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شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که فیلم های داعش 

را چه کسانی می سازند. این  فلیم ها همیشه با کیفیت بسیار باال و 

به نوعی حرفه ای ساخته می شوند. از صحنه های بی رحمانه گردن 

زدن اسرای داعش تا سایر فیلم های تبلیغاتی این گروه که از کیفیتی 

تلویزیونی برخوردارند.  اینک بنابر گزارش دیلی میل گفته می شود این 

فیلم ها توسط پنج جوان پرتغالی که پس از مهاجرت به بریتانیا، در سال 

۲۰۱۲ به سوریه رفته و به گروه داعش پیوسته اند، ساخته می شود.

کیفیت باالی فیلم برداری، مونتاژ و نوع ساخت تاکنون همه گواه این 

بوده است که این فیلم ها نباید کار یک تیم غیر حرفه ای »آماتور« باشد. 

اکنون گفته می شود فیلم زنده  سوزاندن معاذ الکساسبه افسر نیروی 

هوایی اردن و فیلم های پیشتر آن که صحن های خشن سربریدن اسرای 

داعش را به تصویر می کشد به مسوولیت فردی به نام »نیرو سارایوا« 

پرتغالی تباری که به کشور بریتانیا مهاجرت کرده است، به همراه چهار 

فرد دیگر که آن ها نیز پرتغالی و مهاجر بوده اند، تهیه شده است. 



به گزارش صدای آمریکا، مردی از شرق لندن -محله لیتون- 

در کنار فردی قرار دارد که صحنه های بی رحمانه سربریدن ها 

را رقم می زند. این فرد یعنی »جهادی جان« نیز که پیشتر 

گفته شده بود بریتانیایی است، اینک فیلم بردار این صحنه ها 

نیز همشهری او خوانده می شود. وظیفه تهیه فیلم های با 

کیفیت و حرفه ای این سربریدن ها را »نیرو سارایوا« ۲۸ ساله 

انگلیسی پرتغالی تبار بر عهده دارد. 

این افراد هر کدام به طور مجزا برای تحصیل و یا کار به 

داعش  گروه  به  و  رفته  سوریه  به  سپس  و  آمده  بریتانیا 

پیوسته اند.رهبر گروه فیلم سازی یعنی سارایوا، دانشجوی 

سابق رشته مهندسی اولین کسی است که از این گروه در 

تابستان سال ۲۰۱۲ به سوریه می رود. در سال ۲۰۱۴ نام او 

در یک طرح تروریستی که منتسب به الشباب بوده نیز 

دیده می شود.  



افراد  از  یکی  تصویربرداری  مسوول  باید  می شود  گفته 

رده باالی داعش باشد. بنابر این گزارش او پدر یک پسر 

۵ ساله است که هیچ گاه مورد حمایت مالی این فرد قرار 

نیروهای  نظر  تحت  مدتی  برای  وی  هم چنین  و  نداشته 

امنیتی انگلیس قرار داشته اما گزارش مشخص نمی کند 

علی رغم این که او تحت نظر بوده  چطور بدون گرفتاری 

به سوریه رسیده است. 

این مسوول حلقه فیلم سازی داعش در ماه جوالی سال گذشته ۳۹ روز 

پیش از انتشار فیلم گردن زدن جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی بر روی 

حساب توییتری خود اشاره می کند که داعش به زودی فیلم تازه ای را 

منتشر خواهد کرد و او از هنرپیشه گان این فیلم متشکر است. پس از 

این پیام بود که در ماه بعد خبرنگار آمریکایی با پیامی به آمریکا گردن زده 

شد. هم چنین او تعدادی عکس با سالح های خودکار دارد که مشابه آن 

را به نقل از ساندی تایمز »جهادی جان« در فیلم های گردن زدن دارد.



دیلی میل در جایی دیگر از این گزارش تاکید می کند که هر پنج نفر 

این گروه تولید فیلم از طرف داران فوتبال هستند. »فابیو بوکاس« ۲۲ 

ساله جوان ترین عضو گروه است، او پیش از مهاجرت به بریتانیا در 

لیسبون در یک مدرسه فوتبال تحصیل می کرده است. البته نامش 

دیگر فابیو نیست و به نام »عبدالرحمان االندلس« در بین داعشی ها 

شناخته می شود. او نیز در حساب توییتری خود جنگ داعش را 

نبردی مقدس خوانده و این جنگ را تنها راه نجات بشریت می داند.

تمام اعضای گروه فیلم سازی خانواده هایشان در پرتغال هستند و 

از ریشه آفریقایی مهاجر و مسیحی هستند. آژانس امنیت  اروپا 

گزارش می کند که سارایوا و گروهش مسوول تهیه فیلم های 

سربریدن از جمله اعدام دو گروگان انگلیسی به نام های آلن هنینگ 

و دیوید هاینس بوده اند. بخش »ام ای پنچ« انتلجنت سرویس  

می گوید که آن ها جهادی جان -کسی که در فیلم ها سرمی برد- 

را شناسایی کرده بودند اما از انتشار نام آن خودداری می کردند.


