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تفتیش جان و روان در «رقه»

عکسDaily Mirror :

نــدا آکیــش« /تیــم رمضــان» ،نــام مســتعار فعــال و
شــهروند ســوریهای اهــل رقــه اســت کــه برخــاف برخــی
همشــهریهای خود که زندگی در سرزمین تحت امر گروه
تروریســتی داعــش را تاب نیاوردند و از خانه و کاشانهشــان
گریختنــد ،در رقــه مانده اســت تا وحشــیگریهای داعش
را مســتند کند و به گوش جهانیان برســاند .او که از دو ســال
پیش تاکنون بــه عضویت یک گروه زیرزمینــی به نام «رقه
آرام آرام ســاخی میشــود» درآمــده و بــا ایــن کار خطــر
بزرگــی را به جــان خریــده ،از زندگی تحت قوانین ســخت
و طاقتفرســای داعــش میگوید و تأکید میکنــد ،زندگی
برای زنان رقه بیش از دیگران دشــوار اســت .زیــرا این گروه
تروریســتی محدودیتهــای بســیاری را بــرای آزادیهای
شــخصی اعمــال میکنــد و زنهــا را وادار کرده اســت حتماً
روبند بزنند و کل صورتشــان را بپوشــانند وگرنه مجازات
میشــوند .بههمین خاطر ،زنهــا بنــدرت از خانهها بیرون
میآینــد .زیرا میترســند نیروهای داعش آنهــا را به خاطر
کوچکترین تخطی از قوانین مانند داشتن یک کیف رنگ
روشــن مجــازات کننــد .رمضــان میگویــد :از نظــر داعش
زندگی کردن یک دختر به خودی خود یک تخلف است.

عکسABC News :

زیر شالق؛ گرسنه و بیخواب
روایت اسیر سوری از زندانهای هولناک داعش

هان
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وصــالروحانی/یکــی از زندانیان داعش در ســوریه
کــه بعــداًبه ترکیــه گریخــت و حتی امــروز هــم از ترس
داعشــیها خــودش را فقط با نام کوتاه و مســتعار خالد
به رســانهها معرفــی میکند ،داســتانهای تلخــی را از
ایام اســارت خــود در این کشــور پــر تنش نقــل میکند.
داســتانهایی کــه محصول نهایــی آن ،فــرار او از زندان
مخــوف داعشــیها و رفتــن وی بــه ترکیــه اســت امــا
مقدماتــی هولنــاک و مضمونی جانکاه داشــته اســت.
وی با چشمهایی اشــکبار میگوید :صبح مثل همیشه
به مغازهام رفته بودم که همســایهام از راه رسید و گفت
بــرادرت بــه ترکیــه گریختــه اســت .او از محــل اختفای
همسربرادرمنیزپرسوجوکردوهمانموقعفهمیدم
کــه خطرات جانی بزرگی آنها و خود مرا تهدید میکند.
بســیاری از خانوادهها پس از مستقر شدن داعشیها در
رقه ،دختــران خود را پنهان میکردند و از چشــمها دور
نگــه میداشــتند زیرا داعشــیها بــه آنها نظر داشــتند.
مــن برای همین منظــور با برادرم تمــاس گرفتم و به او
گفتم بهتر اســت همراه با همســرش هر چه سریعتر از
رقه به ترکیه برود .بــرای کمک به او پولهای کالنی هم
بهقاچاقچیان انسان دادم ولی نمیدانستم داعشیها
همــه جــا چشــم و گــوش دارنــد و از فعالیتهــای مــن
مطلع خواهند شــد .خالد میافزایــد :آنچه نباید اتفاق
میافتــاد ،افتاد و داعشــیها مرا گرفتند و ســه روز و ســه
شــب به حالت ایستاده و با دســتها و چشمهای بسته
و بــدون آب و غــذا رو بــه یک دیــوار نگه داشــتند .هر بار
که کوشــیدم بــرای رفع خســتگی دقیقــهای روی زمین
بنشینم ،شــاق داعشیها را روی بدنم یافتم .با همین
روش جــان چنــد نفر را گرفتنــد .من جانســخت بودم
کــه زنده مانــدم .بله مرا به یک ســلول انفــرادی تاریک
بردنــد و  7روز هــم در آنجــا نگــه داشــتند و بازجوهــا از
چند کشــور مختلــف بودند امــا همگی یک خــط واحد
و سیســتم برخــورد مشــابه داشــتند .در نهایــت قاضی

اتهام مرا تفهیــم کرد و گفت تو اتباع ســوریه را به خارج
از مرزهــا و بــه محلــی فاقد تعهــد و سرشــار از تخلفها
فرســتادی و حکمت اعدام اســت .پس از آن ،مرا شالق
زدند .تا چنــد روز مرا میزدند و با جمــات معنادار مرا
متهم به وابســتگی بــه امریکا و داشــتن تعلقات غربی
میکردند .مثالً میگفتند صبحانهات اخضر ابراهیمی
(ســفیر سابق امریکا در سوریه) اســت و ناهارت استفان
دیمیســتورا (ســفیر فعلی امریکا در این کشــور) .آنها
بــه واقع منظورشــان این بود که با شــاقهایی که نام
ابراهیمی و دیمیســتورا روی آنها گذاشــته شده بود،
صبحهــا و ظهرها خدمتم خواهند رســید و گرســنگی
و تشــنگی امانــم را بریــده بود و فقط شــاق بــود که از
راه میرســید .من طــی آن مدت طوالنی کنار اســرای
پرشــمار دیگری مثــل خودم بــودم و جالبتــر اینکه
برخــی اعضــای ســابق داعــش نیز بیــن اســرا بودند.
کســانی که متهم به تمرد از قواعد صادره و جاسوسی
برای غرب و بویژه امریکا بودند .پس از شــکنجههای
جســمانی ،نوبــت بــه آزارهــای روحیشــان رســید
کــه بــه شــکلهای مختلــف اعمــال میشــد .بخــت
مــن فقط زمانــی باز شــد که نیروهــای نظامــی به آن
بازداشــتگاه حمله کردنــد و درها بــه روی همگان باز
شــد و داعشیها هراســان پا به فرار گذاشتند و من نیز
گریختــم .درخیابــان «واســطه»ای را یافتــم که گفت
 300هــزار دینار میگیرد تا مرا به ترکیه برســاند و من
هــم پول را جور کــردم و پرداختم و بــه ترکیه رفتم .او
نمیدانســت من حاضرم  10برابر آن رقم را نیز برای
آزادیام بپــردازم .اینــک در ترکیــه وقایــع ســوریه را
تعقیب میکنم و هنوز هم نگران وابســتگانم هستم.
درســت است که داعشیها از بســیاری از نقاط سوریه
بیرون رانده شــدهاند اما کارشــان به هیــچ وجه تمام
نشــده است و کابوس آنها در منطقه ادامه دارد.
منبع :دویچه وله

اومیافزاید:پسازدوسالزندگیتحتقوانینوحشیانهداعشخیلیچیزهادررقه
تغییرکردهاســت.او رقهرایک«زندانبــزرگ»توصیفمیکندومیگوید:ارتباطبرقرار
کردنباافراددررقهبســیارســختاستزیراداعشداشــتناینترنتدرخانهراممنوعو
اکثرکافینتهاراتعطیلکردهاســت.اینفعالســوریتصریحمیکند:دررقهسیستم
جاسوسیداعشبشدت فعال اســت ،دوربینهادرجادههای اصلیونزدیکمقرهای
داعشبهدقتتمامشــهروندانرازیرنظردارندوگشــتزنیهایپلیسمحلیبیوقفه
اســت .داعشبرایمردهاهمقوانینپوشــش دارد:لباسهایگشــادوریشهایبلند.
پلیــسداعشب هصــورتتصادفیافرادرامتوقفوتفتیــشبدنیمیکند،تلفنهمراه
افرادرامیگیردووارســیمیکندواگرنشــانهایازمخالفتباداعشدرگوشیهایتلفن
همراهشهروندانببیندآنهارامجازاتمیکند.ماهگذشتهداعشتصمیمگرفتنگذارد
شــهروندانازرقهخارجشــوندبجزدرمواردیکهفردنیازمبرمبهدرمانداشت.داعش
ایستبازرســیهارادرورودیهایشهرافزایشدادهاست.رمضان میگوید :تبلیغات
داعــش و ترویــج دکتریــن این گــروه همه جای شــهر دیده میشــود .دیــدن تصاویر
ســربریدنهای قرون وسطایی و قطع دســت حاال بعد از دو سال ،در شهر رقه به یک
اتفاق معمولی تبدیل شــده اســت .قبالً مردم برای اینکه صحنههای ســر بریدنها
را نبینند چشمانشــان را میبســتند اما االن دیگــر اینکار را نمیکننــد .داعش موفق
شــده اســت این اعمال را در چشــم مردم معمولی جلوه دهد .بدتراینکهداعشــیها
ایدئولوژیخودرادرســرفصلهایدرسیمدارسگنجاندهاندونوجوانانراسربازگیری
میکنندوبسیاریازآنهارابهعنوانبمبگذارانتحاریبهکارمیگمارندوبرخینوجوانان
راهمبهعنوانتأمینکنندگانامنیتشــهربرمیگزینند.رمضــانمیگوید:درمدارس،
ســؤاالتریاضیدیگرایننیســتکه 2بهاضافه 2چندمیشــود،بلکــهاینگونهطراحی
شــدهاســتکه 2اســلحهبهاضافه 2اسلحهمیشــودچنداســلحه؟آنهایکبمبراسر
کالسمیآورندتابهبچههانشاندهندوبهآنهابگویندبمبترسندارد.چونشمامرد
هستیدونبایدازبمببترسید.موضوعانشاءبچههاایناست:دربارهیکپسربنویسیدکه
پدرشبمبگذارانتحاریاســت.سیاستمدارانمیگویند 10سالطولمیکشدتاداعش
نابودشــودآیاشــمامیتوانید 10سالزندگیکردندراینشــرایطراتصورکنید؟رمضان
میگوید:میخواهممردمبدانندهرکسکهدررقهزندگیمیکندداعشینیست.اینجا
افرادیهستندکهحسرتآزادیرامیکشندوالبتهامیدوارند.آنچهدرفرانسهاتفاقافتاد
[حادثهتروریستیپاریس]وحشتناکبودامامااینتراژدیهاراهرروزداریم.شایدنهدر
اینسطحوسیعودریکروز،امازندگیکردنتحتقوانینداعشدردرازمدتازفاجعه
فرانســههمبدتراســت.دررقهمــردممیگویندازحمالتهوایــیائتالفعلیهمقرهای
داعشهراســیندارنداماآنچهآنهارانگرانمیکندایناســتکهداعشــیهادرمناطق
مســکونی،ساختمانهاومحلههاپناهمیگیرندواینمســألهیاحمالتهواییائتالفرا
متوقفمیکندیاتلفاتشهروندانراباالمیبرد.
منبع:گاردین
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