ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﻐﺰ
ﺳﺎﯾﺒﺮی داﻋﺶ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
»ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ«  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻋﺶ در ﻟﯿﺴﺖ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ُ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ در وب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاداران داﻋﺶ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮرﯾﻪ در »ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم« اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را داﺷﺖ و از ﺗﻔﮑﺮات اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ دور ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

و ﻫﮏ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ داﻋﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎد داد؟ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﻮدﮐﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ای ﺳﺮﺳﺒﺰ
ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﯿﻼدی از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده او ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﺟﺮم ﺧﯿﺰ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ »ﮐﯿﻨﮕﺰ ﻫﺎل« ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﻮﺟﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات اﻓﺮاﻃﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪر ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﻣﺤﺘﺮم و
ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد از اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭘﺴﺮش ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﺣﺴﯿﻦ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا وی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮق ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد ﺑﻮده و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﺮف زدن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ داد.

ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﮑﺮ

را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ از  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ داﻋﺶ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ،
ﺷﺨﺼﯿﺖ وی را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ:

او ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ را ﺑﺮوز ﻣﯽ داد ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻫﮑﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ
دارﻧﺪ:

ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮوﻧﮕﺮا ،ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ ،دﻟﺴﻮز و ﻫﻤﺪل ﺑﻮد.
ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻨﯿﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ »ﺳﺎﻓﺖ ﭘﺪﯾﺎ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺘﺶ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و او ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﻫﮏ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ او
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﯾﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ زﺑﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:

ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﮏ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز و روش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن از اﯾﻦ و آن ﺑﻪ ﻫﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم.
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮف ﺗﺮ ﻧﻈﺮ او را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد:

وﻗﺘﯽ  ۱۵ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻈﻢ را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻫﺰاران ﺳﻮال در ذﻫﻨﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮ در
ﺑﯿﺎورم.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا او
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﮑﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﯾﺖ  p0ison.orgو
ﮔﺮوه  TeaMp0isoNرا ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﻟﻘﺐ »ﺗﺮﯾﮏ« را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎﯾﺶ و ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺿﺪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 TeaMp0isoNدر ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ  ۲۰۱۰ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺰب راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ای دی ال
) (EDLرا ﻫﮏ ﮐﺮد و ﭘﺲ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ و »ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی«
رﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﭙﺲ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ »ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ« ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوه  TeaMp0isonﻣﺪﻋﯽ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی دﯾﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﯽ ﺷﻮرش ﻫﺎی ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﺗﻐﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن »ﻧﺎﺗﻮ« ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺮور »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ وزارت دﻓﺎع
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت  ۲۶ﻫﺰار ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻤﻠﻪ  DDoSﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ »دﻓﺘﺮ ﺿﺪ ﺗﺮور ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت  Team Poisonرا ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد.
او در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﺎ ﻏﺮور از ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺘﺶ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زد:

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻫﯿﭻ ردی از ﻣﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارم و از دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪن ﯾﺎ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارم.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،او دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.

زﻧﺪان و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ وﮐﯿﻠﺶ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی
زﻣﺎن ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﮐﯿﻠﺶ »ﺑﻦ ﮐﻮﭘﺮ« ،او از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻮﮐﻪ و ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻨﯿﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﺶ را در دادﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در  ۲۷ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و ﺣﻤﻠﻪ
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺿﺪ ﺗﺮور ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﻌﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه وی از ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑﺮات وی ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ

ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺗﺮک ﮐﺮد و ﭘﺲ از دو
روز ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻫﺎ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﺰدش »ﺳﺎﻟﯽ ﺟﻮﻧﺰ« ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺖ .ﺳﺎﻟﯽ ﺟﻮﻧﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدر او در ﮐﻮدﮐﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ده ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺪرش دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده ﺑﻮد.
او در  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﮔﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ
ﮔﺮوه  Krunchﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺟﻮﻧﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺷﻮﻫﺮش را از دﺳﺖ داد .او ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ازدواج ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﭘﺴﺮ دوﻣﺶ »ﺟﻮﺟﻮ«

را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺟﻮﻧﺰ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ »اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯽ« و »ام اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯽ« ﺗﻐﺮ دادﻧﺪ.
دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﻋﺶ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ را از ﺗﺮور اﺳﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭼﺸﻢ آﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ »ﺟﻮﺟﻮ« ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻧﺘﯽ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺟﻮﻧﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،داﻋﺶ ﻫﻢ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﻫﺒﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮی داﻋﺶ
در زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ دو اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »ﺳﺎﻧﺪی ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد

و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﮑﺮی و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ،اﺧﺘﻼف ﺳﻨﯽ ﻓﺎﺣﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ رﻣﺎﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ داﻋﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﮏ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺒﻠﻎ و ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اپ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت او اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی  Kikو اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اپ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ اپ ﻫﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از  Surespotاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ از
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﯿﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺎره
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ »ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ﺷﺪ .وی در ﺗﺤﺮﯾﮏ دو ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻫﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﺗﻮﺘﺮ از
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
او در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﮏ را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران و رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی  Cyber Caliphateﯾﺎ »ﺧﻼﻓﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی« ﺑﻮد و در ﻫﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻓﯿﺪﻫﺎی ﺗﻮﯾﺘﺘﺮ »ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻧﯿﻮزوﯾﮏ« و »ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ« دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺪﻋﯽ ﻫﮏ ﺳﺮورﻫﺎی »وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺘﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ  ۱۴۰۰ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﻮاداران داﻋﺶ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ در اﺟﺮای ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ
دوﻣﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻋﺶ در ﻟﯿﺴﺖ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد.

از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ او ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﻦ ﭘﺎﻦ ،ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮی داﻋﺶ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺬف او را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وی در ﺷﻬﺮ »رﻗﻪ« ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت

اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺳﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﺟﻨﯿﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد.
در ﺣﻤﻠﻪ دوم ﮐﻪ  ۲۴آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۵ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺻﻮت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻨﯿﺪ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو
ﺑﺎدﯾﮕﺎردش در ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﭘﺎی درآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﯾﻦ

ﻫﮑﺮ زﺑﺮدﺳﺖ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن او روی ﻟﯿﻨﮑﯽ آﻟﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

