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از ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف داﻋﺶ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ را از دﺳﺖ داد و
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن داﻋﺸﯽ ﻧﯿﺰ از روﺳﺘﺎی ﺑﺎﻏﻮز ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و زﻧﺪان
ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﻨﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺷﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻞ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ از داﻋﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﺳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رواﯾﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ )از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻮﺻﻞ( را در ﻣﻮرد دوران
ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻋﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﺻﻞ-ﻋﺮاق :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ روﺳﺮی اش را روی

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و دﺧﺘﺮﮐﺶ را از ﻗﺎب دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدم را ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ آورد و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺣﺮف

ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻋﺶ
دوﺑﺎره ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و

دم زدن از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺒﻮﻋﯿﺖ داﻋﺶ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﻮﺻﻞ ،در زﻣﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ،زن  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ داﻋﺶ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻋﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ در ﻣﻮﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ:

آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرزاده ام ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .او را ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ روﯾﺶ
رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ زﻧﺪه زﻧﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻋﺶ ﺑﻮده .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
در ﻣﻮﺻﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ را ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮوه داﻋﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺻﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﺮوی داﻋﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و
ﺧﺴﺎرت دﯾﺪ .اﻣﺎ داﻋﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﻮﺻﻞ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ای ﮐﻪ داﻋﺶ از
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ را ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زد.
ﭼﻬﺎرم ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻫﻤﺎن روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺻﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ارﺗﺸﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎه داﻋﺶ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﻇﺮف
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ روز دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آوردﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﺗﻔﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺘﯽ ﻓﺮار را ﺑﺮ

ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن داﻋﺶ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺻﻞ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻋﺮاق را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺮای داﻋﺶ ﮐﺎر

ﺳﺎده ای ﺑﻮد .ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻋﺶ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ روز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺻﻞ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻋﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺻﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی از
ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ اﻟﻨﻮر رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را اﻣﯿﺮ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق داﺳﺘﺎن ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ از
ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ.
داﻋﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ،ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺻﻞ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮدم ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی  3Gﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻋﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻣﺮدم و اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮ اﻋﻀﺎی داﻋﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و دوﺑﺎره در ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن داﻋﺶ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﻣﻌﺪوم
ﮐﺮدن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ و
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ روی درﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺟﻤﺎل ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ۴۷ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻞ ﻣﻮﺻﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﺮدی را ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺎزل ﺷﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻞ ﻣﻮﺻﻞ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن دارد.

ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﻋﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وادی ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻮﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎداری ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻋﺮاق
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻋﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎ و ﺑﺪون ﻫﺸﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻋﺪام ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﯾﻮرش

ﺑﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎ اﻋﻀﺎی داﻋﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﯿﻢ
ﮐﺎرﺗﯽ در آن ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺒﻮد او را ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮادرم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.

وﺣﺸﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ داﻋﺶ ﺟﻮاب داد.
ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﻮﺻﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻗﺼﯽ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد .آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮی از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی ﺑﺨﺶ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ از ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ
ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه از ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪن در ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪی ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﻏﺮوب زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن در ﺗﺮس ،دﻟﻬﺮه ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﻣﺮگ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﺮف ﻣﻮﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻋﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۶روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ۱۰ ،ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ارﺗﺶ آزادی
ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺻﻞ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از ﭼﻨﮕﺎل داﻋﺶ در ﺑﯿﺎورد.
ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪازی داﻋﺶ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ

ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺟﺎی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻮد ﺣﺎﻻ وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .در زﻣﺎن
ﺧﻼﻓﺖ داﻋﺶ ﺣﯿﺎط اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻧﺪک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﻮدروﻫﺎی زرﻫﯽ از درﻫﺎی آن
درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اواﺳﻂ روز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ دﯾﻮاره ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه از آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در
اﯾﻦ ﮐﻤﭗ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺻﻞ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ آن دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺻﻞ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻋﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽ آورد و
ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻤﺎل ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آن روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ داﻋﺶ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﻮﺻﻞ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻨﻬﺎن داﻋﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ اﯾﺴﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ارﺑﯿﻞ )ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد( ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻞ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ داﻋﺶ ﺑﻪ ارﺑﯿﻞ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی آن ﺳﺎﻟﻢ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ .ﺗﻔﺎوت

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ :در ارﺑﯿﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﻨﺪرور ﺧﻮد وارد ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺻﻞ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﻋﻀﺎی داﻋﺶ از ﻣﻮﺻﻞ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار

ﮐﻨﻨﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ از داﻋﺶ
ﺟﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻣﺮدم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺧﺒﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺧﻮد ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﻢ
را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺺ ﺧﺮوج داﻋﺶ از ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺖ .او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از
اﯾﻦ آزادی ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﺶ و
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﺮه اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ
زده ﺑﻪ آن ﻫﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ

ﭼﯿﺰ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد:

از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺟﻢ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻢ و ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ درب
ﻣﻨﺰل آورده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻼ در ﻣﻮﺻﻞ رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮس از داﻋﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ اﻟﻨﻮر )ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻋﺶ( ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن داﻋﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاب و روﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ روزی از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ داﻋﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

