
 

 

 

 

 
 

                        ۹۳۰۲اکتوبر  ۰۳چهارشنبه                                                                     حمید انوری       
                   

 !در هالۀ از ابهام کشته شدن بغدادی
 

از کشته شدن ابوبکر  ۹۳۰۲اکتوبر  ۹۲رئیس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، صبح روز یکشنبه 

خبر داد که جزئیات دقیقی در بر نداشت، اما از چگونگی ( (ISISبغدادی رهبر گروه داعش یا

امریکائی در خاک سوریه که منجر به کشته شدن او گردید، پرده تعقیب او توسط کوماندو های 

 .برداشت

گزارشی در مورد از سایت خبری بی بی سی را در ذیل می آوریم و آنرا کمی زیر و رو میکنیم، 

 .گذاشت گفتهاما قبل بر آن چند سوال در مخیله خطور می کند که چار ناچار نباید نا

امریکا از شمال سوریه و در سرحد سوریه و ترکیه، یعنی  های نظامیخروج ناگهانی نیرو -۰

سوریه در آن مستقر بودند، چه پیوندی می تواند با این واقعۀ  های ردک  مناطقی که نیرو های آزاد 

 اخیر داشته باشد؟

ترکیه به داخل خاک سوریه و کشتار کرد های سوریه و  انحمالت برق آسا و مرگبار نظامی -۹

 ، چه ارتباطی می تواند به این قضیه داشته باشد؟رد سوریبخصوص نظامیان ک  

 آیا نظامیان ترکیه در صدد نجات جان ابوبکر بغدادی نبودند؟ -۰

 آیا مقامات ترکی از مخفیگاه ابوبکر بغدادی آگاه بوده اند؟ -۴

 چرا نظامیان و استخبارات ترکیه در این عمل اشتراک نداشتند؟ -۵

 واقعاْ کشته شده است؟آیا ابوبکر بغدادی  -۶

 کشته شدن بغدادی چه اندازه دقیق است؟تاریخ  -۲

مشکل است بتوان پاسخ های قناعت بخش به این پرسش ها داد، اما گذشت زمان به یقین به 

 .بسیاری از این پرسش ها و بسا سواالت دیگر در مورد، دیر یا زود پاسخ خواهد گفت

 :را حالجی کنیم اهو اما برویم کمی هم گزارش 
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ای که   های عراقی از منابعی در دستگاه اطالعاتی کشورشان نقل کردند که از طریق راننده رسانه

اش را به نهانگاه برده و همچنین با دستگیری دو عراقی مرتبط با وی، به  ابوبکر بغدادی و خانواده

 .اطالعات را در اختیار امریکاییها گذاشته انداند و این   محل دقیق اختفای او پی برده

 هاگ یفخمچه قیمتی این اطالعات دقیق و حیاتی در مورد  اب تذکر داده نشده است اما که آنان

اگر امریکائی ها قیمتی در بدل پرداخت . ابوبکر بغدادی را در اختیار امریکائی ها قرار داده اند

 .راد متذکره، این اطالعات را به دست آورده اندنکرده باشند، پس حتماً در اثر شکنجه های ممتد اف

همزمان، مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه توییت کرد که به دام افتادن ابوبکر بغدادی 

بالفاصله پس از آنکه دونالد ترامپ در . مریکا بوده استانتیجه پنج ماه همکاری نیروهای او با 

شرح داد، ریدور خلیل سخنگوی نیروهای کرد سوریه در کاخ سفید جزئیات قتل رهبر داعش را 

اش مظلوم عبدی، گفت نه تنها محل دقیق  های فرمانده جمع خبرنگاران عالوه بر تکرار حرف

اند، بلکه این نیروها از یک ماه پیش از   نهانگاه رهبر داعش را همرزمان او به امریکا اطالع داده

ات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه، به دام انداختن ابوبکر اند ولی عملی  این نهانگاه خبر داشته

 .بغدادی و قتل او را به تاخیر انداخت

اصلی رزمندگان کوبانی است که به جنرال مظلوم کوبانی نیز  یکی از فرماندهان" مظلوم عبدی"

ه جالب اما اینجاست که درست سه روز قبل از عملیات کوماندو های امریکائی ک. شهرت دارد

منجر به نابودی ابوبکر بغدادی شد، اردوغان رئیس جمهور ترکیه  از دونالد ترمپ درخواست 

بازهم بی بی سی . به ترکیه بسپارند به اتهام تروریست بودن، کرده بود تا این جنرال کوبانی را

 :گزارش می دهد

اکتبر از دولت دونالد ترامپ  ۹۴رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشبه  "...

را تحویل این  (SDF) خواست مظلوم عبدی، فرمانده سرشناس نیروهای دموکراتیک کرد سوریه

 " .کشور دهد

مشغول آمادگی جهت  این درست درحالی بوده است که امریکائی ها، به کمک ک رد های سوریه

یه که در منطقه هم حضور داشته آیا استخبارات نظامی ترک. حمله به مخفیگاه بغدادی بوده اند

، یا اینکه از آن اطالع داشته اند، مگر در صدد این تحرکات کامالً بی اطالع بوده، از ستا

 !تضعیف عملیات بوده اند تا راه فراری برای بغدادی مهیا نمایند؟

رد سوریه با نیرو های ک  خوب می دانیم که بدون همکاری های تنگاتنگ و دوام دار نظامیان 

 –نظامی امریکا، امکان ناکام شدن عملیات متذکره وجود داشته و نیز شاید نیرو های نظامی 



استخباراتی موجود ترکیه در خاک سوریه دستورات دیگری در مورد بغدادی دریافت کرده بوده 

از میان برداشتن جنرال مظلوم عبدی درست سه روز قبل از این قضیۀ ا در هرصورت باشند، ام

 .می نمایدخود سوال برانگیز به در خواست رجب طیب اردوغان، عملیات پیچیده، 

دونالد ترامپ گرچه هم از کمک عراق هم از کمک کردها در عملیات قتل ابوبکر بغدادی 

سپاسگزاری او تا با . این دو در این عملیات ندادسپاسگزاری کرد اما هیچ توضیحی درباره نقش 

توان تأیید بر نقشی دانست که دستگاه اطالعاتی   توضیحات و جزئیات بیشتری همراه نباشد را نمی

 .عراق و نیروهای کرد برای خود قائلند

 نقش عراق و نیرو های ک رد سوریه به هر سطح و وسعت ایکه بوده باشد، تأثیر مستقیم در موفقیت

از همکاری های عراق و کرد های این عملیات داشته است، این درحالیست که دونالد ترمپ 

 .سوریه اظهار سپاس کرد و نامی از ترکیه نه ب رد

 :نوشته است" مظلوم عبدی"رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا در یک تویت خود به جنرال
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این پیام ترمپ به جنرال عبدی، در حقیقت مشت محکمی است بر پوزه ای اردوغان و رژیم 

 .او تجاوزگر

تاکید بر حضور کند،   اما آنچه در اظهارات سخنگوی شبه نظامیان کرد سوری جلب نظر می

ای است که ترکیه در آن نفوذ مستقیم نظامی دارد و این اتهام که ترکیه   ابوبکر بغدادی در منطقه

 .های زیر کنترلش در خاک سوریه پناه داده است رهبر داعش و پیروانش را در سرزمین

در مورد تا امروز، قدم به قدم به اثبات می رسد و شک و شبهه را  4102این اتهام از سال 

 .برطرف می سازد، " ISIS -اسالمی دولت"حمایت رژیم اردوغان از 

این بخش از . ابوبکر بغدادی در روستای بریشا کشته شد که با مرز ترکیه فاصله زیادی ندارد

خاک سوریه در کنترل شورشیان مسلح سوری است که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند و ارتش 

https://twitter.com/realDonaldTrump
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داعش در این سرزمین هیچگاه حضور نداشته و ابوبکر . دیدبانی داردترکیه در این منطقه پست 

 .بغدادی برای رسیدن به آن بایستی راهی دراز را از دل نیروهای دشمن یا رقیب پیموده باشد

و ناتو، بن  ئینیرو های امریکا. است که تکرار می شود" بن الدن"این درست همان سناریوی 

کوه ها و دره های افغانستان جست و جو میکردند، غافل از الدن را در مغاره ها، سموچ ها و 

استخباراتی پاکستان با فاصلۀ اندکی از اسالم آباد، غنوده  -آنکه او در آغوش نیرو های نظامی 

ن، در زیر ریش اردوغان لمیده سینیز به گمان اغلب الاقل در یک سال پ" ابوبکر بغدادی. "بود

ئی ها و بصورت خاص، ک رد های سوریه هر روز به خاک و  بود، در حالیکه عراقی ها و سوریه

خون می غلتیدند، و در نهایت اردوغان تالش به خرچ داد تا اوضاع را در شمال سوریه مغشوش 

 .ل پای بغدادی را خاک اندازی کندپ  سازد و 

ه در نده است کگاو مانده، هسته هایی پرا" دولت اسالمی"با کشته شدن ابوبکر بغدادی، آنچه از 

این زندانیان، . اند و همچنین هزاران زندانی در دست شبه نظامیان کرد سوریه  ای پناه گرفته  گوشه

هستند و در صورت رهایی و سازماندهی و ارتباط با همرزمان   نیروی قابل توجه و جنگ دیده

 .توانند خطرآفرین باشند  پیشین، می

رهائی هزاران جنگجوی داعشی و سر  ،ده باشدو این همان هدف اصلی و اساسی اردوغان باید بو

 ...ان و ایجاد جو اغتشاش و نا آرامی در سوریه و عراق وو سامان دادن دوبارۀ آن

عملیات نظامی اخیر ترکیه علیه شبه نظامیان کرد سوریه، سبب نگرانی درباره سرنوشت این 

تواند به رهایی و تجدید   رکیه میزندانیان شد و شبه نظامیان کرد هم بارها هشدار دادند که حمله ت

 .این هشدار به تهدید هم تعبیر شد. سازمان آنان بینجامد

 :در یک گزارش  دیگر بی بی سی، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه آمده بود که

ترکیه « تی  آر  تی»به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای اردوغان که در مصاحبه با شبکه دولتی 

را که در « مظلوم»مریکا باید آن تروریست با اسم رمز ا»: بود در این باره گفتشرکت کرده 

کنم وزیر   فکر می. های تحت تعقیب قرار دارد به ما تحویل دهد  لیست قرمز تروریست

مان مکاتباتی را انجام داده و برای استرداد این تروریست به ترکیه اقدام خواهد  ( عدلیه)دادگستری

 .«.ید او را به ما مسترد کندمریکا باا. کرد

 .شود شناخته می« مظلوم عبدی یا مظلوم کوبانی»فرهاد عبدی شاهین بیشتر با نام 



اکتبر در حساب شخصی خود در توییتر از تماس  ۹۴مریکا، روز ادونالد ترامپ، رئیس جمهور 

، «اند  آنچه کردها انجام داده»وی در این مکالمه با تمجید از . تلفنی با مظلوم کوبانی خبر داده بود

 .گفته بود شاید زمان آن رسیده است که این افراد به منطقه نفتی در شمال سوریه رهسپار شوند

به منطقۀ نفتی شمال سوریه برگشتند و رئیس جمهور امریکا اینکه یک تعداد نیرو های امریکائی 

از نیرو های ک رد سوریه خواسته است به آن مناطق عقب نشینی کنند، داستان دیگریست که سر 

 .دراز دارد

کشته شده است، شاید مانند کشته شدن بن الدن در هالۀ از ابهام اما اینکه آیا ابوبکر بغدادی واقعاً 

رسم واقعاً کشته شده است، زمان دقیق آن باید تذکر داده شود، چه در ایاالت متحده بماند و اگر او 

بوده است که یا درست نزدیک انتخابات ریاست جمهوری، جهت گرفتن امتیاز این گونه  بر این

خبر ها را منتشر میکنند، و یا هم زمانی که یک مشکل بزرگ و پر سر و صدا به وجود آمده باشد 

همه می دانیم که انتخابات . کرده باشندچنین خبر ها، روی مشکالت پرده اندازی  که با انتشار

ریاست جمهوری امریکا نزدیک است و دونالد ترمپ هم در این اوضاع و احوال و این شب و 

 .روز، درست در پرتگاه سلب صالحیت قرار گرفته است

او یادآوری  یگزدریه و وحشتگ، خطاب کرده است و از "سگ"خود، بغدادی را  ۀیترمپ در بیان

 :نموده است

وی افزود . کشته شد" مثل یک سگ و مثل یک بزدل و ترسو"ترامپ گفت که ابوبکر البغدادی "...

او با مایک پنس  .بغدادی برای حفاظت از خودش در این عملیات از کودکان و زنان استفاده کرد

زنده تماشا کرده  جریان عملیات را شب گذشته به صورت ملی معاونش و جنرال مارک

بسیار ترسیده بود، فرار می کرد، گریه می بغدادی در زمان کشته شدنش "ترامپ افزود که  .است

 ...".را تماشا کنید" هیجانی"او گفت که این عملیات مثل این بود که یک فیلم ". کرد و سراسیمه بود

 (تأکید از این قلم است) سایت خبری صدای آلمان

، از این اظهارات دونالد ترمپ اظهار رس امریکاگی از اعضای کاناین در حالیست که تعداد

گی،  هماسیراز س نهوتعجب می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که ترمپ و تیم او چگ

 .ندابوبکر بغدادی مطلع شده ا ه ایو گری ده گیزوحشت

های امریکائی از بغدادی و  ، فاصلۀ کماندواست صورت گرفتهشب تاریک  در یک تاعملی 

بتوانند آنان را هدف قرار داده و از  نبوده است که نظامیان امریکائی  به اندازۀحتی ن او، همراها

که گویا بغدادی خود، یک زن و سه  و در آن تونل زیرزمینیداخل تونل جلوگیری کنند  آنان ورود



کودک خود را منفجر کرده است، هیچ گونه کمره و آالت پیشرفتۀ سمعی و بصری وجود نداشته 

مقامات بلند رتبۀ  . (محل اقامت بغدادی حفر شده بوده است تونل متذکره در زیر زمین  ) ،است

 .ا ترمپ از کجا به دست آورده استر جزئیاتامریکا اما نمی دانند این 

را نشان  در منطقۀ مورد هدف مطلق عملیات منتشر شده است، تاریکین اکلیپ هائی که از جری

روشنی و نور دیگری قابل د، هیچ در ارتفاع بلن روشنی چراغ های هلیکوپتر هاجز می دهد که به 

 .نیست ویته

گفته می شود آنچه از جسد سوخته و پارچه پارچه و بدون سر  ابوبکر بغدادی، بجا مانده بوده 

            .است است، طبق معمول به دست امواج آب سپرده شده
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