا و به

 روژآوا، بلکه برای سراسر برای آینده را نه تنها نقشه راه خود ر عمومی مترقی منطقه و جهان،که با حمایت و پشتیبانی افکا

فرقی  ؛ البتهها حکومتو نزدیکی به  نشینی از مواضع سیاسی تاکنونی عقبهرگونه  ذشته!تر از گ جدی تیپی بگیرند ح سوریه

از موضع ها  چرا که همگی آن .ایران و حکومت اسالمی ینه و چباشد یا دولت روسی و ترکیه و اروپا یکاآمر حکومتکند این  نمی

 کشور دیگری هستند.ر روژاوا و هر ک دتیدشمن خودمدیریتی دموکرا خود، داری سرمایه

 ست که رهبران روژاوا با هر دولتی که بخواهند تحت لوای دیپلماسی باز مذاکره کنند.  یطبیع ،این میاندر البته 

ای به  ترین خدشه نباید کم ،سوریه راتیککدمو نیروهایرهبران روژآوا و  و سوریه حکومت مرکزیمذاکره بین  هرگونهاما 

 وارد کند.داری  ایهرمر آن به نفع سیستم سیسیستم تاکنون روژاوا و تغی

ترکیه و حامیان آن است. باید به  ها نیز حکومت های تروریستی دیگر در سوریه فعالند و حامی اصلی آن عین حال هنوز گروهدر 

بلس و الباب نیز را، جزگر ترکیه نه تنها از عفرین، بلکه باید از ادلب، عزا اشغال ارتش اشغال کانتون عفرین پایان داده شود و

های یمن و... نیز  الشعبی عراق، حوثیهللا لبنان، حشد ا، حزبیکچنین نیروهای حکومت اسالمی ایران، روسیه، آمر هم خارج شود.

 ،حکومت مرکزی سوریه راتیک متمرکز گردد.کدو قطب حکومت مرکزی و سوریه دمو نکرات در میااذاز سوریه خارج شوند تا م

تمام و  و سر آینده سوریه و مردم این کشور برتوافق  کش است. اما اگر مشخص باشد که طلب و آدم یک حکومت جانی و جنگ

حکومت این  که با آمدبرای مردم سوریه فراهم خواهد  یفرصت مناسب آن وقت راتیک سوریه استککمال حقانیت با نیروهای دمو
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خارجی از سوریه  نیروهای همه شرطی که اما به دست خویش رقم بزنند. تصفیه حساب کنند و آینده جامعه خود را مستقیما به

  خارج شوند.

و مناطق گیری  ها و ارتش ترکیه است. برای بازپس سازی شمال غرب سوریه از وجود تروریست بعدی پاک مهم و سخت مسئله

 مهم است.  مقاومت روژآوا بسیار، دموکراتیک خودمدیریتی دیگر

رسمیت شناختن  به شان ترین خواسته دارند و کم یریتی خود برنمیدست از سیستم خودمد مردم روژآوا و حامیان آن هرگزهایتا ن

 .المللی به ویژه سازمان ملل است بین هایاین سیستم از سوی نهاد

 ،همین دلیل امتحان خود را در هفت سال گذشته داده و از هر نظر موفق هم بوده است و به ،یک در روژآوادموکرات خودمدیریتی

 آن امید و آرزوی بسیاری از نیروهای کسترو، ش از این .شود ت جوامع در منطقه محسوب مییک مدل و الگوی جدید مدیری به

 و روشنفکران مترقی طرفداران محیط زیست ،ستیفمین، آنارشیست ،کمونیست، یالیستسسو ،چپ طلب، خواه، برابری آزادی

در  این نیروها بنابراین همه منجر خواهد شد. شدید گانگییودبو خ یرا بر باد خواهد داد و به یاس و نامید خاورمیانه منطقه

سیاسی،  لبانهطنه و داواوظیفه آگاه ترش آن،سو تعمیق و گ سیستم سیاسی روژآوا حمایت و پشتیبانی جدی در جهت بقای

  دارند. اجتماعی و فرهنگی

ها و معیارها و  و هرگونه تغییری در این سیستم سیاسی و اجتماعی به نفع ارزش واآوژنکنیم که هرگونه ضربه به رفراموش 

 ن است.رااز جمله ای ،انقالبی در منطقه همه نیروهای وبنده بهک ای  ضربه ،قوانین بورژوازی

  د چرا که بخش وسیعی از خاکنواقعیت خودمدیریتی شمال سوریه را بپذیر وادار کرد و حامیان آن را سوریه دولت مرکزیباید 

 .قرار دارد های دیگر و خلق  عرب ،ردک مردم کشور در اختیار

ن و را، بلکه ترکیه و ایموضوع سوریه نه تنها ،ردک مردم مسئله  بدون حل شدناکنون  جهانیان بدانند آن رسیده است کهزمان 

طلب  های حق تحت ستم منطقه و خواست جنبش های خواست مردم کرد، خواست تمام خلقاکنون  .پذیرد پایان نمی عراق نیز

زیست و جنبش روشنفکران و هنرمندان پیشرو  محیط  چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان، جنبش هم

 و مترقی است.
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