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همذهَ
سفتبس ّدؾیگشاًَ ّ ثی سزتبًَ دّلت اعالهی دس ػشاق ّ ؽبم (داػؼ) ثب
دخرتاى ّ صًبى ایضدی دتبهی تؼبلین صهیٌی ّ آمسبًی سا پبیوبل کشد.
ؽشػیت دادى ثَ اعتؼجبد ّ جتبّص ثَ ثبًْاى ایضدی ،یکی اص ثش جغتَ
تشیي اصْلی اعت کَ داػؼ دس طْل خالفت ثشای اًذاهبى خْد سّا
دیذٍ ّ دالل داًغتَ ثْد ّ ،ثَ ػٌْاى یک اصل ّ یک اعرتاتیجیت
ادکبهی ثذاى هٌظْس صبدس منْدٍ .ایي خالفت ػالٍّ ثش لتل ػوذ ،ثَ
عکغجبصی ّ جِبد ًکبح ؽِشت یبفتَ.
داػؼ ػلی سغن جزة صذُب جْاى تؾٌَ ثَ عکظ اص دّلتِبی ػشثی ّ
اعالهی تْعط ثبًْاى ثَ اعبست گشفتَ ؽذٍ ،تؼذاد هغلذیي خْد سا افضایؼ
ّ داهٌَ لذست ّ علطَ خْیؼ سا تْعؼَ داد .ثشای ثبًْاى ثب تْجَ ثَ عي ّ
صیجبیی ّ خْػ اًذاهی لیوت گزاسی هیؾذًذ ّ .ایي اهش ثَ جض ختلف
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ّ ثبصگؾت ثَ صذُب عبل پیؼ ّ صًٌذٍ تشیي ًْع جتبست ثب اًغبى چیض
دیگشی ًیغت.
تشّسیغتِبی داػؼ ثَ ؽیٍْ ُبی خمتلف ددهٌؾبًَ ثب ثبًْاى ایضدی
ثشخْسد کشدٍ ،هثل( :سثْدىُ ،تک دشهت ،ثَ خذهت گشفنت آؽکبسا،
جِبد ًکبح ثبًْاى ،جتبّص جٌغی ّ دٍعتجبصی ّ غیشٍ) ایي گًَْ سفتبسُب ًَ تٌِب
ثَ صیش پب گزاؽنت لْاًیي ثیي املللی ّ دمْق اًغبى اعت  ،ثلکَ ثَ صیش
پب گزاؽنت ّ ػصیبى ّ خشّج اص ؽشیؼت اعالهی ّ کلیَ ادیبى دیگش
هیجبؽذ ّ ثَ ُیچ ػٌْاى هْسد لجْل آًِب ّالغ ًؾذٍ ّ منیؾْد.
دس یکی اص ًبهَ ُبی سمسی گشُّک تشّسیغتی داػؼ ضوي ادتغبة
ثبًْاى ثَ ػٌْاى غٌبین جٌگی ایي چٌیي دس هْسد سفتبس ثب ثبًْاى ایضدی سا
ّصف کشدٍ" :هغتذضش ؽذین کَ ثبصاس خشیذ ّ فشّػ ثبًْاى ّ غٌبین جٌگی
دچبس سکْد ؽذٍ کَ ُویي اهش ثش دسآهذ دّلت اعالهی ّ ُضیٌَ ُبی زتالت
جمبُذیي تبثیش گزاؽتَ ،لزا ُیئت ثیت املبل جِت ثِجْد
ّضؼیت ساُکبس ّ ؽیٍْ ّ لیوت صًبى ّ غٌبین جٌگی سا تؼییي منْدٍّ ،
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خْاعتبس تطجیك آى هیجبؽذ .دس غیش ایٌصْست هتِن ثَ اػذام جمبصات خْاُذ
ؽذ ".
داػؼ اص طشیك جملَ الکرتًّکی خْد "داثك" کَ ثَ صثبى اًگلیغی ًؾش
هیؾْد ،ثشای سفتبُبی ددهٌؾبًَ خْد اص لجیل سثْدى ثبًْاى ّ ثَ غبست ثَدى
دلیل تشاؽی کشدٍ ّ دس مشبسٍ (ُ ) 4ویي جملَ لغوتی اص آى سا ثَ ایي
هْضْع اختصبؿ دادٍ ّ ساُکبسُبی خشیذ ّ فشّػ ّ هؼبهلَ کشدى ثب صًبى ّ
دخرتاى ایضدی سا طشح منْدٍ.
ػالٍّ ثش ًؾش چٌذیي کتبة ساٌُوب دس هْسد هغبئل جٌغی ّ جتبّص جٌغی ثش
صًبى ثَ اعیش گشفتَ ؽذٍ ،ثشای هثبل کتبة ساٌُوب "دلیل ًکبح األعريات"
ساٌُوبی ًکبح صًبى اعیش ّ ،عپظ کتبة ساٌُوبی "عؤال ّ جْاة الغجی
ّ الشلبة" سا ًؾش منْد .ایي ساٌُوب ًبهَ  23عؤال ثَ خصْؿ طشص سفتبس ثب
صًبى اعیش ُ ،وچٌیي تؼذادی فتْا دس هْسد ساُکبس ثَ ػمذ داسآّسدى اعشا
دسثشگشفتَ .داػؼ ایي سا ثَػٌْاى دلیل ّ ثشُبًی جِت ثَ دك
داًغنت ُتک دشهت ثبًْاى اعیش اعتؼوبل هیکٌذ.
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ضوي ایٌکَ جضئیبت کبس جٌغی ث ب صًبى ثَ اعبست گشفتَ ؽذٍ دس آى ؽشح ّ
تْضیخ دادٍ ؽذٍ ّ ،اجبصٍ دادٍ ؽذٍ کَ آًِب سا ثَ ػٌْاى کٌیضک ثگیشدًذ.
ُوچٌیي دس ایي کتبة ساٌُوب دس هْسد صًبى هشتذ (ثشگؾتَ اص دیي) حبث
ؽذٍ اعت.
دس جْاة عؤال (آیب فشّػ صًبى ثَ اعبست دسآهذٍ جبیض اعت؟ کتبة
ساٌُوب دس جْاة هیگْیذ( :خشیذ ّ فشّػ آًِب جبیض هیجبؽذ ّ هیؾْد ثَ ػٌْاى
ُذیَ خبؾیذٍ ؽْد ،صیشا کَ حتت هلکیت ُغتتذ .ثلکَ هیتْاى اص ؽش آًِب
خالؿ ؽذ اگش کؾنت آًِب ضشسی ثشای هلت هغلوبى ًش ثش ًذاؽتَ
ثبؽذ).
ُوچٌیي دس جْاة ایٌکَ (آیب کبس جٌغی ثب دخرت ًبثبلغ جبیض اعت)؟
داػؼ دس جْاة هیگْیذ( :جبیض اعت اگش دخرت آهبدگی جٌغی سا
داؽتَ ثبؽذ ّ .اگش اص آهبدگی جٌغی ثش خْسداس ًجبػ هیتْاى جِت دتتغ
اص اّ لزت ثشد ثَ دّى ایٌکَ ُوجغرتی صْست گیشد).
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دّلت اعالهی (داػؼ) ثش خالف دتبم ادیبى ّ لْاًیي ثیي املللی ّ
دمْق ثؾش ،ثَ اًغبى اص طشیك صّس ّ تشط ّ تشّس تُْیي هیکٌذ.
دس هْسد تؼذاد دخرتاى ّ صًبى سثْدٍ ؽذٍ ُیچ آهبس ّ مشبسػ دلیمی اص آًِب دس
دعرتط ًیغت ،صیشاکَ ٌُْص ایي ًْع سفتبس سّصاًَ دس جشیبى هیجبؽذ،
ّتؼذادی اص آًِب خْد سا اص دعت داػؼ اص کٌبس ّ گْؽَ ُب جنبت هیذٌُذ،
ثَ ُویي دلیل ُیچ آهبسی ًؾش ًَ کشدٍ این ،صیشا هؼلْهبتی کَ دس ایي هْسد
ًؾش ّ دس دعرتط هیجبؽٌذ ثغیبس خمتلف ّ هتجبیي هیجبؽٌذ.
داس دبل دبضش ّ تب ثَ چبپ سعبًذى ایي کتبة چٌذیي ُضاس صى ّ دخرت
کْسد ّ کْسدعتبى صیش علطَ داػؼ ُغتٌذ ّ ،ثَ ُویي دلیل دس ایي کتبة آهبس
سثْدٍ ؽذگبى ایشاد ًؾذٍ ّ اص عشًْؽت اعشا ّ صًبى ّ دخرتاى فشّختَ
ؽذٍ خربی ًیغت ّ ،آیب صًبًی ُغتٌذ کَ ثتْاًٌذ خْد سا اص دعت آًِب
جنبت ثذٌُذ؟ صیشا کَ سّصاًَ خربُبیی ثَ خصْؿ جنبت یبفنت دخرتاًی ثَ
گْػ هیشعذ ،دس دبلی کَ صًبى ّ دخرتاًی ایضیذی صیبدی ثْدًذ حتت ایي
ؽشایط دعت ثَ خْد کؾی صدٍ اًذ.
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ایي جموْػ َ اص کتبة ،کَ ثَ صذد ًؾش آًِب ُغتن (دس خصْؿ صًبى ّ
دخرتُبی ایضدی سثْدٍ ؽذٍ اًذ عپظ خشیذ ّ فشّػ ؽذٍ اًذ ّ هْسد جتبّص
لشاس گشفتَ اًذ ّ ؽکٌجَ دادٍ ؽذٍ اًذ ّ عپظ سُبیی یبفتٌذ) .هب ثیؾرت ثب
اعتٌبد ثش داعتبًِبی ّالؼی  -تشاژدی صى ّ دخرتاى جنبت یبفتَ ّ گضاسػ
ُبی سعبًَ ُب (مسؼی  -ثصشی ًْ -ؽتبسی) کَ اص صثبى خْد آًِب ثَ ثجت
سعیذٍ ،الذام ثَ ایي صذّس آًِب کشدٍ.
کتبثِب ثَ صثبى ُبی (کْسدی ،ػشثی ،فبسعی ،اًگلیغی) ثجت ّ ًؾش
یبفتَ .دس کتبثِب ثَ جض ػکغِبی جنبت یبفتگبى کَ دس ریل آًِب اعبهی آًبى
ّاسد ؽذٍ ،دس ُوَ صفذَ ُب ػکغبی ّجْد داسًذكَ ؽبیذ ثَ طْس هغتمین ثَ هْضْع
سثط ًذاؽتَ ثبؽٌذ ّلی ثَ طْس کلی اص ًغل کؾی ،لتل دعتَ رتؼی ،آّاسگی،
عختیِب ،هؾکالت ،صًذگی ،فشٌُگ ،ػبدات ّ تمبلیذ ،دیي ،هزُت ّ
ػمیذٍ ایضدیِب عخي هیگْیذ.
ُذف هب ؽٌبعبًذى ّ ػشض منْدى دمیمت اتفبلبت ّ جشم ُب یی
اعت کَ دس لشى ثیغت ّ یک ثش ضذ ایضدیِب اعتؼوبل ؽذٍ ،یک
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ًغل کؾی ،کَ دس رُي اًغبى منیگٌجذ .ثی ؽشفوٌذاًَ تشیي جشهِب دس ایي
ًغل کؾی صْست گشفتَ ،ػکغبٍ خْدؽبى ثیبًگش ایي هبجشا ُغتٌذ،
ادتبیجی ثَ صیشًْیظ کشدى آًِب ًجْد ،ػکغِب ًیض ُوچّْى داعتبًِب
هذاسکی اًکبس ًبپزیش ُغتٌذ .ت ب ثذاًٌذ کَ داػؼ اص ُش ًْع اخاللی هتخلی
اعت ،آى ؽشف ّ دفظ ًبهْعی کَ آًِب اص آى عخي ثَ هیبى هیآّسًذ
ثَ جض دسّغی ثضسگ چیض دیگشی ًیغت .ثبیذ گْػ داد ثَ دشفِبی آى
صًبى ّ دخرتاى عشر سّی ایضدی کَ خشیذ ّ فشّػ ؽذٍ اًذ ّ اآلى ثبصگؾتَ
اًذ.
اصال اگش خبْاُین تؼشیفی اص داػؼ داؽتَ ثبؽین ثبیذ گفت" :گشُّک یب
رتؼی اعت جبُل ّ ّ پش اص خْعتَ ُب ّ آسصُّبی ثَ دل هبًذٍ عشکْة
ؽذٍ ،کَ ُذفؾبى تٌِب ّ تٌِب صى اعت ّ ،دس ُویي ساعتب ُوَ ًْع جشهی
سا اجنبم هیذٌُذ".
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ػالٍّ ثش سّایت عختیِب ّ آصاس لْسثبًیبى جنبت یبفتَ ،کَ دس یک لبلت
هغتٌذ ثج ت ّ ثبیگبًی ؽذٍ ،پشّژٍ ی دیگشی کَ ذتشٍ ایي کتبثِب هیجبؽذ
کَ ػجبستٌذ اص:
یک هْصٍ کْچک خبًگی کَ ّعبیل ّ لجبعِبی ایضدیِبیی کَ اص دعت
داػؼ سُبیی یبفتَ ّ خْد سا ثَ کٍْ ؽٌگبل ّ یب هٌبطك دیگش حمبفظَ ؽذٍ اللین
کْسدعتبى سعبًیذٍُ ّ ،وچٌیي ّعبیل ّ لجبعِب ّ لْاصم صًبى ّ دخرتاًی کَ
تْعط داػؼ سثْدٍ ّ خشیذاسی ّ فشّختَ ؽذٍ ّ عپظ هْسد جتبّص لشاس گشفتَ
اًذ ّ ،ثَ دعتوبى سعیذٍ دس ثش گشفتَ ،ثَ ػٌْاى لغوتی احلبلی ثَ کتبة.

سیجْاس سهضبى ثبسصاًی
ثبسصاى  -سّعتبی ثبصی
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1
ی
خاطرات "جلیله" از بردگ برای "ابوسیاف"

زن  ۸۳سالۀ ایزدی در انتهای یک جادۀ خال منتیه به باالی یک
ِ
تنهان و لبخندزنان ایستاده است .لبخندش به این خاطر
کوه ،به
ی
است که زمان زیادی طول کشید تا به آنجا برسیم .یک هفته ،تمام
تلفنهایم به خویشاوندانش و خواهشهایم از آنها با این جواب
روبهرو یمشد:
"آمریکانها نیمخواهند که چیی بگوید"؛
ی
کنسولگری آمریکا در اربیل ی
حت حاض به تایید یا رد وجودش هم
نبود .
ی
به گزارش فرادید به نقل از ایندیپندنت ،سپس کار به رانندك دو
ساعته در ناحیهای در شمال عراق رسید که چنان دورافتاده بود که
ی
حت محیلها هم در آن گم یمشدند و در این میان باران شدید و
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ی
سخت سفر یمافزود .اگر پنج شش نفر
رعد و برق و طوفان نی بر
روستانها به ما آدرس نیمدانند و خودش ما را از طریق موبایل
از
ی
اهنمان نیمکرد ،هیچ وقت پیدایش نیمکردیم .از ماشی پیاده
ر
ی
شدم تا با او سالم و علیک کنم و به شوخ گفتم":داعش هیچ
وقت نیمتواند اینجا پیدایت کند".یمگوید":هدف هم همی
بوده ".

ابوسیاف
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جلیله یم از خوششانسترین زنان ایزدی زنده است .ی
وقت که
ی
داعش در ماه آگوست سال گذشته به روستای او در
مردان
ی
سنجار یورش بردند ،او یم از هزاران زنان و دخیان بود که برای
فروش به عنوان بردۀ جنش یا خدمتکار برده شدند .وقایع به شکیل
ی
ی
هلیکوپیهای
آمریکان با
وقت رسبازان
برایش رقم خورد ،که
ی
ی
بلکهاوک به خانهای در ِدیرالزور ،در رسق سوریه ،هجوم بردند و
ابوسیاف ،عضو تونش داعش را کشتند و زن عراقیش را دستگی
کردند ،او نی در آن خانه به رس یمبرد .

خاطرات
آمریکان در قلمرو داعش
این اولی عملیات موفق نیوهای ویژۀ
ی
ی
بود ،و در کل ،دومی باری بود که از زمان رسوع درگییها رسبازان
آمریکان یک
آمریکان در سوریه پا یمگذاشتند؛ قبل از آن نیوهای
ی
ی
بار تالش کرده بودند تا گروگانهای هموطنشان را از چنگ داعش
نجات دهند ،اما تالششان شکست خورد و دست خاه بازگشتند.
این بار اما ،عملیات با موفقیت به انجام رسیده بود .
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ایاالت متحده معتقد بود که ابوسیاف یم از اعضای ارشد داعش
است و با سازماندیه عملیات ی
نفت ،گازی و ماه این گروه ،توانسته
بود که میلیونها دالر برای این گروه درآمدز یان کند .خییل زود
مشخص شد که در به گروگان ی
آمریکان که
گرفی کایال مولر ،گروگان
ی
بعدها کشته شد ،و بدرفتاری با او نی نقش داشته است .جلیله نی
که به اندازۀ سایران حاضان در ساختمان بهت زده شده بود،
آمریکانها به عراق برگشت .
همراه با
ی

او من و ی
میجمم را از میان جمیع از بچههای کنجکاو ،به یک
ساختمان ناتمام و نپنجره هدایت یمکند .او در اینجا به همراه
ی
برخ دیگر از آوارگان ،که ر
اکیشان کودک هستند ،زندك یمکند.
ساختمان ،چیی بیش از یک اسکلت بتت که دورش با پالستیک
ی
درخت که در
پوشانده شده نیست ،اما منظرۀ درۀ پوشیده از
برابرش دیده یمشود ،حیت آور است .در حاه که خواهرش چای
درست یمکند ،روی ی
پشت یمنشنیم و خودمان را با میوههای محیل
13
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ی
دست جلویمان گذاشته شده ،مشغول یمکنیم .جلیله،
که در پیش
آرام و با طمانیه ،پیش از جواب دادن سوالهایم فکر یمکند و تنها
زمان لب به سخن یمگشاید که حرف برای زدن داشته باشد.
ی
ی
حقیق
رسسخت و شجاعت
ماجرای او ،داستان حیت انگی از
است .او یمگوید که کیم پس از آنکه او را به اسارت گرفتهاند ،او را
از خانواده جدا کردهاند و به عنوان برده در موصل ،که در آن زمان
ی
به تازك به دست داعش افتاده بود ،فروختهاند .
ً
تقریبا بالفاصله ،یرسوع به دردرس درست کردن کرد .ی
وقت که
او
ی
داعشها دیگر او را برای رس زدن به خانوادهاش نیمبردند و گفتند
که بعض از آنها مردهاند ،بحثها یرسوع شد .او یمگوید که به آنها
گفته" :شما یمگویید که این کار را برای خدا یمکنید .اما شما در
ی
دخیها یمکنید ".جلیله،
واقع این کار را برای سواستفاده از
همچون بسیاری از زنان ایزدی ،تظاهر کرد که متاهل است تا در
امان بماند ،اما دروغش خییل زود برمال شد .
ی
رسسخت او خسته شدند و او را با یک
در نهایت" ،مالکانش" از
ی
دخی ایزدی دیگر عوض کردند .جلیله به خانۀ ابوسیاف فرستاده
شد؛ آپارتمان راحت و چند طبقه .این زمان مصادف بود با یک
آمریکان .او یک بار دیگر نشان داد
هفته پیش از هجوم کماندوهای
ی
که یمخواهد دردرس درست کند .او به یاد دارد که ابوسیاف
قدکوتاه بوده و هیکیل متوسط داشته است .موهای مجعد سیاه و
جر ی
احت هم روی پیشان داشته است .
او یمگوید" :او یک رییس بزرگ داعش در سوریه بود .جلیله به
خدمت همرس ابوسیاف ،معروف به ام سیاف ،گماشته شد و
ی
باالن ضف پذیر یان از میهمانان زن
بیشی وقتش را در طبقات
ی
یمکرد .اما ام سیاف خییل زود از جلیله ،که رفتارش مطابق انتظار
نبود ،بدش آمد" .او به من گفت" :آشیی کن!" اما من به آنها
گفتم که آشیی بلد نیستم ".
14
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ام سیاف
ام سیاف ،خییل دیر دریافت که ی
دخی قبیل را ترجیح یمداده است و
ر
حداکی سیعاش را یمکرد تا جلیله را به دردرس بیاندازد؛ سیع یمکرد
او را تحریک کند و از رفتار او نزد شوهرش شکایت یمکرد .یک بار
از ابوسیاف خواست که به او سییل بزند .جلیله یمگوید که یک بار
ً
دیگر ام سیاف به او اسلحهای ،ظاهرا خاه ،داده و گفته است که
"یک مشکیل درست کن که از یرست خالص شویم ".جلیله ی
حت
نتوانست ضامن را بکشد ،اما به نظر یمرسد که نقشه کارگر افتاد؛
جلیله یمگوید که بعد از آن رفتاری تردیدآمی نسبت به او صورت
ً
یمگرفته و مالکان جدیدش مرتبا اتاقش را تفتیش یمکردهاند .
آمریکان ناآشنا
بالن که بر رس جلیله آمده است برای مسئوالن
ی
ی
نیست .یک هفته پیش از آنکه به مالقات جلیله بروم ،از
ادوگاههای آوارگان مختلق در شمال عراق دیدن کردم تا با دو
نوجوان که در آگوست و اکتی  ،۴۱۸۲در یم دیگر از خانههای
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ابوسیاف در شمال سوریه به همراه خانم مولر نگهداری یمشدهاند،
بازجون کرده بودند .
آمریکان از آن دو نی
صحبت کنم .مسئوالن
ی
ی
ی
یم از این دو ی
دخی که بزرگی بود یمگوید" :ابوسیاف خییل بد
بود ".او یمگوید که ابوسیاف به فرانسوی با مولر صحبت یمکرده
آمریکان یمگویند که ابوسیاف شهروند تونس بوده
است؛ مقامات
ی
است که در زمان حملۀ ایاالت متحده به عراق ،خود را به آن
کشور رسانده بود .همچون جلیله ،این دو ی
دخی نی به آشیی و
نظافت گمارده شده بودند .ی
دخی کم سنتر ،که چهارده سال داشت
به من گفت که ی
وقت دستورات ام سیاف را متوجه نیمشده،
ابوسیاف یمآمده و او را با چوب کتک یمزده است .هر دو ی
دخی
یمگویند که این ام سیاف بوده است که یمآمده و مولر را یمبرده تا
توسط فردی به نام "ابوخالد" (که بعدها مشخص شد ابوبکر
البغدادی بود) مورد تجاوز قرار گیید .ی
دخی کم سنتر به یاد یمآورد
که از زبان ام سیاف شینده است" :بلند شو ،ابوخالد دارد یمآید و
تو را یمخواهد ".
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هفت ماه بعد و در خانهای دیگر در دیرالزور ،بدرفتاری ام سیاف با
تازهترین بردهاش ،خییل زود قرار بود تا به ضرش تمام شود .یک
هفته بعد از ورود به خانۀ ابوسیاف ،و کیم پس از نیمه شب،
جلیله در اتاق در قفلش تنها بود که سیل صداها را شنید .تاریم
مطلق بود و برق را قطع کرده بودند؛ همه چی آنقدر رسی ع اتفاق
ً
افتاد که اصال نتوانست بفهمد چه خی است .اولی چیی که به
یاد یمآورد این است که ابوسیاف و همرسش با اضطراب به داخل
اتاق او دویدند .آنها نیمدانستند که عملیات نیوهای ویژه است و
هوان در کار است .یمخواستند که خود
فکر یمکردند که حملهای
ی
را به طبقات پایی برسانند و سپس از ساختمان خارج شوند و
جلیله را هم با خود بیند .او به یاد دارد که ام سیاف گفته بود" :ما
باید برویم ".

ی
لحظان بعد ،چندین کماندوی تا دندان مسلح که جلیقههای
اما
نظایم به تن داشتند ،رس رسیدند .ابوسیاف سیع کرد تا با کلت
خود به آنها شلیک ،اما آنها چندین خشاب روی او خاه کردند و
ابوسیاف نقش زمی شد .جلیله به رسعت فکر به رسش زد و فریاد
17
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زد که ایزدی است.
بیان؟"
رسبازان از او پرسیدند" :یمخوایه با ما ی
ً
جلیله پاسخ داد" :حتما ".
بالفاصله بعد از عملیات نیوهای دلتا ،یک مقام پنتاگون به
نیویورک تایمز گفت که ابوسیاف تالش کرده است تا از زنان و
کودکان به عنوان "سی انسان" استفاده کند؛ اما جلیله یمگوید که
چنی چیی ندیده است .او حدس یمزند که نزدیک به  ۰۱رسباز در
آمریکان
این عملیات بودهاند؛ آنها اسلحههای شبیه ام ۸۱های
ی
داشتهاند و روی کالههایشان چراغهای کوچک داشتهاند .
ی
داعش دیگری هم از جمله یم از دستیاران ابوسیاف
جنگجویان
به نام ابوتمیم نی در ساختمان حضور داشتند که به همراه همرس،
خواهر و شوهر خواهرش در جریان تیاندازی به ضب گلوله کشته
ی
شدند.
(دخی ایزدی کم سنتری که به همراه خانم مولر در پایی
پارسال یکجا نگهداری یمشدند ،ابوتمیم را دیده بود؛ او فکر یمکند
ً
که ابوتمیم سوری بوده و مستقیما برای ابوسیاف کار یمکرده
است (.

آمریکان همچنی گفته بودند که حدود دوازده تروریست
مقامات
ی
ی
داعش در جریان این عملیات کشته شدهاند ،اما جلیله یمگوید که
18
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تنها چهار جسد دیده است ،اما در عی حال احتمال وجود اجساد
ی
بیشی را رد نیمکند .مردی که در جریان عملیات با جلیله صحبت
ً
احتماال ی
آمریکان بوده
میجم نیوهای
کرده بود ،کرد بوده است و
ی
است؛ همچنی زن همراهشان بوده که عرن صحبت یمکرده
است .

ی
واکنش نسبت به مرگ شوهرش
جلیله یمگوید که ام سیاف هیچ
از خود نشان نداده و در عوض سیع داشته که هویتش را مخق
نگاه دارد .او به نیوها گفت" :من هم ایزدی هستم" ،اما ی
وقت که از
جلیله پرسیدند ،حرف او را رد کرد و با عصبانیت گفت" :او ام
سیاف است ".
ی
بدبخت جلیله هنوز تمام نشده بود .خانۀ ابوسیاف با یک فنس
اما
بلند محصور شده بود که کماندوها با استفاده از انفجار در آن
سوراخ درست کرده بودند .ی
وقت که خارج شدند ،نیوهای داعش
از ساختمان در آنسوی جاده به سمتشان تیاندازی کردند .جلیله
19
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دست ی
میجم کرد را گرفته بود .او یمگوید" :من دست یم از آنها را
گرفته بودند و پشت رسبازی بودم که در حال تیاندازی بود ".
ام سیاف هم همراه آنها بود و یک رسباز دیگر او را محکم نگه
داشته بود .به او چشم بند و دستبند زده بودند ،و دهانش را بسته
ً
صدان درآورد .آنها برای زمان ظاهرا طوالن – شاید
بودند تا نتواند
ی
ی
جان که دو هلیکوپی در
حدود نیم ساعت -پیاده رفتند تا اینکه به ی
آنجا منتظرشان بودند رسیدند .

ی
هلیکوپی دو ساعت طول کشید و پس از آن مسئوالن
پرواز با
بازجون کردند .او حاض به فاش کردن جزییات این
آمریکان از او
ی
ی
بازجون نیست .او یمگوید" :من نیمدانم که آنها چه کسان
ی
ی
هستند ،وه آنها زندك من را نجات دادند و من از این موضوع
خوشحالم .من از آمریکا متشکرم ".او سپس توسط یک ی
دکی
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ی
زندك نزد خواهر بزر ی
گیش در
معاینه شده و پیش از آنکه برای
شمال عراق باگردانده شود ،یک هفته را با ارتش آمریکا گذارند .
عکسهان از خانم مولر را به او نشان
آمریکانها
بازجون،
در جریان
ی
ی
ی
مریکان را ندیده بود.
دادند ،اما او به شخصه هرگز گروگان آ
ی
آمریکانها همچنی از جلیله پرسیدند که آیا البغدادی را دیده
ی
است ،اما در این مورد هم کمم از دست او برنیمآمد .

در ماه آگوست ،ام سیاف به دولت محیل کردستان عراق تحویل
ً
احتماال یک دادگاه بسیار علت در انتظار او خواهد بود.
داده شد و
ً
مقامات آمریکان علنا گفتهاند که او مظنون به "ایفای ی
نقش مهم"
ی
ی
در فعالیتهای تروریست داعش است و "ممکن است که در آنچه
که ظاه ًرا برده ی
گرفی زنان جوان ایزدی بوده ،یرسیک بوده باشد ".
ی
وقت که از جلیله یمپرسم که به نظرش حاال چه باید بر رس ام
سیاف بیاید ،یمگوید" :امیدوارم هرگز آزاد نشود .امیدوارم که
همیشه در زندان باشد ".
21
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ی
وقت که ما را تا ماشی همرایه یمکند ،متوجه پالستیم که اسکلت
بتت خانهاش را پوشانده یمشوم که رویش این لوگو زده شده
است" :امداد ایاالت متحده؛ از طرف مردم آمریکا ".اینها مدتها
پیش از نجات او به خواهرش داده شده بودند .او یمگوید
"آمریکانها ی
وقت که با آنها بودم به من کمک کردند ،اما بعد از آن
ی
.
نه" .اما او با این موضوع مشکیل ندارد او نخواسته بود که نجاتش
دهند و حاال هم فقط یمخواهد تنها باشد.
آمریکانها به او
ی
پیشنهاد اعطای ویزا دادند ،اما این پیشنهاد را رد کرد .او یمخواهد
بماند و منتظر خانوادهاش باشد؛ هر چقدر هم که طول بکشد .
تجربۀ او از اسارت به دست داعش ،به او ضبه زده ،اما پیش از
ی
رفی از من قول گرفت که راجع به آن ننویسم .او یمگوید که به هر
حال آنچه که بر رسش آمده ،اتفاق غیمعموه نبوده است" .همه
از دست داعش رنج کشیدهاند؛ هم یمدانند که آنها چقدر بد
هستند ".
ی
او همچنی از من خواست تا نام حقیقیش را منترس نکنم .او
ی
ی
"زندكام ممکن است به خطر بیافتد ".ی
یمگوید:
حت شاید زندك
خویشاوندان و خانوادهاش بیش از خودش در خطر باشد .چهارده
تن از خویشاوندان او ،از جمله پدر و مادر ،سه خواهرش ،یک
برادرش و فرزندان برادرش ،هنوز در چنگ داعش هستند .او ی
حت
نیمداند که آنها زندهاند یا مرده .ورود  ۰۱کماندوی تا دندان مسلح،
بالهان که بر رس او و خانوادهاش آمده ،اتفاق کوچم
در مقایسه با
ی
ی
محسوب یمشد .او یمگوید" :نیسیده بودم .یمدانستم که یا نجات
خواهم یافت یا کشته خواهم شد .ی
حت اگر کشته یمشدم از اسی
بودن در دست آنها ی
بهی بود".
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2
روایت تکان دهنده یک زن از شکنجه و تجاوز داعش
یم از زنان قربان جنایات داعش در سنجار روایت تکان دهنده ای
را از اذیت و آزارهای جنش و شکنجه های عناض این گروه
ی
تروریست بازگو یم کند.

به گزارش پایگاه خیی و اطالع رسان جماران »،جاشوآ الندیس»
در گز ی
ارش در اوراسیا ریویو آورده است :من اطالعات مربوط به
این زن ایزدی که با نام مستعار » « FAخود را معرف کرد ،در نوت
بوک خود ذخیه کرده ام .این زن که اواخر سال گذشته از دست
داعش گریخته بود ،یم خواست داستان تلخ خود را به گوش
جهانیان برساند.
»« FAیک زن  32ساله ایزدی از یک خانواده بسیار بزرگ در
ی
منطقه سنجار بود .در همسایم آنها  32خانواده دیگر نی بودند
ی
که همم نزدیکان آنها از پدربزرگ و مادربزرگ گرفته تا خاله ها،
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عمه ها ،عموزاده ها ،و دوستان نزدیک بودند .در سوم اوت
 ،3132زمان که  FAخی ورود داعش به شهرهای ایزدی را شنید،
اصال گمان نیم کرد که به این رسعت به اسارت این گروه درآید.
پس از شنیدن این خی ،او و دیگر اعضای خانواده اش به کوه ها
گریختند.اما دیگر خییل دیر شده بود .تروریست های داعش شمار
زیادی از مردان ایزدی را رس بریدند و بسیاری از شهرهای این
منطقه را ویران کردند .او خییل ترسیده بود و با شنیدن صدای
تیاندازی ها محکم مادر و خواهش را در آغوش یم کشید .هنگایم
که داعش به خانه آنها رسید ،تفنگ بر روی شقیقه اش قرار گرفت
و با موهایش کشیده شد تا به همراه خانواده اش به دیگر ایزدی
های به اسارت گرفته شده ،بپیوندند .او مرگ پدر و چهار عمویش
را با شلیک مستقیم به سمت رسشان از نزدیک مشاهده کرده بود.
او گفت:
»من یم خواستم بمیم؛ من یم خواستم نفر بعدی باشم که با
شلیک تی خالص کشته یم شود زیرا نیم خواستم دیگر چنی
هان را ببینم» .
صحنه ی
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ی
بیشیی باشد.
اما او زنده ماند تا شاهد ظلم و ستم
200مرد دیگر نی به ضب گلوله کشته شدند و بازماندگان ،از
جمله او ،به سیبایة الشیخ خدر ،شهری واقع در جنوب سنجار
منتقل شدند .در آنجا زنان جدا شدند و در گروه های مختلق با
زیبان شان قرار گرفتند .این آخرین باری بود که او
توجه به سن و ی
ی
مادرش را یم دید .کودکان و حت نوزادان ،به زور از مادرانشان
ی
تروریست به اردوگاه ها
گرفته یم شدند تا برای آموزش اقدامات
منتقل شوند.

FAگفت زمان که در الشیخ خدر بود:
»من یم خواستم بدانم مادرم کجاست و آیا دوباره یم توانم او را
ببینم یا نه .اما در اطراف من تنها همسن و ساالنم و ی
حت جوان تر
 -حدود  9ساله  -دیده یم شدند» .
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گون نگران بودند که
آنها ما را از شهرمان دور و دورتر کردند اما ی
همه ما را در یک جا نگهداری یم کردند .او گفت:
»من خسته شده بودم و ی
حت نیم توانستم گریه کنم چون احساس
یم کردم بدنم هیچ حش ندارد .فکر یم کردم خوابم و به زودی از
خواب بیدار یم شوم» .

آنها سپس حدود ساعت  33به سمت موصل حرکت کردند.
»حدود سه ساعت راه رفتیم و در طول سفر با اجساد و خانه های
ی
بیشیی مواجه شدیم .در راه ،وسایل نقلیه ای با
تخریب شده
پرچم های سیاه و مردان با ریش های بلند را یم دیدیم» .
مردان داعش هرگز یکدیگر را با نام کوچک خطاب قرار نیم دادند
تا اسیان به هویت واقیع آنها ن نیدند .آنها  33روز در موصل
ی
داعش ها ازدواج کند.
ماندند و او مجبور شد با یم از
»من مقاومت کردم و از ناحیه شکم و رس مورد ضب و شتم قرار
گرفتم تا زمان که بیهوش شدم .ی
وقت به هوش آمدم ،زنان دیگر از
جمله خواهر خود را دیدم که آنها هم تجارب ی
مشیك را داشتند» .
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صورت او تا حدی کبود شده بود که دیگر جذابیت گذشته را
نداشت و مردان به او توجه نیم کردند.
ی
داعش به
»من خواهرم را در یرساییط دیدم که با خودروی یک
زمی کشیده شد و رسش به یک دیوار کوبیده شد» .
 FAبعدا متوجه شد که خواهرش به شخض در سوریه فروخته
ی
شده و با خانواده وی زندك یم کند .این آخرین خیی بود که او از
خواهرش داشت.

FAدوباره با حدود یک صد زن دیگر گروه بندی شد و به قیمت
حدود  31دالر به فردی در تل بنات فروخته شد.
»او هر کاری خواست با من کرد و پس از دو روز مرا به فردی در تل
قصاب فروخت» .
در تل قصابFA ،روزی چند بار در روز شکنجه یم شد و مورد
تجاوز قرار یم گرفت و بعد از هر بار تجاوز جنش ،مورد ضب و
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شتم قرار یم گرفت .او بعد از دو روز دوباره به اردوگاه ارسای زن
منتقل شد.
FAافزود که آنها بسیار خسته شده بودند و برای بسیاری از
ی
ی
اهمیت نداشت که بمیند یا زنده بمانند زیرا از آنها به
دخیان دیگر
عنوان اشیاء جنش استفاده یم شد و هر زمان که در برابر تقاضای
ی
تروریست مقاومت یم کردند ،کشته یم شدند.
جنش هر
» آنها ساعت سه صبح ما را به صف یم کردند و از ما یم خواستند
رورسی های خود را در بیاوریم تا ببینند کدام یک به مزاج کدام
تروریست خوش یم آید» .

یم از ی
دخیان همسایه به وی گفته بود پیش از آنکه دست مردی
به وی برسد ،خود را خواهد کشت و این چنی هم کرد .او خود را
با طنان که از پنکه سقق آویزان کرده بود ،اعدام کرد.
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»من هم یم خواستم همی کار را بکنم ،وه بیش از حد ضعیف
بودم .من در برابر فروش مجدد مقاومت یم کردم و چون دست
پخت خون داشتم از من در آشیخانه استفاده یم شد» .
در ادامه این تراژدیFA ،گفت که یک روز یک ی
دخی  9ساله باید
به اتاق فردی که رهی نامیده یم شد ،یم رفت .او به قدری وحشت
زده شده بود ،که مدام حالش به هم یم خورد.
او پس از تجاوز ،به فرد دیگری فروخته شد.
ی
دخیان پس از استفاده جنش ،به فروش یم رفتند .تعداد
همه
ی
ی
دخیان آنقدر زیاد بود که آنها یم توانستند دخی دیگری را برای
تجاوز انتخاب کنند.

FAگفت همه ی
دخیان فروخته شدند به جز من و سه نفر دیگر که
یم از آنها  32ساله بود.
»یک روز ،نگهبان به سمت من آمد و برگه ای را از جیبش در آورد
که گوایه ازدواج بود» .
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این مرد  FAرا بدون اطالع او به عقد خود در آورده بود .نگهبان به
او گفت که اگر به حرفش گوش نکند ،او را به عربستان یم فرستد.
»من بسیار ترسیده بودم ،و روز بعد ،من به رهی وضعیتم را
گفتم».
FAدر این زمان به یک کاال با ارزش تبدیل شده بود چرا که برای
ی
داعش ها پخت و پز یم کرد بنابراین رهی ،نگهبان را یک روز زندان
کرد تا تنبیه شود.

اما نگهبان پس از آزادی تهدید کرد که او را به عربستان خواهد
فرستاد و در اینجا بود که  FAفهمید باید رایه برای فرار بیاید.
»من به ی
دخیان گفتم که این آخرین فرصت ما برای فرار است .اما
آنها یم ترسیدند زیرا آخرین باری که یم از ما اقدام به فرار کرده
بود ،بازگردانده شده و هر دو پایش قطع شده بود».
دو ی
دخی نیم خواستند این تجربه تلخ را داشته باشند ،اما  FAباید
فرار یم کرد تا به عربستان برده نشود.
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ی
دخی  32ساله قبول کرد که با  FAفرار کند و آنها به سمت
کوهستان گریختند .آنها سه روز را بدون آب و غذا در پشت
ساختمان ها و یا بوته ها گذراندند .زمان که آنها به جاده رسیدند،
ی
دخی  32ساله دیگر نیم توانست راه برود ،بنابراین  FAاو را به
دوش کشید.
هنگایم که آنها منطقه خطر را رد کردند و به کوهستان نزدیک
شدند ،مبارزان ایزدی آنها را دیدند و با آب به یاری آنها شتافتند.
این زن تنها یم از هزاران زن ایزدی است که از تابستان سال
ی
گذشته به بردك و اسارت گرفته شدند .او در حال حاض در یک
چادر در یم از اردوگاه های پناهندگان در کنار ایزدی های دیگری
ی
زندك یم کند که رسنوشت مشابیه داشته اند.
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3
داعش «بردهداری» را در قرن  12احيا كرد
گروه بی الملل :آبراهم لینکن رئیس جمهور آمریکا هنگایم که
قانون لغو برده داری را امضا یمکرد هیچگاه فکر نیمکرد یک قرن
بعد دوباره ی
برس به این روش سوء استفاده از انسان روی آورد اما
اکنون به نام دین و مبارزه با کفر جنایتهای زیادی انجام یمگید...
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این روزها داعش رسدمدار برده داری در قرن بیست و یكم شده
ی
ی
هان با
برده
گرفی
ای
ر
ب
ا
ر
خود
جنم
جان كه نقشههای
ی
است؛ تا ی
ی
مشییان خود هماهنگ یمکند .گرویه که همواره به دنبال
سلیقه
ی
ترصف مناطق اسیاتژیک و جنگ با شیعه و علویها هستند ،این
ی
بار ماشی جنم خود را به سمت کردها هدایت کرده اند و فجاییع
غی انسان و تكاندهنده را به بار آورده اند.

نمونه آخر آن کوبان یا عی العرب در خاک سوریه است .با نگاه به
نقشه یمتوان فهمید که این شهر از  ۳جهت با مناطق تحت ی
کنیل
داعش هم مرز است و از یک جهت هم با ترکیه هم پیمان
ی
اسیاتژیک داعش .مردم کرد این شهر هم هیچ گونه درگیی
سنگیت با این گروه نداشتند اما از زمان که سنجار در راه داعش
ی
قرار گرفت و زنان و ی
دخیان این منطقه به بردك گرفته شدند .پول
ی
داعشها مزه کرد که این بار به رساغ
این معامله چنان به دهان
کوبان رفتند.
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ی
دخیان به کجا یمرفتند؟ رسنوشت آنها چه شد و یا در
اما این
حال حاض چکار یمکنند؟ خریدارانشان چه کسان هستند؟ همه
هان است که ذهن مردم را به خود مشغول کرده
این اینها سوال ی
ی
منترس یمشود که حال از اوج
است .در بعض مواقع اخباری
ی
وحشیگری این گروه وخریداران با زنان و دخیان را دارد از فروش
ی
دخی  ۰ساله که نتوانسته تعرضات جنش صاحب خود را تحمل
کند و برای همی او را به برده فروش پس دادند تا رس در آوردن
ی
ی
دقیق به صورت
آفریقان اما هیچ روایت
دخیی در بی قبایل
ی
سلسله وار وجود نداشت.

ی
دخیی  ۸۰ساله که
به گزارش روزنامه دییل میل چاپ لندن،
تبعیت عراق را دارد ابعاد جدیدی را از روند برده داری به سبک
قرون وسیط را بیان کرده است .این روزنامه برای حفاظت و
امنیت این ی
دخی و خانوادهاش از چاپ عکس و درج مشخصات این
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ی
دخی خود داری کرده است و فقط در گزارش خود به  ۸۰ساله
ی
بودن ی
دخی عراف اشاره کرده است.

این ی
دخی از اهاه ایزدی سنجار است و در کوهای اطراف سنجار
به دست این گروه افتاده است .او تا به امروز هیچ خیی از افراد
ذکور خانواده خود ندارد و اصال نیمداند که آنها زنده هستند یا
مرده اما دو تن از خواهرانش که با او اسی شدند هنوز در دستان
صاحبان خود هستند و مثل او آنقدر خوش شانس نبودند که
بتوانند فرار کنند .او داستان خود را اینگونه تعریف یمکند:
هنگایم که ما را به اسارت گرفتند بالفاصله ما را به زندان تلعفر
بردند (تلعفر بعد از موصل بزرگترین شهر استان نینوا است) چند
روزی در آنجا بودیم و مدام ی
دخیان و زنان تازه اسی شده را به آنجا
یمآوردند .چیی که من بعدها متوجه شدم این بود که تمام زنان را
به آنجا نیمآورند و بعض از ی
دخیان را درب ورودی زندان جدا
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یمکردند .بعد از چند روز یرسوع به انتقال ما به شهر موصل کردند
اینجابجان به خاطر حمالت هواپیماهای
که بعدها فهمیدم علت
ی
آمریکان به تلعفر بوده است .در موصل بود که یم از برده داران
ی
من و خواهرهایم را از داعش خرید و ما را با خود به شهر رقه
سوریه برد .البته به غی از ما تعداد زیادی از ی
دخیان دیگر بودند که
این تاجر سوری از داعش خرید .ما  ۰روز در رقه بودیم و هر روز
افرادی برای دیدن ما یمآمدند و بر رس قیمت ما چانه یمزدند در
همی هنگام بود که یم از تاجران موصل برای خرید خواهر من
اقدام کرد او زمان که ما هنوز در موصل بودیم خواهر من را دیده
بود و از او خوشش آمده بود و برای همی تا سوریه آمده بود که
خواهر من را بخرد که موفق به انجام این کار شد و خواهرم را با
خودش برد از آن زمان تا حاال دیگر خیی از خواهرم ندارد .رس
انجام من هم به فروش رفتم.
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خریدار فلسطیت
ی
یک خریدار فلسطیت مشیی من بود .ی
وقت مرا به خانه برد از من
خواست که به حمام بروم و بعد از آنکه از حمام بیون آمدم
روبرویم یک می توالت با لوازم آرایش بود و ....ی
مدن با این مرد
بودم و روزها در آشیخانه و شبها در رختخواب به او خدمت
یمکردم رسانجام بعد از آنکه توانستم اعتمادش را به خودم جلب
کنم در یک فرصت مناسب اسلحه شکاری او را برداشتم و با
شلیک یک گلوله او را به درک واصل کردم .هنگایم که او را کشتم
نیمدانستم چکار کنم و به کجا بروم ،تنها هدف من ی
کشی او بود و
به بعد از کشتنش فکر نکرده بودم نیمتوانستم در آن خانه بمانم از
طرف هیچ جا را در رقه نیمشناختم برای همی به همان خانهای
رفتم که تا قبل از فروش در آن با دیگر ی
دخیان بودم اما دوباره
پلیس شهری داعش مرا دستگی کرد و این دفعه من را به یم از
مجاهدان عرن به قیمت  ۸۱۱دالر فروختند.
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من را به این دلیل ارزان فروختند چون دیگر بکارت خود را ازدست
داده بودم و دیگر برای هیچ تاجری ارزشمند نبودم برای همی من
را به ناچار به یک مجاهد عرن که از کشور دیگری آمده بود
فروختند .او یک مرد متدین و خشک مذهت بود و به من گفت
برای اینکه من را عقد کند ابتدا باید مسلمان شوم من هم از این کار
امتناع کردم برای همی یرسوع به آزار و اذیت من کرد به طوریکه
اسم من را تغیی داد و نام عبی را رویم گذاشت تا هیچ کس نتواند
من را پیدا کند .بعداز ی
مدن از پیش او هم توانستم فرار کنم .او هر
چند وقت مواد مخدر استفاده یمکرد و من هم مکان را که او مواد
را در آنجا یمگذاشت پیدا کردم رسانجام در یک وقت مناسب از
این مواد داخل چای او و دوستانش ریختم و آنها به قدری نئشه
شدند که به خواب رفتند و من هم از فرصت استفاده کردم و فرار
کردم بزرگترین شانس من این بود که هنگام فرار به یک راننده
کامیون برخوردم که داشت به سمت ترکیه یمرفت .او اظهار
داشت :در ترکیه توانستم برادرم را پیدا کنم با کمک هم و قرض
ی
گرفی از کردهای ترکیه توانستیم با پرداخت  ۴هزار دالر به یک
قاچاقچ دوباره به عراق بازگردیم و اکنون در دهوک هستیم وه
همچنان نیمدانم بر رس خانوادهام چه آمده است و خواهرانم االن
برده چه کسان هستند.
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ی
وحشگریها مختص به گرویه است که اکنون به گفته
این
ی
فرمانده نیوی انتظایم در  ۲۱کیلومیی مرزهای ایران قرار دارند و
ادعای اسالم و احیای سنت پیامی (ص) را دارند؛ هیچ گونه
پویان را از دین نیم پذیرند .این جماعت معتقدند که تنها
برداشت ی
ی
برداشت خایص كه خود از احكام رسیعت دارند حق است ،باید
همان اجرا شود و هیچ قرائت دیگری را ولو از اهل سنت بر نیم
تابند و آشكارا همه را تكفی یم كنند؛ ی
روش كه اسالم گراهای تندرو
به دنبال جایگزیت تصویر صحیح از دیت رحمان در نزد افكار
عمویم جهانیان هستند.
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4
ر
تجاوزات جنیس تروریست ها ی داعش علیه زنان و دختان به
روایت ر
دخت جوان ایزدی

یک ی
دخی جوان ایزدی در گفتگو با شبکه ماهواره ای کردی ناگفته
ی
تروریست داعش و تجاوزات جنش
هان را درباره جنایت های گروه
ی
ی
تروریست ها علیه زنان و دخیان دربند آنان به زبان آورد.
ی
دخی
به گزارش شفقنا از ایرنا به نقل از خیگزاری سمانیوز ،یک
جوان ایزدی که اهل روستای «کوجه» واقع در منطقه سنجار
ی
داعش ها فرار کند و به اقلیم
عراق است ،توانست از دست
کردستان عراق پناه بید.
وی در مصاحبه با شبکه ماهواره ای کرد زبان «نیوز» جزئیات تکان
دهنده ای را درباره کشتار مردان و آزار و اذیت جنش زنان و
ی
دخیان همکیش خود (ایزدی ها) و بازگرداندن عراق به دوران برده
داری به دست تروریست های داعش بیان کرد.
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داعش ها زنان و ی
ی
ی
دخی جوان ایزدی گفت:
دخیان جوان را
این
ی
زندان کردند و هر روز سه دخی جوان را انتخاب یم کردند تا امی
داعش از آنها بهره برداری جنش کند.
ی
تروریست داعش استفاده از
وی افزود :عالوه بر این عناض گروه
ی
داعش را برای آزار و اذیت جنش یا فروش آنها مباح یم دانند.
زنان
ی
ی
قیمت دخیان غی ایزدی بی  011تا  3111دالر است و دخیان
ایزدی نصف این قیمت یعت حدود  011دالر به فروش یم رسند.
این ی
ی
داعش ها افزود :یم از فرزندان مان
دخی ایزدی گریخته از بند
به ما خی داد که تعداد زیادی از مردان ایزدی را قتل عام کرده اند،
سپس آمدند و ما را به ساختمان منتقل کردند .زنان مسن تر را در
جوانی را در طبقه باال و ی
ی
دخیان جوان
باغ امارت ،زنان ازدواج کرده
را در حیاط ی
پشت ساختمان نگهداری یم کردند.
ی
ی
دخی را تنها از سنجار به تلعفر
دخی ایزدی توضیح داد301 :
منتقل کردند و در طول مسی دو عضو داعش مسئول انتقال
بودند .یم راننده بود و عضو دیگر داعش بی ما راه یم رفت و ما را
مورد آزار و اذیت قرار یم دادند.
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5
ی
زن های ایزدی ،آخرین راه فرار از بردگ جنیس را پیدا کردند
"سالم  " ...صدای زن آن سوی خط ،گرفته و گنگ و نامفهوم
است اما بار غمش مثل سیل ،دل شنونده این سوی خط را ،با
خود یم برد .زن آن طرف خط یم نالد " دیگر رایه نمانده  ...اینجا
 ...اوضاع خییل خراب ....راه فرار آخر را انتخاب یم کنم"....

به گزارش جام جم آنالین شنونده این طرف خط یم داند راه فرار
آخر چیست .بغضش ،گریه یم شود و از خودش یم پرسد چند زن
ایزدی دیگر باید از راه فرار آخر با او حرف بزنند تا صدایش نلرزد،
بغضش ینیکد و به گریه نیافتد؟
ی
ی
خودکش است؛ مرك که ایمان
راه فرار آخر ،برای زن های ایزدی
ی
داعش ها ،یرسف دارد .امینه سعیدحسن،
دارند به روسپیگری برای
ی
نماینده پیشی مجلس عراق و یک فعال حقوف است؛ یم از همان
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آدم های این طرف خط که هر روز چند تماس از زن های ایزدی
دارد.
ی
ی
حت ی
بیشی زن ها ی
وقت راه نجان برای شان نمانده است دل شان
یم خواهد با امینه تماس بگیند و از حال و روزشان حرف بزنند،
ی
شاید به این امید که تلچ قصه زندك شان دستکم در خاطره تاری خ
ثبت شود.

مرداد سال گذشته که داعش موصل را هم بلعیده است امینه هنوز
ی
داعش ها به کردهای ایزدی ارتفاعات
خوش خیال بود که دست
سنجار در استان نینوای عراق نیم رسد و اصال چرا باید به سنجار
بیایند که نفت ندارد تا جیب شان را پر کند .خوش خیاه اش اما
دوام نیاورد و داعش از سنجار و ایزدی هایش نگذشت.
ی
ی
داعش ها از وجه سوق الجیش اهمیت
سنجار نه فقط برای
داشت بلکه آنها ،زن ها و کودکان ایزدی را هوس کرده بودند.
ی
هموالیت های امینه به اندازه او خوش بی نبودند .حدود  0هزار
نفر از شهر  211هزار نفری سنجار  ،پیش از ورود داعش به شهر
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ی
فرار کردند و آواره کوهستان شدند ،باف مانده را اما داعش شکار
کرد.
آن روزها گرچه پیشمرگ های کرد  ،جان شان را کف دست شان
گذاشتند تا سنجار را از مشت سیاه داعش بیون بکشند اما بربرها
پیش تر در موصل ،انبارهای مهمات را غارت کرده بودند و با
اسلحه های ی
پیرسفته ای یم جنگیدند که دست پیشمرگ ها از آنها
خاه بود.

ی
داعش ها هرچه یم توانستند از سنجار بردند ،بیش از هرچی  ،زن
و کودک و نوجوان .کش آماری از شمار ربوده شده های عراق
ی
داعش ها به علت
ندارد .ویان دخیل ،نماینده پارلمان عراق که
ی
بیشیین قیمت را برای
فعالیت هایش برای نجات زنان ایزدی،
دستگیی اش تعیی کرده اند  ،سال گذشته درگفتگو با رسانه ها
شمار زنان و کودکان ربوده شده در سنجا را  30هزار نفر تخمی زده
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ی
منترس شد برای نمونه برخ
بود اما بعدها آمارهای دیگری هم
رسانه های خارخ این تعداد را  0هزار نفر تخمی زدند.
یک هفته پیش نی روزنامه دییل میل نوشت از مرداد امسال تا
کنون 2 ،هزار زن وکودک در شمال عراق ربوده شده اند .گرچه
شمار دقیق زنان و کودکان دزدیده شده در عراق مشخص نیست ،
ی
داعش ها هیچ خانواده ایزدی را ن داغ نگذاشته
روشن است که
اند.

جنایت های داعش در روزهای نخست اشغال سنجار به حدی بود
که رسان طایفه های ایزدی عراق به کردهای پیشمرگ درگی با
داعش التماس یم کردند ی
ی
داعش ها را
دخیان اسیشان در چنگ
بکشند تا به آنها تجاوز نشود و شاید همی دستور است که حاال
اسیهای غمگی سنجاری را به نتیجه رسانده است که اگر
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پیشمرگ ها هم دل شان به ی
ی
خودکش کنند
کشی آنها رایص نشود،
تا برده جنش داعش نشوند.
متند
ناامید یم شوند و یم ر
گفتگون که با شبکه خیی ش ان ان داشته ،آنچه را بر
امینه در
ی
ی
رس او و باف زن ها آمده است اینگونه توصیف یم کند « من هم
ی
ایزدی اهل سنجارم.
داعش ها در سنجار  ،مردها را کشتند و زن ها
و بچه ها را دزدیدند .آنها که دزدیدند  ،آشنا بودند ...همسایه هایم
 ...دوستانم ...بستگانم» ...

ی
داعش
چهره معتی سیاش امینه باعث شده است  ،پس از حمله
ها  ،خییل از خانواده ها که عزیزان شان دزدیده شده اند ،رساغ او
بیایند و برای ی
یافی گمشده های شان از او کمک بخواهند  .این شد
که امینه و همرسش یک گروه نجات شدند .او تلفن ها و
مشخصات را از مردم یم گید و به شوهرش خلیل یم دهد تا سفری
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دور و دراز به مرز های عراق و سوریه داشته باشد به این خیال که
بتواند به فرار زن های ایزدی کمک کند.
گروه کوچک دو نفره آنها تا کنون بیش از  311زن و کودک را
نجات داده اند .اولی کسان که آنها نجات دادند زن  20ساله و
ی
داعش ها دست
کودك  6ساله بودند که به عنوان برده جنش بی
به دست یم شدند.

ی
داعش ها با دو کامیون ،زن ها و کودکان را از
زن به امینه گفته بود
روستای شان را به مکان نامعلوم برده بودند .اهاه دم بر نیاورده
ی
داعش ها چشم ترس حسان به آنها
بودند چون وقت سوار شدن،
داده بودند و زن را که با آنها بحث یم کرد  ،کشته بودند.
زن  20ساله و کودك که امینه از آنها حرف یم زند رسانجام توانسته
بودند با حمایت های او و رفقایش از چنگ داعش بگریزند اما همه
زن ها و ی
دخیها مثل این دو نفر خوش شان نیستند .آنها معموال
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ی
پیش از حراج شدن در بازار برده فروش ها  ،بوسیله نیوهای جنم
داعش مورد تجاوز قرار یم گیند و سپس بسته به سن شان برای
ی
ی
ی
داعش دیگر فروخته یم
بیشی و بردك جنش به ارباب های
تجاوز
شوند.
ی
ی
هرچه زن کم سن و سال تر باشد ،داعش ها بیشی برایش پول یم
پردازند و محبوب ترین ها برای شان ،ی
دخیبچه های  3تا  9ساله
هستند.

زن های ایزدی خیهای زیادی از رسانجام برده های جنش دارند.
آنها شنیده اند که گاه یک ی
دخی به چندین مرد فروخته یم شود یا
باید مثل روست ها لباس بپوشد و مزه بزم های رسان داعش شود و
ی
داعش ها چموش به نظر بیایند ،شکنجه و اعدام
اگر که به چشم
یم شوند .به همی خاطر است که زن ها ترجیح یم دهند به جای
مرگ تدریچ  ،راه فرار آخر را انتخاب کنند و دستکم مرگ شان را،
خودشان انتخاب کنند.
ی
خودکیس کرده اند
تا کنون صدها زن ایزدی
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ی
خودکش زنان ایزدی البته نخستی بار نیست که در
هشدار درباره
خیگزاری های بیگانه و ایران مطرح یم شود و دو سال پیش نی
سازمان عفو بی الملل درباره آن هشدار داده بود.
امینه یم گوید تا کنون صدها ی
دخی ایزدی اسی در چنگ داعش
خودکش کرده اند  .زن  ،عکس هان نی از این ی
ی
دخیان جمع آوری
ی
کرده است به این خیال که شاید روزی بتواند خاطره های شان را
همانطور که آرزو داشته اند در تاری خ ثبت کند.

زن ،اگرچه تا کنون ایزدی های زیادی را نجات داده است اما خیال
آن ی
دخیان ناامید از نجات که خودشان را در غربت کشته اند  ،هر
روز و هر لحظه کامش را تلخ یم کند «.ی
وقت فکر یم کنم که چه
بالن رس ی
دخیان اسی یم آید ،نیم توانم بخوابم  ...آنها التماس یم
ی
کنند و یم پرسند ك نجات شان یم دهم اما من پاسچ ندارم....
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ی
دخیان خییل سخت است و من کش نیستم...
نجات زنان و
ی
دولت نیستم ...نظایم نیستم ...من فقط جزن از مردمم».
سالح امینه  ،فقط یک ی
گوش تلفن است و متاعش برای زن های
غمگی آن طرف خط ،فقط امید ،تا باور کنند که رسانجام  ،یک
روز  ،گروه های نجات از راه یم رسند.
ی
قصه امینه برای زن ها یک دروغ بزرگ است یا حقیقت دور ؟ کش
ی
داشی یک رویای زیبا خییل وقت ها از باور
نیم داند اما به گمان او،
به یک حقیقت ترسناک خوش تر است بویژه برای ارس یان که روی
ی
داعش شان،
لبه تیغ ایستاده اند و مرگ شان برای صاحبان
ی
ی
گذاشی شان ،یک لطف بزرگ.
رسگریم مفرح است و زنده باف
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6
رسنوشت زنان ایزدی در زندان های داعش
ی
دخیان ایزدی
پایگاه دییل بیست گزارش داد :بسیاری از زنان و
توسط داعش به گروگان گرفته شدند .گزارشها حال از آن است
که آنها یرسایط بسیار بدی در زندانهای مخق داعش دارند و
بعضا توسط این گروه بعنوان کنی فروخته یم شوند و رسنوشت
بسیار بدی در انتظار آنهاست.

زنان که موفق به فرار از زندان های داعش شده اند به بیان
خاطرات خود پرداخته اند.آنها به رسانه ها گفتند  :زنان و ی
دخیان
که در زندانهای موصل توسط داعش نگهداری یم شوند  ،دو
گزینه پیش رو دارند  ،یا اینکه بعنوان برده به اعضای داعش
فروخته شوند یا اینکه هر روز در زندانهای داعش مورد تجاوز قرار
یم گیند و این برای آنها به معنای مرگ تدریچ است» .
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این زنان گفتند قیمت فروش ی
دخیان به اعضای داعش حداقل 30
ر
حداکی  301دالر است.
دالر و
گزارش ها از عراق حال از آن است که عالوه بر زنان ایزدی  ،زنان
ترکمن و مسیچ نی چنی رسنوشت شویم دارند و تعداد آنان،
بسیار زیاد است.

زیباکالم :نفهمیدم احمدی نژاد چقدر رای آورد!
صادق زیباکالم عرص شنبه در همایش چالشهای دولت اعتدال با
مجلس اصولگرا در سالن آمقتئاتر دانشگاه سما در اردبیل اظهار
کرد :در دو سال دوران پایان خاتیم ،اصالحطلبان کج دار و مریز
این فعالیت را ادامه دادند و با روی کار آمدن احمدینژاد در سال
 02با  31میلیون رأی به ضاحت اعالم شد که باید برنامه
هستهای با رسعت ادامه پیدا کند و شورای امنیت و گروه  0+3هر
چه تحریم و تهدید است ،تشدید کند.
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به گزارش نامه نیوز ،وی در مورد فتنه سال  00به ضاحت اضافه
کرد :بنده بارها در مناظرات اعالم کردم و اینجا نی یمگویم که برای
من مشخص نشده آیا احمدینژاد در  33خرداد سال 32 ،00
میلیون رأی آورده است یا نه؟
زیباکالم در پاسخ به سئواه در مورد رأی نیاوردن هاشیم در سال
 02گفت :به ضاحت باید ی
اعیاف کرد که شیوههای ناامیدکننده
اواخر سال  02از سوی دولت خاتیم سبب شد تا اصولگرایان و
احمدینژاد با  31میلیون رأی برنده شوند اما اگر موضوع محبوبیت
خاتیم را در آن مقطع با اآلن مقایسه کنیم به خون در یمیابیم که
ی
بیشیی برخوردار شده است.
در این هشت سال او از محبوبیت
این استاد علوم سیاش دانشگاه تهران در باره استیضاح وزیر سابق
علوم نی گفت :مقرص رأی مثبت نمایندگان به استیضاح وزیر علوم
شخص رئیس جمهور و سخیانهای چند روز قبل از استیضاح با
عنوان «به جهنم بروید» بود.
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کیسینجر خواستار ایجاد نظم نوین جهان شد
آمریکان با توجه به تنشهای موجود در نقاط
سیاستمدار برجسته
ی
ی
واشنگی
مختلف دنیا خواستار ایجاد نظم نوین جهان و همکاری
در این زمینه شد.
ی
به گزارش تسنیم به نقل از والاسییت ژورنال ،هیی کیسینجر
وزیر خارجه اسبق آمریکا و کارشناس مسایل سیاست خارخ از
دولت این کشور خواست در در ایجاد یک نظم جدید جهان
همکاری داشته باشد.
وی در توضیح این عقیده به جنگ داخیل در لیت ،ظهور داعش در
عراق و سوریه و ن ی
رمق دموکراش در افغانستان اشاره یمکند.
عالوه بر این تنش با چی و روسیه را نی باید در نظر گرفت .مفهوم
نظم که دوره جدید را مورد تایید قرار داده است در بحران قرار
دارد .تالش برای نظم جهان مدتهای مدیدی است که تقریبا به
صورت انحصاری توسط مفاهیم جوامع غرن تعریف شده است.
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آمریکا پس از جنگ جهان دوم اقتصاد خود را تقویت کرد و
مشعلدار رهیی عرصه بیالملیل شد .دموکراش ،صلح و اقتصاد
آزاد مفاهییم بود که کشورهای زیادی در اروپا و آمریکا از آن پیوی
کردند .اما مناطق زیادی در دنیا با این مفاهیم غرن نظم آشنا
نشدهاند.

توجیهات نتانیاهو درباره پذیرش آتشبس با حماس
ی
صهیونیست در توجیه تصمیم خود برای پذیرش
نخستوزیر رژیم
آتشبس با حماس به وجود «تهدیدات مختلف» اشاره کرد و ی
حت
کوشید با ذکر نمونهای از اقدامات آمریکا در فلوجه ،اقدام خود را
درست جلوه دهد.
«بنیامی نتانیاهو» در گفتوگو با کانال  3تلویزیون ارسائیل به
توجیه علت تصمیم خود برای پذیرش آتشبس با حماس و
مخالفت با ادامه درگیی پرداخت و مدیع شد« :هنوز این احتمال
وجود دارد که در نهایت ،حماس را «رسنگون» کنیم» .
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وی در ادامه ادعاهای خود افزود« :امروز ،ی
وقت به اطرافم نگاه
یمکنم ،القاعده را در مرز یمبینم ،داعش در مرزهای اردن و لبنان
یمتازد ،در لبنان ،حزبهللا است که ایران از آن حمایت یمکند،
خود ایران نی هست .با توجه به این تهدیدات مختلف ،ما در
کابینه هدف تعیی کردیم و آن وارد کردن ضبه سنگی به حماس
بود که این کار را با ی
کشی فرماندهان ارشد و تخریب تونلها انجام
دادیم .من تصمیم گرفتم همه منابعمان را در این عرصه ضف
نکنم» .
ی
صهیونیست در
نتانیاهو برای توجیه تالشهای وزارت جنگ رژیم
نوار غزه ،گفت« :باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا اخیا در حال
یکپارچه کردن ائتالف بی الملیل علیه داعش است که اندازه آن
نصف حماس است» .
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7
ی
داعیس
رسنوشت هولناک یک زن
یک زن جداشده از گروه تکفیی داعش ،مشاهده های هولناک
خود را از اقدامات وحشیانه این گروه ی
ترسی ح کرد.

به گزارش واحد مرکزی خی به نقل از شبکه تلویزیون ش ان ان،
ی
داعش گفت «:من در ابتدا خوشحال بودم .من سالح در
این زن
ی
دست داشتم که برایم تازك داشت و قدرت داشتم .فکر نیم کردم
با این ظاهرم ،دیگران را یم ترسانم .اما بعدا از خودم پرسیدم من
کجا هستم و به کجا یم روم .احساس یم کردم امواج مرا به سمت
سون زشت یم برد» .
و ی
آره دیمون خینگار ش ان ان گفت ..این زن بیست و پنج سال نام
دارد و نامش خدیجه است .البته این نام واقیع او نیست .وی قبال
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ابتدان بود .اما بعدا به یم از اعضای تیپ ترسناک
معلم مدرسه
ی
زنان داعش تبدیل شد که در شهر رقه سوریه فعالیت یم کرد.
هان که عضو داعش هستند
زن جداشده از داعش گفت «:خارخ ی
رفتار بسیار وحشیانه ای با زنان دارند ی
حت با زنان که ازدواج یم
ی
داعش ها به علت خشونتهای
کنند .درمواردی شماری از زنان
جنش به مراکز اورژانس انتقال داده یم شدند» .
خینگار ش ان ان افزود:اما مشاهده تصویر وحشتناک یک جوان
به صلیب کشیده شده به اتهام تجاوز به عنف  ،ذهن این زن
جداشده از داعش را پریشان کرد .البته فقط این تصویر ی
اینی ینت
نبود که رویاهای او را نقش بر آب کرد.
زن جداشده از داعش گفت «:بدترین چیی که مشاهده کردیم
گردن زده شدن یک مرد درست در مقابل چشمانم بود .آن وقت
هان که
بود که با خودم گفتم دیگر بس است .درمقابل همه چی ی
دیده بودم ،سکوت کرده بودم و با خود یم گفتم اوضاع درست
خواهد شد اما ی
وقت کار به اینجا رسید گفتم دیگر بس است و باید
بروم» .
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جامعتی
همگر یان اصولگرایان با محوریت
ر
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالیم از استمرار برگزاری
همایش های اصولگر یان خی داد و گفت :با محوریت و حمایت
جامعتی به سمت وحدت اصولگرایان پیش یمرویم.
ی
حمید رضا ترف عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با مهر
با اشاره به برگزاری همایش همگر یان اصولگرایان گفت :طبق برنامه
ریزی های صورت گرفته قرار است این همایش ها استمرار داشته
باشد تا دیدگاه اصولگر یان به هم نزدیک شود و با استفاده از
ی
مشیک درباره
نظرات بزرگان صاحب نفوذ به یک تحلیل و نگاه
مسائل کشور برسیم.
باالن در ایجاد همگر یان در بی
وی افزود :طبیعتا این جلسات تاثی ی
اصولگرایان دارد و یک ضورت است.
معاون امور بی الملل حزب موتلفه اسالیم یادآور شد :طیفهای
گوناگون از مجموعه اصولگر یان در همایش روز گذشته حضور
داشتند .این حضور زمینه امیدواری را فراهم کرد که این جلسات با
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سمت حر ی
ی
کت کند تا با
استقبال گروه های مختلف اصولگر یان به
کمک جامعتی ،وحدت اصولگر یان به یک نقطه واحد برسد.
تایید خرید و فروش زنان ایزدی
شبکه خیی 'فاکس نیوز' نوشت که ی
نرسیه 'دابق' وابسته به گروه
داعش خی اسارت و فروش زنان ایزدی عراق را تایید کرده است.
به گزارش فاکس نیوز ،مجله 'دابق' در شماره روز یکشنبه (دیروز)
خود ،از فروش خانواده های ایزدی خی داد و نوشت' :زنان و
فرزندان ایزدی میان رزمندگان که در عملیات سنجار یرسکت
داشتند ،تقسیم شده اند'.
در ی
بخش از این مجله' ،دمحم العدنان' سخنگوی داعش با تهدید
روم
کسان که حکومت این گروه را نیم پذیرند ،نوشته است 'ما ِ
شما را تسخی خواهیم کرد ،صلیب هایتان را خواهیم شکست و
زنانتان را به غنیمت خواهیم گرفت'.
ی
سازمان دیده بان حقوق ی
برس نی به تازك از خرید و فروش زنان
ایزدی در عراق خی داده است .یک عضو این سازمان یم گوید:
شاهد فروش ی
دخیان نوجوان ایزدی توسط گروه داعش به قیمت
یک هزار دالر بوده است.
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8
آنها ر
دختان را چندتا چندتا یم برند
روایت تکان دهنده زنان ایزدی از رفتارهای داعش
زنان ایزدی که موفق شده اند با شیوه های گوناگون ،از دست گروه
روایتهان تلخ و تکان دهنده از
داعش در عراق و سوریه فرار کنند،
ی
ی
نحوه رفتار اعضای این گروه با زنان و دخیان بیان یم کنند .آنها یم
گویند زنان ایزدی پس از اسارت به دست گروه داعش در عراق ،به
عنوان «برده » خرید و فروش یم شوند و این گروه هر طور که
بخواهد با آنها رفتار یم کند.

ی
به گزارش جام جم آنالین ،ایزدی ها که در شمال عراق زندك یم
ی
ی
مهمیین مراکز زندك آنها ،تابستان
کنند و شهر سنجار یم از
گذشته به اشغال داعش درآمد ،یمگویند  ۳۰۱۱نفر از زنان و

68

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

ی
دخیان آنها هنوز در اسارت داعش هستند و با بسیاری از آنها
همچون بردگان جنش رفتار یمشود.
بخشهان از مصاحبه خینگار خود را با
ن ن ش در این زمینه
ی
تعدادی از زنان ایزدی که موفق به فرار از چنگال داعش شده اند،
ی
منترس کرده است.
یم از آنها با نام مستعار «حنان» با یرسح رویدادهای روز حمله
داعش به شهر سنجار (شنگال) یمگوید آن روز همه تا آنجا که
دستشان یمرسید بار و بنهشان را بستند تا فرار کنند .همه در
خیابان یمدویدند و فریاد یمزدند و صفی گلولهها از هر طرف
شنیده یمشد.

وی یم افزاید :آن روز شبهنظامیان داعش ،جادههای اطراف
سنجار را بسته بودند .آنها همه را به داخل شهر بازگرداندند و آنجا
زنان و د ی
خیان را از بقیه جدا کردند" .بیست تا بودند با ریش بلند و
تفنگ .گفتند که ما را به موصل یمبرند .ی
اعیاض کردیم .ما را زدند و
به زور سوار ماشی کردند".
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بر اساس این گزارش ،در موصل او را به همراه زنان دیگر به یک
ی
ورزش و بعد از چند هفته به یک تاالر عروش بردند۴۱۱ .
سالن
ی
زن و دخی را یک جا جمع کرده بودند .آنجا در واقع بازار فروش
برده بود .اعضای داعش یمآمدند و انتخاب یمکردند.
او یم گوید":جرات نیمکردیم به صورتشان نگاه کنیم .وحشت کرده
بودیم ...برای این که ما را یبیسانند ،شلیک یمکردند .یمخواستیم
خودمان را بکشیم اما رایه پیدا نیمکردیم".

 ۰۲۲زن و ر
دخت را یک جا جمع کرده بودند .آنجا در واقع بازار
فروش برده بود .اعضای داعش یمآمدند و انتخاب یمکردند.
حنان یمگوید یم از ی
دخیها باالخره خودش را کشت" .رگش را زد.
ی
اتاف بردند و در را قفل کردند.
نگذاشتند کمکش کنیم .همه را به
جان پرت یمکنیم'.
گفتند 'مهم نیست ،جنازهاش را یک ی
ی
منترس کرده
ن ن ش در ادامه دستورالعمل بلندباالی داعش را
است که در قالب دهها سوال و جواب ،نحوه رفتار با زنان اسی و
برده را روشن یم کند.
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دو نمونه از این پرسش و پاسخها چنی است:
سوال :آیا همخوابه شدن با اسی زن بالفاصله بعد از تملک او
مجاز است؟
جواب :اگر باکره باشد ،صاحبش یمتواند بالفاصله بعد از تملک ،با
ی
ی
مطمی شود که زن حامله نیست.
او همخوابم کند .وگرنه باید اول

اگر باکره باشد ،صاحبش یمتواند بالفاصله بعد از تملک ،با او
ی
همخوابگ کند.
ی
مخوابم با ی
دخی اسی نابالغ مجاز است؟
سوال :آیا ه
ی
ی
صورن مجاز است که از نظر بدن یرسایط همخوابم را
پاسخ :در
داشته باشد .اگر هم این یرسایط را نداشت یمتوانید بدون
ی
همخوابم از او لذت بیید.
اعضای داعش؛ آمیه ای از خارخ ها و محیل های تکفیی
ی
ی
بیشیشان از
داعشها خارخ هم بود ،اما
حنان یم گوید :بی
ستهای منطقه بودند.
او در این زمینه به یم از آنها اشاره یم کند که در سنجار
موبایل ی
فروش داشته و بیش از همه برای توهی و تمسخر ایزدیها
از خود مایه یمگذاشت.
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"به ما یمگفتند یزیدیها کافرند و حاال قرار است مسلمان شوید'
ی
وه بسیاری از ی
دخیها را برای همخوابم با خودشان یمبردند".
بر اساس این گزارش ،داعش مرتب زنان ایزدی را جابجا یمکرد .یک
ی
جا آنها مردانشان را از دور دیدند که همم سبیلهایشان را تراشیده
ی
گذاشی را غیاسالیم یمداند.
بودند ،چون داعش سبیل
ی
حنان یمگوید :آنها ی
دخیان جوانتر را زودتر یمبردند ،وبیشیشان را
به رقه "پایتخت" داعش در سوریه یمفرستادند.
او در باره روز اعزام خود به رقه یم گوید :باالخره  ،نوبت ما هم
ی
رسید .هفت نفرمان را به اتاف بردند و قرار بود از آنجا به رقه
بفرستند .تا پیش از اعزام ،برخ از ی
دخیان را یم بردند و پس از
تجاوز جنش ،دوباره بریمگرداندند.

ر
ر
وبیشتشان را به رقه
دختان جوانتر را زودتر یمبردند،
آنها
"پایتخت" داعش در سوریه یمفرستادند.
حنان اضافه یم کند« :اتاق محافظ داشت ،اما پنجره اتاق را با
پالستیک پوشانده بودند .یک شب ما پالستیک را پاره کردیم و یم
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یم از پنجره بیون پریدیم .من نفر پنجم بودم .بیون منتظر
ی
ی
بیشی از
دخیعمویم شدم ،اما دیدم چرایع روشن شد .نیمتوانستم
آن منتظر شوم .از روی دیوار پریدم .دویدم و پشت رسم را هم نگاه
نکردم ...نتوانستیم به داد بقیه که جا مانده بودند برسیم».
هان که از داعش گریختهاند در اردوگاههای
بسیاری از
یزیدی ی
ی
پناهجویان زندك یمکنند.

دستور البغدادی :هر خانه ،فقط یگ
ی
'خما' که در چادری در اردوگاههای پناهجویان زندك یمکند ،یم از
زنان ایزدی است که بعد از ربودن ،او را به شهر رقه فرستادند .خما
فرار نکرد وه در نهایت خانوادهاش با پرداخت باخ معادل  ۳هزار
دالر به داعش آزادیاش را خریدند.
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ی
وحشت را که در روز فروختنش به
او ش ساله است و یرسم و
ی
عنوان برده بر او غالب شده بود فراموش نکرده است.
قیمت را هم
که برای فروشش توافق شد به یاد دارد.
خما یم گوید":دسته دسته برای خرید زنها یمآمدند .نیمتوانستیم
درست بخوابیم ،چون هر ی
وقت از روز و شب ممکن بود بیایند...
دخیها را کتکخورده و زخیم بر یمگرداندند .ی
ی
بهی که
گایه
یمشدند دوباره آنها را یم فروختند".
"گریه و زاری و التماس اثری نداشت .پولها را یم از شیخهای
ی
داعش یمگرفت .یم از آنها  ۸۰هزار دینار عراف ( ۸۳دالر)
نشانمان داد و گفت :همی قدر یمارزید".
به نوشته ن ن ش ،خما و ی
دخیخالهاش را یم از اعضای داعش که
گذرنامه غرن داشت ،با خود برد در حاه که پنج زن و ی
دخی ایزدی
دیگر هم در خانهاش بودند .عالوه بر آنها ،این عضو خارخ
ی
داعش ،قبال ازدواج کرده بود و همرسش هم با او زندك یمکرد.
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گریه و زاری و التماس اثری نداشت .پولها را یگ از شیخهای
ر
داعش یمگرفت .یگ از آنها  ۵۱هزار دینار عراق ( ۵۱دالر)
همی قدر یمارزید.
نشانمان داد و گفت :ر

این عضو داعش قصد داشت با دو نفر از زنان اسی ایزدی هم
ازدواج کند و بقیه از جمله خما را به کنیی بگید.
خما یمگوید همرسش به وضوح از این وضعیت نارایص بود .اما
مشکالت دیگری هم وجود داشت".همسایهشان آمد و به او گفت
ی
دخیها را نگه داری .بغدادی (رهی داعش)
'نیم توان همه این
ی
دستور داده که در هر خانه یم بیشی نباشد'".
زنان را چندتاچندتا یم برند
بر اساس این گزارش ،اگر زنان ایزدی آنگونه که اعضای داعش یم
خواستند ،اسالم یم آوردند ،رسنوشتشان ازدواج اجباری بود و اگر
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نیم پذیرفتند مجبور بودند بی چند عضو داعش دست به دست
شوند.
ی
'جنار' بیست ساله یمگوید" :یم از دخیها یازده ساله بود .مرتب
ی
داعش و بعد به یم دیگر در موصل
او را یمزدند .اول او را به یک
دادند .بعدا شنیدیم که خود را کشته است".
بر اساس این گزارش ،از خانواده جنار  ۴نفر دیگر از جمله سه
ی
دخی هنوز اسی داعش هستند.
او که همراه خواهرش اسی بوده است ،یم گوید":مردی که
یمخواست ما را بخرد یمشناختیم .قبل از حمله داعش ،کارگر بود و
بارها به خانهمان آمده بود .وه آنجا در موصل امی شده بود ...از
او خواستیم که ما را از هم جدا نکند و او هم موافقت کرد .به بدی
بقیه نبود وه بد بود .کاش یم توانستم همهشان را تکه تکه کنم".

ر
ختی از عملیات
دنیا زنان و دختان ما را فراموش کرده .چرا ر
ربیالملیل برای آزاد کردن آنها نیست؟
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"خیرص دلمه" یم از زنان ایزدی هم یم گوید « :اعضای داعش
زنان را به تعداد زیاد یک جا جمع یمکردند و بعد به عنوان غنیمت
ی
جنم آنها را تقسیم یمکردند .حق انتخاب ،اول با پیکارجویان
خارخ بود و بعد با رهیان محیل ...اما اعضای محیل داعش از
ی
همه بدترند.
وحشاند .زنان ما را چند تا چند تا یمبرند» ...
وی با انتقاد از کشورهای غرن که شعار حمایت از حقوق ی
برس رس
یم دهند اما در عمل حایم و پشتیبان داعش بوده اند ،تاکید یم
کند ":دنیا زنان و ی
دخیان ما را فراموش کرده .چرا خیی از عملیات
بیالملیل برای آزاد کردن آنها نیست؟"
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9
رسکردگان داعش چگونه ر
دختان ایزدی را انتخاب یم کنند
ی
تروریست
یک زن آزاد شده از گروگان داعش یمگوید :گروههای
زنان ایزدی را پس ازترصف روستاها به صف یم کردند و شبه
نظامیان داعش برای انتخاب کنیان خود یم آمدند؛ اول رسان و
رسکردگان بودند که زیباترینها را انتخاب یم کردند و بعد نوبت به
دیگر شبهنظامیان مسلح یمرسید.

ُ
خینگار اعزایم روزنامه لییاسیون به "دهوک" در اقلیم خودمختار
کردستان عراق ،در دیداری با دو زن ایزدی که توانستهاند از دست
ُ
داعش گریخته و به دهوک پناه بیاورند گفت وگو کرده است.
به گزارش پایگاه خیی «تیک» ،این زن ایزیدی یم افزاید :ی
دخیان
زیبان آنها پنهان بماند؛
صورت خود را با ذغال سیاه یم کردند تا ی
آنها از حمام ی
گرفی خودداری یمکردند تا کثیف و ژنده پوش به نظر
آیند.
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ی
اویم گوید:
داعشها ما را شیطانپرست و بتپرست یم دانستند و
ی
زمان که به اسارت گرفته یم شدیم انتظار کمیین ترحیم را نیم
توانستیم داشته باشیم.
ی
به گفته وی ،یک ی
دخیجوان در کمی از چند دقیقه که اجازه گرفت
شون برود ،با رورسی خودرا به دار آویخت .به گفته
به دست
ی
ی
"عدر" ،دخیان تصمیم داشتند در اولی فرصت دست به
ی
خودکش بزنند.

خشم رسکرده تروریست از بازداشت همرسش
بازداشت همرس "ابوعیل الشیشان"  ،در میان برخ از گروه های
ی
داشی روابط مستمر با گروه های مسلح در
الئیک تندروی که به
منطقه جرود عرسال معروف هستند ،رس وصدا به پا کرده است.
به نوشته روزنامه لبنان السفی  ،بازجویان گفته اند که بازداشت "
آالء العقییل" همرس یم از رسکردگان جبهه النرصه به نام " أبوانس

80

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

الشیشان " و برادر او به نام " راکان العقییل " و پرسانش نی به
همی اندازه برای گروه های مسلح اهمیت دارد.
به گزارش خینگار السفی ،بازداشت همرس الشیشان  ،أبوانس را به
خشم آورد و درنتیجه وی با یم از بزرگان مسئوالن " مرکز علمای
ً
مسلمان" تماس گرفت و از او خواست که فورا برای آزادی
همرسش وارد عمل شود.

وی تهدید کرد که درصورت آزاد نشدن همرسش یا آسیب دیدن
وی یا یم از فرزندانش ،مشکالت عظییم به وجود خواهد آمد.
آمریکا با ایران قدرتمند کنار یمآید
خیگزاری انگلیش ی
روییز نوشت :امریکا محتاطانه یم آموزد که با
نقش قدرتمندتر ایران در عراق کنار آمده و آن را بپذیرد.
این خیگزاری افزود :آمریکا که در خالل سال های اشغال عراق،
دوئل نرحمانه ای با ایران داشت ناگهان این دو کشور در کنار هم
به فعالیت پرداختند و این در زمان است که هر دو کشور با دشمت
ی
مشیک و مخرب به نام داعش مواجه هستند.
81

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

هوان ایران در عراق یط روزهای گذشته ،آخرین مظهر نقش
حمله ی
روبه رشد و پرقدرت تهران در جنگ بغداد علیه شبه نظامیان
داعش است .در زمان دولت جرج بوش ،چنی اقدایم یک مداخله
ی
تلق یم شد اما جان کری از این اقدام ایران استقبال کرده و تغیی
لحن وزیرخارجه امریکا قابل توجه بود.
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10
ر
گتند
"دختان خورشید " از داعش انتقام یم ر
یک گروه از زنان ایزدی عراق برای انتقام از تروریست های داعش
در گردان موسوم به " ی
دخیان خورشید " سازماندیه و به صفوف
نید علیه داعش اعزام شده اند.

به گزارش پایگاه خیی شبکه العالم به نقل از روزنامه بلژیم ( 1در
ی
"دخیان خورشید" شامل زنان ایزدی در شمال عراق
 )1گردان
است برای انتقام از داعش به خاطر انتقام ازجنایت داعش در
مناطق کردنشی و مسیچ نشی تشکیل شده است.
این روزنامه افزود ،این گردان با موافقت "مسعود بارزان" رییس
اقلیم کردستان عراق سازماندیه شده و شامل بیش از  332زن در
دوره ست  31تا  21سال است.
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علت نامیدن این گروه آن است که ایزدی ها معتقدند خورشید
آنان را از خطر دور یم کند و برایشان مقدس است.
"جان فارس" ی
دخی  31ساله از اعضای گردان که برای نیفتادن به
دست تروریست های داعش به کوههای سنجار گریخته است ،یم
گوید :ی
وقت به پدرم گفتم به این گردان یم پیوندم بسیار خوشحال
پیوسی ی
ی
دخیانشان به این واحد برای نید در
شد و تمام خانواده ها
کنار نیوهای پیشمرگه را پذیرفته اند.

زنان عضو این گروه بسیار جسور بوده ،با رشادت یم جنگند و
دارای حس انتقام گیی هستند ،چون یم دانند اگر به دست داعش
ی
گرفی زنان ایزدی و سوء استفاده جنش
که به بدرفتاری ،به برده
ی
از آنان معروفند ،بیفتند چه رسنوشت در انتظارشان است.
لذا شعار آنان این است :آنان به ما تجاوز یم کنند و ما آنان را یم
کشیم.
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ی
دخیان خورشید گفت،
"هادیه حسن" دیگر جنگجوی گردان
تروریست های داعش یم جنگند و قتل یم کنند؛ وه چرا چنی
رفتاری با زنان و کودکان دارند ،آیا ذره ای احساسات انسان
ندارند؟.
ی
روزنامه افزود ،اعضای گردان دخیان خورشید تروریست های
داعش را به تمسخر گرفته و یم گویند آنان از اندیشه مردن به
دست یک زن بسیار دلهره دارند و معتقدند چنی موضیع آنان را از
ثواب جهاد که امیدوارند در آخرت به آن برسند ،محروم خواهد
نمود.
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11
ر
دختان خورشید؛ نایم که لرزه بر تن داعش یم اندازد
کوبان نایم است که در ادبیات مقاومت ماندگار شده اما شاید ی
کمی
کش است که بداند زنان و ی
دخیان جوان کرد سهم برس یان در این
مقاومت داشتند و اینبار ی
دخیان ایزدی با پی ی
وسی به زنان پیشمرگه
ی
دخیان خورشید یم خواهند نام خود را
و تشکیل گرویه به نام
جاودانه کنند .دییل میل در این باره گزارش جذان را آماده کرده که
برگردان آن به یرسح زیر آمده است.

به گزارش جام جم آنالین ،سنجار و ایزدی ها نایم است که در
طول یک سال گذشته بارها به گوش رسیده و گزارش های تکان
ی
ی
تروریست داعش علیه ایزدی ها
جنایان که گروه
دهند زیادی درباره
به ویژه زنان و ی
ی
منترس یم شود.
دخیان ایزدی ها روا داشته
در این میان اما گویا برخ از زنان و ی
ی
گرفی از
دخیان ایزدی با الهام
ی
ایستادك زنان کرد کوبان تصمیم گرفته اند تا انتقام خود و
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آشنایانشان را از داعش بگیند .آنها چند مایه است که گروه
ی
دخیان خورشید را تشکیل داده اند.
این گروه توسط زن به نام «ژاته شینگاه» دایر شده است.
ی
پیشی به عنوان یک خواننده یم شناختند (شینگال نام
شینگاه را
ی
ی
کردی سنجار است) .این زن با به خدمت گرفی  332دخی و زن
ی
همم قصد ی
گرفی انتقام از داعش را دارند
جوان  31تا  21ساله که
گروه ی
دخیان خورشید را تشکیل داده است.
بر اساس گزارش های موجود تروریستهای موسوم به داعش در
حمله به ایزدیهای شمال عراق حدود پنج هزار زن و ی
دخی را به
گروگان گرفتهاند.

شمار ی
دخیان و زنان ربوده شده از طرف سازمانهای حقوق ی
برسی،
امدادرسان و دیپلماتهای غرن نی تایید شده است .گروه دیدهبان
ی
حقوق ی
تروریست داعش
برس سوریه اعالم کرده بود که گروه
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تعدادی از زنان ایزدی را که پیش از این در شمال عراق ربوده بود،
به سوریه منتقل کرده و پس از اجبار به تغیی دین ،آنها را به
شبهنظامیان فروخته است.
این سازمان حقوق ی
برسی توضیح داده است که توانسته از ازدواج
اجباری  ۴۲زن اطمینان حاصل کند .به گزارش این سازمان ،زنان
ربودهشده در سوریه به عنوان "عروس" به مردان داعش فروخته
یمشوند .دیدهبان حقوق ی
برس سوریه فروش زنان ایزدی را تاکنون
در حلب ٬رقه و حسکه ثبت کرده است.

در همی رابطه در شهریورماه سال جاری رییس کمیته امور زنان
اقلیم کردستان عراق گفته که حدود یکهزار زن ایزدی همچنان اسی
ی
تروریست داعش هستند.بخشان زنگنه افزود :مشخص
گروهک
نیست که داعش آنها را در داخل خاک سوریه نگهداری یم کند و
یا به کشور دیگری منتقل کرده است و دولت اقلیم کردستان تالش
شناسان کند.
یم کند محل اسارت این زنان را به منظور نجاتشان
ی

90

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

به گفته وی ،بحران سیاش و اقتصادی در کردستان عراق ،مانع از
توجه کاف مقام های این اقلیم ،به پرونده زنان اسی ایزدی شده
است.

تروریستهای داعش ایزدیها را "شیطانپرست" یمخوانند .آنها
در حمالت خود به ایزدی ها معموال مردان را یم کشند و زنان را
دزدیده و با خود به اسارت یمبرند.
ی
دخی دزدیده شده تنها  ۲۳نفر بازگشتهاند .گفته
از پنج هزار
یمشود که شیخهای طایفههای ست در موصل و فلوجه ها تالش
کردهاند تا زنان را خریده و بعد آزاد کنند .در همی رابطه چندی
ی
تروریست داعش شیخ
پیش منابیع در موصل اطالع دادند که گروه
ریان العبد ربه الجبوری یم از شیوخ عشیه الجبور را با شماری از
نزدیکان وی اعدام کرده است.
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بر اساس این گزارش داعش الجبوری و نزدیکانش را به اتهام فراری
دادن زنان ایزدی به استان دهوک اعدام کرد.
اما این ی
دخیان پس از آزادی اکنون نگران آنند که در جامعه ی
سنت
ایزدیها پذیرفته نشوند و به عنوان ی
دخیان که دامانشان لکه دار
شده از این جامعه نی طرد شوند ،یا ی
حت محاکمه و سنگسار
شوند».
شمار ایزیدیها را در رسارس جهان حدود  ۰۱۱تا  1۱۱هزار نفر
تخمی یمزنند .ایزدیها یا ایزدیان ،اقلیت مذهت کردی هستند که
ی
ی
در شمال عراق ،سوریه ،جنوب یرسف ترکیه ،قفقاز و ایران زندك
یمکنند .آیی آنها ایزدیه ،آمیهای از عقاید و ادیان پیش از اسالم
و عقاید اسالیم است.
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12
ر
دخت ایزدی که برده جنیس داعش بود؛ وعده انتقام داد

نزدیک به سه سال توسط داعش به اسارت گرفته شده بود.
ی
ی
اسارن که برای او توام با بردك جنش بوده است .و حاال با پاک
سازی عراق از داعش به خانه بازیمگردد اما یک هدف بزرگ دارد.
گفت :به خانه بریمگردم تا از داعش انتقام بگیم
به گزارش پایگاه اطالع رسان دیار میزا حیثا شانکال ی
دخی ایزدی
ی
عراف در سال  ۴۱۸۲که داعش در حمالت وحشیانه خود مردم این
کشور را تار و مار یمکرد همراه صدها زن و کودک دیگر ایزدی
دزدیده شد.
زمانیکه داعش کوههای سنجار را محاضه کرده بود حدود  ۰۱هزار
نفر از مردیم که عضوی از گروهها و قومیتهای مذهت بودند
94

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

برای مدتهای طوالن تحت آزار و اذیت این تروریستها قرار
گرفتند.

مردان به قتل رسیدند ،پرسها دستگی شدند و به عنوان نیوهای
ی
داعشها آموزش داده شدند؛ زنان و
کودک و نوجوان توسط
ی
ی
داعشها درآمدند.
دخیان هم به عنوان بردههای جنش به ترصف
حیثا در ادامه گفت :زمانیکه در سنجار قتل عام انجام شد،من یم
از آن کسان بودم که توسط داعش دزدیده و به اسارت گرفته
شدم.
ی
او یم از صدها دخی ایزدی بود که به عنوان برده جنش تحت
عنوان “خالفت” خرید و فروش یمشد.
“من را فروختند و خریدند”
زمانیکه باالخره حیثا آزاد شد ،نیوهای ناخ ،او را به سنجار،
شهری که خانهاش بود بازگرداندند.
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ی
ی
اتفاقان که از رس گذرانده خسته بود اما این خستم
حیثا از همه
دلیل بر این نیمشد که برای انتقام پا پیش نگذارد.
او به یک واحد مقاومت زنان برای مبارزه با داعش پیوست.
“من از اینکه یمدیدم ،واحدی از زنان برای محافظت از سنجار
تشکیل شده غافلگی شدم .اما به این گروه پیوستم تا بتوانم از
داعش انتقام بگیم .حاال هم این اسلحه را به دست گرفتهام تا از
هان که من را
ابو حسن ،ابو یوسف و ابو سعد انتقام بگیم .همان ی
هان که بسیاری از مادران را شکنجه دادند”.
شکنجه دادند .همان ی
زمان که در تابستان  ۴۱۸۲داعش سنجار را اشغال کرد حدود
 ۴۴۱۱ایزدی کشته و یا دستگی شدند.
در این بی حدود  ۳۸۱۱نفر به قتل رسیدند .البته این کشتار به
وحشیانهترین حالت ممکن اتفاق افتاد .آنها یا رس بریده شدند یا
زنده زنده در آتش سوختند.
هان که بردهاند ،عزیزان که از
حاال زنان ایزدی به خونخوایه رنج ی
ی
دست دادهاند و برای دفاع از رسزمی پدریشان روزهای بردك را
فراموش کرده و اسلحه به دست گرفتهاند و برای انتقام از داعش
آمادهاند.
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13
ر
دخت  ۵۱ساله ایزدی :داعش مرا به سه مرد فروخت!

ی
دخیان و زنان ایزدی جزو
به گزارش پایگاه اطالع رسان دیار میزا
ی
تروریست داعش به عراق هستند و صدها
قربانیان حمالت گروه
ی
تروریست درآمدند که اخیا تعدادی
نفر از آنها به اسارت این گروه
از آنها توانستند از زندانهای داعش فرار کنند.
این افراد نجات یافته از دست داعش ،داستانهای تأسف باری از
ترویست در حق زنان و ی
ی
دخیان ایزدی عراق
جنایتهای این گروه
بیان یمکنند.
ی
«سامیه» دخی پانزده سالهای است که سال گذشته به دست
ی
تروریست داعش در روستاهای اطراف شهر سنجار به
عناض گروه
اسارت درآمد.
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وی یمگوید که داعش برادر او را کشتند و در ادامه او را به سه مرد
فروختند تا این ی
دخی را مورد استثمار جنش قرار دهند.
تجاوز داعش به زنان و ر
دختان ایزدی
«سامیه» آدم خوش شانش بود که توانست از دست داعش فرار
ی
کند .او هم اکنون در یم از اردوگاه های آوارگان در عراق زندك یم
کند و در حال گذراندن دوره درمان است.

«سامیه» بارها در مقرهای داعش در شهر فلوجه مورد تجاوز
ی
بالن بر
جنش قرار گرفت ،اما او تنها دخیی نبوده که داعش چنی ی
رسش آورده است.
بسیاری از ی
دخیان و زنان ایزدی که به دست داعش اسی شدهاند،
تجاوز جنش را تجربه کردهاند .در حقیقت عناض این گروه
ی
تروریست ی
ی
دخیان کم سن و سال هم رحم نیمکند و بر
حت به
اساس آنچه که خود آن را «جهاد نکاح» یمخوانند ،اجازه هر
تجاوزی را به خود یمدهند.
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ن رحیم داعش در حق ر
دختان کم سن و سال
ر
داعش سال گذشته به منطقه سنجار حمله کرد و راه های منتیه
به این منطقه را بست تا بتواند مردم منطقه سنجار را به اسارت
خود درآورد .داعش زنان و کودکان را به اسارت گرفت و آنها را به
ی
مناطق که هنوز هم بسیاری از زنان
مناطق تحت سیطره خود برد،
و ی
دخیان ایزدی در آن مناطق زندان هستند.
اما رسنوشت مردان و پرسان باالی چهارده سال ایزدی بعد از
اسارت ،اعدام و کشته شدن بود.
براساس آمارهای رسیم حکومت اقلیم کردستان ،بیش از سه هزار
ی
ی
وریست داعش اسی
دخی و زن ایزدی به دست عناض گره تر
شدهاند که تاکنون  ۴۱۱نفر از آنان موفق به فرار و یا آزاد
گشتهاند.
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14
جوانترین قربان داعش کیست؟
ی
جوانیین قربان تیاندازی تکتیاندازهای داعش در
«مریم»،
ی
موصل فقط یمخواهد به زندك عادی برگردد.

به گزارش جام جم آنالین از تسنیم« ،موصل» هفتهها است که از
ی
تروریست داعش آزاد شده است اما برخ از
یرس نیوهای گروه
ی
دسیش به
قربانیان جنایات آنها در این شهر قادر نیستند بدون
درمان و حمایت ماه به زندگیشان ادامه دهند.
به نحوی« ،مریم سمی» از جنگ در موصل جان سالم به در برد،
اما چند ماه پیش و زمان که پدرش احمد او را به تصور اینکه مرده
است رها کرد هرگز از یادش نیمرود.
پس از آنکه یک تک تیانداز داع یش او را از ناحیه رس هدف قرار
داد و غرق در خون روی زمی افتاده بود و گلولهها در اطراف او به
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پرواز مرگبارشان ادامه یمدادند مریم تنها و نکس لحظات مرگباری
را سیی یمکرد.
اما عشق مادر به فرزند اجازه نداد که او در آن یرسایط تنها بماند.
مادر مریم در میان صدای انفجار و بارش گلوله به همرسش
گفت«:نیمتوانیم او را جا بگذاریم؛ مریم ی
دخی ما است».
چهار ماه و نیم از آن ماجرا یمگذرد و مریم اکنون ی
دخیی  33ساله
است و مثل دیگر همسن و سال هایش دوست دارد عروسک بازی
کند.

اما مریم در نگاه دیگران مثل دیگر ی
دخیبچههای  33ساله به نظر
نیمرسد؛ گلوله از جمجمه او رد شد و بعد از عبور از چشم راستش
به سمت دماغ او حرکت کرده است؛ چهرهاش نشان وحشیگری
داعشیان است.
ی
مریم که در حال حاض بیشی وقت خود را در خانه عمویش
یمگذارند و در مصاحبهای که در همی مکان با خینگار
»«skynewsداشت گفته است که «هنوز گایه به این فکر یمکنم
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که آیا ممکن است چشمم مثل قبل شود و به حالت طبییع برگردم
و پدرم رس کارش برگردد و خانهمان مثل روز اول درست شود؟»
ی
دکی «سعد سلیم» ،پزشک معالج مریم یمگوید«:با توجه به
قوانی ،مریم واجد یرسایط درمان یا حمایت ماه نیست چرا که او
هنوز یک چشم سالم دارد».
اهدان پیدا شد و برای عمل
چند هفته پیش ،برای مریم چند عضو
ی
پیوند او را به بیمارستان اربیل در کردستان عراق بردند.
ی
ی
پوست
برداشی زائدههای
جراحان پوست تمام تالش خود را برای
دور چشم و دماغ او انجام دادند اما مریم هنوز نیاز به کاسه چشم
راست و بازسازی بیت دارد.

ی
دکی «جالل فطات» که بسیاری از کارهای اولیه مریم را در
ی
بیشی در حدود  0هزار
بیمارستان اربیل انجام داد ،گفت که جراخ
پوند هزینه خواهد داشت که مبلغ قابل توجیه در عراق جنگزده
ی
فرصت دوباره برای بر ی
ی
گشی به زندك
محسوب یمشود اما به مریم
عادی یمدهد.
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ی
«فطات» افزود :او ممکن است دچار افرسدك و سایر مسائل
روانیشم شود و من از این یم ترسم.
ی
مشکالن دارد؛ او به ندرت بیون یمرود زیرا
«مریم» در حال حاض
بچهها در مدرسه به او گفتهاند که او چهره ناخوشایندی دارد.
مریم یمگوید:آنها من را « ی
دخی ن چشم» یمنامند؛ معموال جلوی
درب خانه نشسته و گایه اوقات با اسباب بازیهایم بازی یمکنم و
در غی این صورت در خانه یممانم.
ی
«احمد سمی عبدهللا» پدر مریم قبل از رسوع جنگ در موصل
راننده تاکش بود و تاکش او با برخورد یک موشک از بی ی
رفی و او
حاال هیچ پوه برای درمان ی
دخیش ندارد.
ی
مریم ،مانند شهری در آن زندك یمکند،برای بازگشت به یرسایط
عادی راه درازی در پیش دارد؛ او ممکن است در مدرسه احساس
ر ی
احت نداشته باشد ،اما او آرزوی معلم بودن دارد؛ آموزش
ی
رویان که او را به ادامه زندك
دانشآموزان در یک مکان صلحآمی؛
ی
امیدوار یمکند.
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15
خودسوزی ر
دخت نوجوان ایزدی که بارها مورد آزار و اذیت
داعش قرار گرفت

یم از ی
دخیان ایزدی قربان جنایات داعش روایت تکان دهنده ای
ی
تروریست را بازگو کرد.
از شکنجه های عناض این گروهک
به گزارش باشگاه خینگاران جوان؛ داعش ،شکنجه و قتل عام مردم
ن گناه عراق را همچنان ادامه میدهد .اما سازمان های بی الملیل
حمایت از حقوق ی
برس در مقابل دولت های حایم داعش سکوت
کرده اند.
یاسمی  ۸۳ساله که جز ایزدیان مقیم عراق است روایت تکان
دهنده ای را از شکنجه های داعش بازگو یم کند .وی که به مدت
ی
داعش درآمده بارها و بارها مورد
 ۳روز به اسارت نیوهای مزدور
آزار و اذیت قرار گرفته بود .وی پس از تحمل این شکنجه ها به
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اردوگاه پناهندگان در شمال عراق منتقل شد اما خاطرات دوران
ی
اسارت همچنان یاسمی را عذاب میداد .این افرسدك حاد رسانجام
یاسمی را به فکر خود سوزی با بیین انداخت.
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16
ر
است داعش
تنها راه نجات دختان ر

ی
ی
واشنگی پست در گز ی
ارش از کسان یم گوید که به صورت قاچاف
ی
تروریست داعش داعش را
ایزدی ها و کردهای اسی در چنگال گروه
در عملیات های خطرناک ،نجات یم دهند.
خیما به نقل از فرهنگ؛ ی
دخی  ۴۸ساله ایزدی در روستای مسیچ
روزهان یم گوید که در دستان داعش اسی
نشی کردستان عراق ،از
ی
بود.
ی
این زن یم گوید :داعش مرا از خواهرانم جدا کرد و مرا به اتاف بردند
به شدت کتک خوردم و سپس به من تجاوز کردند و برای روزها مرا
در آن اتاق رها کردند .سیع کردم خودم را با پرتاب کردن از
ساختمان و برق بکشم.
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زن ایزدی به خاطر اینکه همچنان سه خواهر دیگرش اسی داعش
ی
هستند خواست که ن نام باف بماند تا نیوهای داعش او را
شناسان نکنند و خواهرانش را مورد آزار قرار ندهند.
ی
بیش از یکسال پیش ،تروریست های داعش به منطقه کوهستان
سنجار حمله ور شد و پس از قتل عام صدها ایزدی ،زنان و ی
دخیان
را نی اسی کردند .داستان که زن ایزدی از روزهای اسارت تعریف
هان روایت دارد که در این ابعاد تاکنون کم
یم کند از دردها و رنج ی
سابقه بوده است.
آقای داخای ،بهمراه همکارانش در حدود  ۱۱۱نفر از ایزدی ها را از
دست داعش آزاد کرده است .مقامات حکومت کردستان در عراق
جان که داخای ،ایزدی های آزاد شده را به آنجا منتقل یم کند ،با
ی
نیوهایش همکاری یم کنند.

میزا دیناه ،مشاور حکومت خودمختار کردستان در این باره یم
گوید :آنها بسیار تاثیگذارند و کارشان همراه با خطرات بسیاری
است”.
متئو باربر ،پژوهشگر دانشگاه شیکاگو معتقد است که درحدود
 ۲۱۱۱ایزدی پس از حمالت داعش از بی رفتند و حدود ۰۱۱۱
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نفر نی به اسارت درآمدند که ی
بیترس آنها نی کودک و زن بودند.
آقای داخای یم گوید :نزدیک  ۴۱۱۱تن آنها از دست داعش
ی
گریخته اند.
پذیرفی اجباری اسالم رسباز یم زده اند
آنهان را که از
ی
نی اغلب کشته اند.
ی
نیوهای داعش زن  ۴۸ساله را به همراه  ۲خواهرش کوچکیش
زمان که از خانواده خود در هنگام جنگ در سنجار جدا افتاده
بودند؛ اسی کردند .خواهران پس از مدت کوتایه به رقه؛ پایتخت
خالفت خودخوانده داعش منتقل شدند .این زن مجبور به پذیرش
ی
خودکش داشت،
جهاد نکاح شد .پس از آنکه برای دومی بار قصد
صاحب او ،وی را به تلعفر و نزد یک تروریست آلمان فرستاد.

در شهر تلعفر ،رسنوشت بار دیگر به کام این زن رقم خورد و پس از
چند ماه ،او توانست به موباییل دست پیدا کند و با خواهرش،
حنیفه در کردستان تماس برقرار کرد .حنیفه نی موضوع را با آقای
داخای در میان گذاشت و وی شبکه قاچاق خود را برای نجات این
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زن به کار برد .شماره آقای داخای نزد زن  ۴۸ساله بود و وی یم
توانست با او در تماس باشد.
در زمان که دو طرف در تماس با یکدیگر بودند ،عملیات گروه
قاچاق به صورت ی
گسیده ای در حال اجرا بود .داخای برای انجام
هان که از اسارت آزاد شده
عملیات نیاز به اطالعات دارد و ایزدی ی
ی
اطالعان بسیار خون به شمار یم روند.
اند منابع
در یرسوع کارش ،با دو نفر از همشهری هایش آغاز کرد .اسمان
ابوشوجا ،که دارای ارتباطات بسیار قوی در رستارس منطقه است و
به عنوان قاچاقچ نفت و محصوالت کشاورزی ،مرز میان سوریه
و عراق را بسیار خوب یم شناسد.

ی
واشنگی پست یم گوید :پس از حمالت داعش دیگر
ابوشوجا به
نیم توانم به کارم ادامه دهم و در حال حاض ایزدی های هم وطنم
را نجات یم دهم.
دو نفر دیگر نی بعدها به گروه اضافه شدند و در اولی عملیات
خود یک زن و چند کودک را در ماه سپتامی از چنگال داعش نجات
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دادند و یک ماه بعد نی ی
دفیی را در دهوک کردستان تاسیس
کردند.
عملیات های نجات بسیار پیچیده و همراه با خطر هستند .در
مورد این زن  ۴۸ساله ایزدی ،آقای داخای باید بر چند مانع اضاف
نی غلبه یم کرد .حنیفه به خواهرش تاکید کرده بود که خواهر
کوچک  ۳ساله خود را نی نجات دهد و به همراه خود بیاورد.
کودك که توسط داعش مجبور شده بود به مدرسه یرسیعه برود و
برای تبدیل شدن به نسل بعدی جهادگران نکاح آماده شود.
این زن  ۴۸ساله ،فرار خود را برای یک ماه دیگر به عقب یم اندازد
تا اینکه نیوهای داعش به او اجازه یم دهند تا سه روز خواهر
کوچکش را نزد خود نگه دارد.

در روز دوم مالقات ،آقای داخای به همراه تیمش وارد عملیات یم
شوند و آن دو را به یک خانه امن در نزدیم تلعفر یم برد .به
محض ا ینکه قاچاق چیان آنها را به سالمت نجات یم دهند؛ دو
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خواهر را از راه های امن و در تاریم شب به سمت مناطق تحت
ی
کنیل کردها یم برند.
عملیات نجات همیشه طبق نقشه پیش نیم رود .داعش در یک
سال اخی ،سه تن از نیوهای داخای را گرفته و اعدام کرده است.
یم از آنها در ماموریت نجات دستگی شد و دو نفر دیگر نی در
عملیات کمی داعش کشته شدند .این دو نفر که قصد نجات زن
ی
را داشتند در دام داعش گرفتار یم شوند.
داعش ها این زن را
مجبور کرده بودند که قرار مالقات را بگذارد و پس از حضور این دو
نفر در محل قرار ،در دام داعش یم افتند.
آقای داخای از کسان یم گوید که در قلمرو داعش با آنها همکاری
یم کنند و از اعراب مسلمان هستند .اگر آنها توسط داعش گرفتار
شوند به رسعت اعدام یم شوند.
ی
منترس کرده در مصاحبه با یک فعال
در گزارش دیگری که ن ن ش
کرد ،عنوان داشته که برخ از زنان کرد و ایزدی با پرداخت پول از
 ۱۱۱۱دالر تا  ۳۰۱۱۱دالر ،توسط نیوهای داعش آزاد یم شوند و
در برخ از موارد واسطه ها در درگیی ها کشته یم شوند و پوه که
توسط خانواده های کرد برای آزادی اعضای خانواده با هزاران
زحمت جمع آوری شده ،بر باد یم رود.
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17
داعش چگونه تجاوز جنیس را تقدیس یمکند؟
ی
دخی ۸۴ساله ،رسباز داعش زمان زیادی
پیش از تجاوز به یک
ضف کرد تا قانعش کند کاری که انجام یمدهد ،گناه نیست .به او
گفت که مسلمان نیست ،قرآن نه تنها او را الیق تجاوز یمداند بلکه
این کار را مجاز دانسته و ی
حت به آن تشویق یمکند.
ی
دخی ۸۴ساله ،رسباز داعش زمان زیادی
پیش از تجاوز به یک
ضف کرد تا قانعش کند کاری که انجام یمدهد ،گناه نیست .به او
گفت که مسلمان نیست ،قرآن نه تنها او را الیق تجاوز یمداند بلکه
این کار را مجاز دانسته و ی
حت به آن تشویق یمکند .
به گزارش نیویوریک تایمز ،رسانجام او دستها و دهان ی
دخیک را
بست و پیش از تجاوز به او در کنار رختخواب ی
دخیک زانو زد و بر
زمی سجده کرد .
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ف ۸۰ ،ساله همراه پدر و برادر چهارسالهاش .او یمگوید فردی که
به او تجاوز یمکرد هربار پس از این کار دعا یمخواند .
ی
دخیک که بدن نحیفش با دستان فردی بزرگسال به آسان خم
یمشد ،پس از فرار از ۸۸ماه اسارت ،در حی مصاحبه با مسئول
کمپ پناهندگان در کنار خانوادهاش گفت« :مدام به او یمگفتم
درد دارم ،وه او در پاسخ یمگفت بر اساس قوانی اسالم چون من
کافر هستم ،او مجاز به تجاوز است .ی
حت یمگفت با تجاوز به من
ی
بیشی نزدیک یمشود» .
به خداوند
ی
تجاوز سازماندیه شده به زنان و دخیان اقلیت ایزدی تبدیل به
تهدیدی جدی برای زنان و ی
دخیان این قوم شده و مفهویم ریشهای
ی
در الهیات داعش است.
حکومت که به طور علت اعالم کرده
شیوهای نوین از بردهداری جنش را به طور سازماندیه شده احیا
کرده است .
ی
مصاحبه با  ۴۸زن و دخی که اخیا از چنگال داعش فرار کردهاند و
بررش مواضع رسیم این گروه ،اعتقادات ریشهای و مقدسمآبانه
این گروه را درباره بردهداری آشکار یمکند .
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قلمرو وحشت
ی
آنها برای تجارت زنان و دخیان ایزدی زیر ساختهای مستحکیم
هان است که
ایجاد کردهاند .این مجموعه شامل ساختمان ی
هان که در آن قربانیان را
قربانیان آنجا نگهداری یمشوند؛ اتاق ی
بازرش و برایشان بازاریان یمکنند و ناوگان از اتوبوسها که به نقل
و انتقال آنها اختصاص داده شده است .
به گفته رهیان قوم ایزدی ،جمعا پنج هزار و  ۴۲۱یزیدی در سال
گذشته ربوده شدند و دست کم سه هزار و  ۸۲۲نفر هم اکنون در
اسارت هستند .داعش برای مدیریت این سیستم ،تشکیالت اداری
جامیع را طراخ کرده است که شامل قرادادهای محرصی خرید
برده توسط دادگاه اسالیم است .از سوی دیگر یم از شیوههای
موثر جذب خریداران ،انتخاب آنها از ی
قرس بهشدت محافظهکار
جوامع مسلمان و فریب آنهاست؛ ی
قرسی که روابط جنش و
مالقاتهای دوستانه میان زن و مرد را حرام و ممنوع ی
تلق یمکند .
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ماه گذشته ،چهارچوب سیاست داخیل و مباحث تئوریک مفصل
کارهان در باب بردهداری توسط وزارت فتوا و تحقیقات
و راه
ی
داعش تعیی شد .در ن آن ،مقامات داعش مکررا بر تفسی به
رای و انتخان آیات قرآن و احکام دیت تاکید کردهاند؛ نه تنها برای
قانون کردن اقدامات خشونتآمی خود ،بلکه برای تقدیس تجاوز
جنش به عنوان فعیل معنوی و ی
حت دارای فضیلت روحان .
ی
دخیی ۸۰ساله یک سال پیش اسی و به جوان  ۴۱ساله
ف،
ی
داعش فروخته شد .او که در آوریل سال گذشته به کمک
قاچاقچیان موفق به فرار شد ،پس از  ۴ماه اسارت یمگوید« :هر
بار که به قصد تجاوز کنار من یمآمد ،ابتدا نماز یمخواند و مدام به
من یمگفت این عمل عبادت خداوند است .من به او یمگفتم کار
تو ناپسند است و او در پاسخ یمگفت برعکس ،من مجاز به این
عمل هستم چرا که حالل است» .
ی
دخی نوجوان نی مانند دیگر کسان که با نیویورک تایمز
این
مصاحبه کردهاند ،به دلیل احساس ننگ حاصل از تجاوز
نیمخواهد نام اصیلاش فاش شود .
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برآورد پیوزی
اعالم رسیم بردهداری جنش سازماندیه شده داعش به تاری خ ۳۱
ی
داعش به روستاهای
آگوست  ۴۱۸۲باز یمگردد؛ زمان که مبارزان
جنون کوه سنجار ،مکان انبوه از صخرههای قهوهای رنگ شمال
عراق یورش بردند .

زن که یمگوید توسط نیوهای داعش مورد تجاوز قرار گرفته
است
درههای تنگ و عمیق شمال عراق ،اقامتگاه قویم است که حدودا
یک و نیم درصد از جمعیت  ۳۲میلیون عراق را به خود اختصاص
داده است .
هجوم نیوهای داعش به این کوهستان تنها دو هفته پس از
سقوط موصل ،دومی شهر بزرگ عراق صورت گرفت .در وهله
ی
گسیدهتر
اول این طور به نظر یمرسید که داعش تنها با هدف
کردن ارایص تحت ی
کنیل خود به این منطقه یورش برده است.
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هان از تغیی اهداف داعش در این منطقه
هرچند بالفاصله نشانه ی
به چشم خورد .

ی
داعشها مردان و زنان را در اولی ساعات
نجاتیافتگان یمگویند
اسارت از یکدیگر جدا یمکردند .پرسان بزرگسال را وادار یمکردند تا
پیاهن خود را درآورند و اگر موی زیر بغل داشتند ،آنها را مستقیما
به کنار پدر و برادر بزرگتر خود منتقل یمکردند .روستا پس از
ی
کشیارها رانده شده و
روستا ،مردها و پرسان بزرگسال به کنار
مجبور یمشدند تا روی آشغالها دراز بکشند و سپس با اسیی
اتوماتیک به آتش کشیده یمشدند .زنان و ی
دخیان نی به مکان دیگر
منتقل یمشدند .
ماتئو داربر ،کارشناس قوم یزیدی در دانشگاه شیکاگو یمگوید:
«یورش به کوه سنجار ضمن توسعه قلمرو نیوهای داعش ،فتح
جنش داعش نی ی
تلق یمشود ».ماتئو ،تابستان گذشته ،زمان که
حمله داعش به این منطقه آغاز شد ،در مکان به نام دهوک
نزدیک کوه سنجار اقامت داشت و با تاسیس موسسهای ،فراریان
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یزیدی را که افزون بر دو هزار نفر بودند ،مورد حمایت روانشناش
و روانیشم قرار داد .

ف ،ی
دخیک  ۸۰ساله یمگوید ،زمان که خانواده  ۴نفرهاش تالش
یمکردند تا با رسعت فراوان از کوههای پر پیچ و خم با اتوموبیل اپل
خود که فضایش از فرط گرمای تابستان قابل تحمل نبود فرار
کنند ،او ،مادر و خواهران  ،۸۲هفت و چهار سالهاش ندفاع و
ی
داعش متوقف و محاضه شدند .
درمانده توسط نیوهای سنگی
او ،مادر و خواهرانش اولی کسان بودند که به نزدیکترین شهر
کوه سنجار برده شدند .او یمگوید« :به رسعت مردان را از زنان
جدا کردند و سپس مرا هم از مادرم جدا کردند» .
ی
دخیان نوجوان را وادار یمکردند سوار اتوبوس شوند.
آنها
اتوبوسها به رنگ سفید بودند و واژه «حج» بر روی آنها نوشته
هان
شده بود .واژهای که نشان از این داشت که داعش از اتوبوس ی
استفاده یمکند که به زائران ساالنه زیارت خانه خدا در مکه
اختصاص داشته .آنها زنان و ی
دخیان یزیدی را وادار یمکردند تا در
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کامیون انتقالدهندهای که ف هم در آن بود ،بر روی پای یکدیگر
بنشینند .

ی
داعش اعالم یمکردند
در زمان حرکت اتوبوسها ،تروریست های
که پنجرهها با پرده مسدود شده .پوشش پنجرهها نی بهدلیل
نحجان ی
دخیان یزیدی بود .یرساییط که ف برای ما تعریف کرد ،از
مشخصات فییم اتوبوس ،نحوه پوشش پنحرهها گرفته تا نحوه
انتقال زنان و ی
دخیان ،با تعاریف دهها قربان دیگر که در این مقاله
با آنها مصاحبه شده ،مطابقت دارد .ی
حت قربانیان دیگر که در
زمانها و مکانهای متفاوت ربوده شدهاند نی یرسایط یکسان را
تعریف کردهاند .
ف یمگوید او را پس از گذشت شش ساعت به شهر موصل عراق
جان که کلیه قربانیان را داخل سالن عروش «گلکش»
بردند؛ ی
جمع کرده بودند .بر اساس نقل قول فراریان اخی ،دیگر زنان و
ی
دخیان را به کاخ که در زمان صدام بنا شده بود ،زندان «بدوش»
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یا ساختمان سازمان جوانان در موصل منتقل یمکردند .قربانیان که
ابتدان و
به شهرهای دیگر روانه شده بودند ،به ساختمان مدارس
ی
شهرداری در شهرهای تل زعفر ،صالح ،بعاج و سنجار منتقل
یمشدند .

آیشان عیل صالح  ۲۱ساله ،در کمپ پناهندگان دحوک
قربانیان ،روزها و چه بسا ماهها در حبس بودند و سپس با
اتوبوسهای مشابه به سوریه یا مناطق مختلف داخل عراق به
منظور تجارت سکس منتقل یمشدند .
حیدر دمله ،فعال قوم یزدی که اطالعات پایهای مفصیل در
خصوص قربانیان گردآوری کرده است یمگوید« :تجارت سکس
توسط داعش صد در صد از پیش طراخ شده بوده است .من با
اولی خانوادهای که به ساختمان سازمان جوانان موصل منتقل
شده بودند ،تلفت صحبت کردم .آنها گفتند سالن از قبل برای
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قربانیان آماده بوده چرا که وساییل از قبیل رختخواب ،بشقاب،
غذا و آب برای صدها نفر از پیش تهیه شده بود» .

جزییات گزارش سازمان دیدهبان حقوق ی
برس و سازمان عفو
بیالملل نی در مورد خصیصه تجارت سکس از پیش طراخشده
همی نتایج را آشکار یمکند .نجاتیافتگان در تمام مناطق عنوان
یمکنند که اولی برخورد داعش با آنها ،رسشماری تعداد زنان و
ی
دخیان اسی بوده است .
فرسده در میان دیگر ی
ف را ی
دخیان دیگر روی زمی مرمرین سالن
عروش گلکش نشانده بودند .او تخمی یمزند بیش از هزار و ۳۱۱
ی
دخی یزیدی در سالن در حالت نشسته ،تکیه داده به دیوار یا دراز
کشیده بر روی زمی حضور داشتند .این تعداد توسط قربانیان
دیگر حاض در همان سالن نی مورد تایید قرار گرفته است .هر یک
ی
ی
فهرست در
داعش با
از آنها جداگانه توضیح دادهاند که سه رسباز
ی
دست از هر یک از آنان خواستهاند تا برخیند و به سواالن مانند
ی
نام ،نام خانوادك ،سن ،شهر محل تولد ،وضعیت تاهل یا تعداد
فرزند پاسخ دهند .
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ف ،دو ماه داخل سالن گلکش زندان بود .او یمگوید یک روز آنها
آمدند و زنان جوان را جدا کردند .ی
دخیان را که ممانعت یمکردند
هان مشابه اتوبوسهای
با موهایشان یمکشیدند .سپس اتوبوس ی
ی
قبیل در پارکینگ ساختمان منتظر زنان و دخیان بودند که به
مقصد نامعلوم بعدی منتقل یمشدند.
ی
دخی و زن جوان دیگر به مقر ارتش نیوهای
ف به همراه ۴۲
جان که او برای اولی بار واژه «صبایا» را
داعش در عراق برده شد .ی
شنید .او یمگوید« :آنها قهقه یمزدند و یمگفتند شما "صبایا”ی
ما هستید .من نیمدانستم مفهوم این واژه چیست اما بعدها رهی
نیوهای داعش محیل توضیح داد که "صبایا” به معنای برده
خدان
است .او در سخیان به ما گفت که "ملک” -یم از هفت
ی
که یزیدیان یمپرستند -خدا نیست ،بلکه از نیوهای یرس است و به
ی
دلییل این که شما یرس را یمپرستید ،مستحق بردك هستید و به ما
تعلق دارید .ما یمتوانیم شما را بفروشیم یا اگر مناسب دیدیم از
شما استفاده کنیم».
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به نظر یمرسد تجارت سکس نیوهای داعش فقط منحرص به
ی
ی
دخیان قوم اقلیت ایزدی است .سامر مسقیط،
بردك زنان و
گزارشگر دیدهبان حقوق ی
برس یمگوید« :تاکنون هیچ اقدام جمیع
گسیدهای با هدف مبارزه با بردهداری زنان و ی
ی
دخیان اقلیت مذهت
ی
دولت و
دیده نشده است .این ادعا توسط رهیان جوامع ،مقامات
فعاالن حقوق ی
برس نی تایید شده است».

باربر از دانشگاه شیکاگو یمگوید« :تمرکز بر روی اقلیت ایزدی
ی
داعش ی
مرسک
احتماال به این دلیل است که آنها در نظر نیوهای
و فاقد کتاب مقدس کتت هستند .این همان چیی است که در
منظر داعش ،ایزدیان را کافران منفور جلوه یمدهد چرا که بر اساس
قرآن ،تنها یهودیان و مسیحیان اهل کتاب هستند .در نتیجه
ایزدیها از میان کیم حمایت برخوردار هستند» .
در کوجو ،یم از روستاهای جنون کوه سنجار ،یزیدیان تصمیم
ی
گرفته بودند همانجا به زندك خود ادامه دهند چرا که تصور
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یمکردند تهدید آنان مانند تهدید مسیحیان است که ماههای قبیل
از سوی داعش صورت گرفته و جدی نبوده است .پانزدهم
آگوست سال پیش ،داعش فرمان داد تا شهروندان کوجو به
مدرسه مرکزی شهر رفته و خود را تحویل دهند .
آشیان عیل صالح زن  ۲۱ساله از اهاه کوجو بود .او پیش از
معرف خود به مدرسه مرکزی شهر ،گرویه را یافت که قبال با
ی
داعش مذاکره کرده بودند تا در صورت پذیرش دولت
نیوهای
داعش ،پول و طالهای خود را تحویل دهند و در عوض بتوانند در
امنیت کامل از منطقه عبور کنند .مبارزان داعش در ابتدا با این
پتون روی زمی پهن کردند .آشیان ،آویز
پیشنهاد موافقت کردند و ی
قلب شکل و النگوهای طالی خود را روی پتو گذاشت و مردان
پولهای مچاله را از جیب خود بیون آوردند .سپس به جای این
که به آنها اجازه عبور دهند ،مردان را به بیون از محوطه پرتاب
کردند و دستهایشان را بستند تا بکشند .کیم بعد آشیان توسط
ناوگان مملو از ی
دخیان و کودکان ،به محیل دور برده شد .
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بازار بردهداری
چند ماه بعد ،داعش در روزنامه آنالین خود اعالم کرد که طرح
بردهداری زنان و ی
دخیان یزیدی کامال از پیش طراخ شده است .
مقاله انگلیش زبان با عنوان «احیای بردهداری پیش از موعد» که
در اکتی نوشته شده است ،عنوان یمکند« :پیش از ترصف سنجار،
دانشآموزان یرسیعت داعش موظف بودند در مورد قوم یزیدی
تحقیق کنند ».نویسنده این مقاله معتقد است که یزیدیان برای
رهان از نیوهای داعش ی
حت مانند مسیحیان و یهودیان شانس
ی
.
پرداخت مبلیع تحت عنوان جزا را نی نداشتند در این مقاله آمده
است « :پس از انتقال یک پنجم زنان و کودکان یزیدی به مناطق
مختلف تحت ترصف داعش ،آنها بر اساس یرسیعت ،میان
ی
داعش که در عملیات ترصف سنجار یرسکت کرده
تروریست های
بودند ،تقسیم یمشدند» .
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کارشناسان بر این باورند همانگونه که بر اساس کتاب مقدس
عهد عتیق و جدید ،تجارت بردهداری سالهای متمادی در آمریکا
رواج داشت ،داعش نی آیات و داستانهای خایص از قرآن را
انتخاب کرده و مبنای توجیه یرسیع اقدامات خشونتآمی خود قرار
داده است .
این در حاه است که پژوهشگران اسالیم با بردهداری داعش
مخالف هستند .

ی
دخیان و زنان در همان هفته اول اسارت فروخته
زیباترین
یمشدند .داستان دیگر زنان ،خصوصا میانساالن و متاهالن اما
کامال متفاوت بود .آنها هر یک توصیف یمکردند که چگونه از
منطقهای به منطقه دیگر منتقل یمشدند و ماهها در یرسایط دشوار
نگهداری یمشدند تا خریداری پیدا شود و آنها را معامله کنند .
به نظر یمرسد داعش سیستم خایص برای ثبت و فهرستبرداری
از زنان و ی
دخیان برده و همچنی واژه نامه ای منحرص به خود
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داشته است .شیوه خطاب زنان و ی
دخیان ،افزودن پسوند "صبایا”
ی
مناطق از
به ابتدای نام واقیع شان بوده است .از سوی دیگر در
عراق ،ی
دخیان و زنان توسط عمدهفروشان خرید و فروش یمشدند
تا از آنها عکسیداری شود و شماره خایص به آنها داده شود و
تجارت و تبلیغ آنها به آسان صورت گید .

عثمان حسن عیل ،تاجری یزیدی است که خود را خریدار معرف
کرده و تقاضای ارسال تصویر ی
دخیان ایزدی را داشته و به همی
طریق توانسته بسیاری زنان و ی
دخیان ایزدی را از ترصف داعش
رهان دهد .او عکسهای ارساه را نشان یمدهد .هر عکس نشان
ی
ی
دهنده یک زن ایزدی به حالت نشسته بر روی یک نیمکت در اتاف
برهنه رو به دوربی با چهرهای خاه از هرگونه احساس و بدون
لبخند است .گوشه عکس نوشته شده ” :صبایا  ، ۸صبایا  ۴و …
بعض اوقات ساختمان که زنان و دخ ییان در آن جمع یمشدند
ی
شامل اتاق تماشا نی بوده است.
دخیی  ۸۴ساله با نام «ی»
132

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

یمگوید« :زمان که ما را به داخل ساختمان یمبردند یمگفتند به
"بازار صبایا” رسیدیم .آن جا بود که فهمیدم داخل یک بازار خرید
و فروش برده هستم» .

او تخمی یمزند حداقل  ۰۱۱زن و ی
دخی باکره در آن سالن حضور
داشتند که کمسنترین آنها ۸۸ساله بود .زمان که خریداران
یمرسیدند ،ی
دخیان را یک به یک به اتاق تماشا یمبردند .
او یمگوید« :شیوخ روبهروی دیوار یمنشستند و ما را با نام صدا
یمزدند .ما باید روی صنده روبهروی آنها یمنشستیم .قبل از وارد
شدن به اتاق باید رورسی یا هر لباس دیگری که خود را با آن
پوشانده بودیم ،دریمآوردیم .زمان که نوبت من شد ،مرا مجبور
کردند چهار بار بایستم و بچرخم» .
ی
قربانیان وادار یمشدند تا به سواالن خصویص درباره خود پاسخ
دهند .مانند این که این که آخرین سیکل ماهیانهشان چه زمان
بوده است .آنها یمگویند این سواالت برای حدس این بود که
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ببینند آیا باردارند یا خی .چون بر اساس قوانی ،مردان نباید با زنان
بردهای که باردار هستند رابطه جنش داشته باشند .

ی
بردهداری جنش ،ویژك داعش
بردهداری جنش داعش در وهله اول ی
حت مدافعان تندروی اسالم
را متحی کرد و بسیاری از آنان پس از ارائه گزارش رسیم تجاوزهای
سازماندیه شده توسط داعش ،با روزنامهنگاران به صورت آنالین
مشاجره کردند .رهیان داعش بارها خواستند اقدامات خود را برای
مخاطبان داخیل توجیه کنند .
پس از انتشار اولی مقاله در روزنامه «دابق» در ماه اکتی سال
گذشته در مورد بردهداری جنش ،موضوع دوباره در ماه یم سال
جدید مطرح شد که اینبار نشانگر واهمه نویسنده درخصوص به
چالش کشیدن نظام بردهداری جنش توسط بعض نیوهای
هوادار داعش بود .
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نویسنده این مقاله که زن هوادار داعش است نوشت« :چیی که
مرا مضطرب یمکند این است که بعض هواداران داعش موضوع
را انکار یمکنند با این عنوان که رسبازان خلیفه مرتکب اشتباه یا
عمل قبیچ شدهاند .من این مقاله را در حاه یمنویسم که جمالتم
رسشار از غرور هستند .بله ،ما حقیقتا به زنان کافر یورش برده،
آنها را اسی کرده و مانند گوسفند با تیغه شمشی آنها را کوچ
دادهایم» .

ی
منترس شد ،وزارت فتوا و تحقیقات
در رسالهای که ماه دسامی
داعش به تفصیل جزییات بردهداری جنش خود را توصیف کرد.
ی
این وزارت ی
جزن از اموال و دار یانهای
ترسی ح کرد که بردگان،
ی
داعش هستند و آنها این اختیار را دارند که آنان را به
مباررزان
مرد دیگری بفروشند یا مانند اموال دیگرشان پس از مرگ مانند
ارثیه به دیگر افراد برسند .
فراریان ماههای اخی ،به بوروکراش پیچیده بردهداری اشاره
ی
یمکنند و عنوان یمکنند به تازك نام و وضعیت آنها در قرارداد
ی
بردك ثبت یمشود .زمان که صاحب برده او را به فروشنده
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یمفروشد ،قرارداد جدیدی مانند بیعنامه یا انتقال سند رسیم میان
آنها منعقد یمشود .در همی زمان ،بردگان یمتوانند آزاد شوند و
ی
ی
ی
بهشت آماده
پاداش
داعش به پاس این اقدام ،خود را برای
مبارزان
یمکنند .هر چند مورد اخی بسیار نادر است ،اما این وضعیت
رهان قربانیان ایجاد کرده است .
مفری جدید برای ی
ی
دخی  ۴۰سالهای که ماه پیش موفق به فرار شد و خود را «الف»
لیبیاناش تکهای کاغذ
معرف کرد ،توضیح داد که چگونه صاحب
ی
ی
آموزش انفجار
لمینیت شده به او داده و گفته به دلیل اتمام دوره
انتحاری با بمب ،تصمیم گرفته خود را منفجر کند و بنابراین او را
آزاد کرده است .

برگه گوایه آزادی زن  ۴۰ساله
گوایه آزادی برچسبدار او توسط یک قایص در استان غرن
داعش امضا شده بود .زن یزیدی این برگه را در ماه جوالی در
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نقطه مرزی سوریه به نیوهای داعش نشان داد تا به خانوادهاش
در عراق بپیوندد .
داعش برقراری روابط جنش با زنان یهودی و مسیچ اسی شده
ی
منترس شده از
در جنگ را بر اساس قوانی جدید  ۳۲صفحهای
سوی وزارت فتوا و تحقیقات ،مجاز اعالم کرده است .

ممنوعیتهای این رساله تنها متعلق به بردگان است که باردار
هستند .در موادی دیگر ،از صاحبان بردگان خواسته شده تا منتظر
پایان سیکل ماهیانه زنان برده بمانند تا قبل از یرسوع دوباره روابط
ی
مطمی شوند جنیت داخل رحم آنها وجود ندارد .از میان
جنش
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 ،۴۸زن مصاحبه شده در این مقاله تنها زنان مورد تجاوز قرار
نگرفته بودند که باردار یا یائسه بودند .

فراتر از آن ،به نظر یمرسد حد و مرزی برای روابط جنش مجاز در
میان داعش وجود ندارد .تجاوز به کودکان موضویع قابل اغماض
برای نیوهای داعش است .بر اساس ترجمهای که سازمان
تحقیقات خاورمیانه از رساله جدید داعش انجام داده و در ماه
ی
ی
منترس شد« ،برقراری روابط جنش
توییی
دسامی سال گذشته در
ی
با ی
دخی باکرهای که به بلوغ نرسیده است ،در صورن که برای رابطه
جنش مناسب تشخیص داده شود ،مجاز است».
یک زن  ۳۲ساله یزیدی که توسط یک سعودی خریداری شده بود
و بارها در شهر شدادی سوریه مورد تجاوز قرار گرفته بود ،توضیح
بهی از ی
داد که چگونه یرسایطش ی
دخیی ۸۴ساله بوده که برده دوم
ی
تلق یمشده .این ی
خانم مرد سعودی ی
دخی با وجود خونریزی شدید
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یاز هم مورد تجاوز مکرر قرار یمگرفت .او گفت« :مرد سعودی به
بدن ی
دخیک به شدت آسیب رساند و باعث عفونت شدید شد .در
ی
ی
مشمی
دخی بوی
عی حال مدام از من سوال یمکرد چرا بدن
کننده دارد؟ و من در پاسخ یمگفتم بدنش عفونت کرده و نیاز به
مراقبت پزشم دارد .او اما بدون هیچ اقدام جدی چشمانش را بر
ی
ی
دخی
دخیک یمبست .من به او یمگفتم او یک
روی جان کندن
کوچک است و او در پاسخ یمگفت او یک برده است و خوب
یمداند چطور رابطه جنش را مدیریت کند .برقراری رابطه جنش با
او خداوند را خشنود یمکند».
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18
اسارت  ۱۲۲۲زن ایزدی به عنوان برده جنیس در چنگال داعش
ی
ی
داعش به روستایشان،
دخیی جوان که با حمله تروریست های
در یک روز  ۱تن از برادرانش را از دست داده بود ،از خشونت های
ی
تروریست گفت.
این گروه

نادیا مراد برای آزادی زنان ایزدی اسی دست داعش مبارزه یمکند.
این ی
دخی جوان ایزدی به هفته نامه اشپیگل گفته هنوز هم بیش از
سههزار زن که ر
اکی آنان ایزدی هستند،به عنوان برده جنش در
چنگال داعش اسیند.
ایسنا نوشت :هفتهنامه اشپیگل در معرف نادیا مراد یمنویسد ،او تا
روستان در نزدیم شهرستان سنجار واقع
سوم ماه اوت  ۴۱۸۲در
ی
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ی
در شمال عراق زندك عادی داشت .در یم از روزها تروریستهای
ی
ی
متالش کردند.
داعش زندك او وخانوادهاش را
ترویستها ی
دخیان و زنان جوان را در مدرسه روستا جمع کردند.
ی
داعشها در یک
نادیا که شاهد قتل مردان روستا بوده یمگوید،
روز شش تن از برادران و مادرش را کشتند .داعش در مجموع ۲۱
تن از اقوام او را به قتل رسانده است.

رنج نپایان زنان ایزدی در سایه جنگ و ترور
زنان ایزدی که موفق یمشوند از چنگ تروریستهای داعش
بگریزند ،یمباید بار مسئولیت فرزندان و خانوادههایشان را در
ارودگاههای موقت بر دوش کشند .آنها با همان اسباب و وسایل
ی
مخترصی که موفق شدهاند هنگام فرار با خود بیند ،زندك
خانوادههایشان را اداره یمکنند.
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اعضای داعش این ی
دخی جوان را به همراه دیگر زنان ایزدی به شهر
موصل بردند .نادیا به مدت سه ماه در چنگال نیوهای داعش اسی
ی
بود و به بردك جنش وادار یمشد .پس از سه ماه او توانست از بند
و شکنجه نیوهای این سازمان فرار کند .نادیا در حال حاض در
ی
رهان زنان ایزدی از
ای
ر
ب
و
کند
یم
زندك
ایالت بادن ورتمیگ آلمان
ی
دست داعش فعالیت یمکند.

پارلمان اروپا جایزه“ساخاروف” سال  ۴۱۸۱را به دلیل فعالیتهای
حقوق ی
برسی به نادیا مراد اعطا کرد.خانم مراد پس از آن به عنوان
هان که مورد آزار و ستم داعش قرار گرفتهاند به
نماینده ایزدی ی
شورای امنیت سازمان ملل رفت و گز ی
ارش تکاندهنده از رفتار
تبهکارانه داعش با ارسای خود عرضه کرد .سخنان او بازتان ی
گسیده
در رسارس جهان یافت.
ی
او گفت« :توسط آدمکشان گروه تروریست داعش به حدی مورد
ً
تجاوز گرویه قرار یمگرفتم که کامال نهوش یمشدم» .
گفتههای نادیا درباره زنان اسی ایزدی را سازمان ملل هم تائید
یمکند .در گزارش سازمان ملل تاکید یمشود که از سال  ۴۱۸۲و از
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زمان که داعش به شهرستان سنجار در شمال عراق یورش برد،
حدود  ۳۱۱هزار ایزدی آواره شدهاند.
طبق برآوردهای سازمان ملل ،حدود  ۴۰۱۱تا  ۰۰۱۱ایزدی در
حمله داعش به شهرستان سنجار کشته و همچنی  ۱۳۱۱ایزدی از
زن و مرد ربوده شدند.
نادیا مراد به مجله اشپیگل گفت داعش هنوز هم جنایت یمکند و
بیش از سه هزار زن را به اسارت گرفته است .در میان آنان
خواهرزاده  ۸۲ساله او هم اسی است.
اشپیگل از قول نادیا همچنی یمنویسد ،زنان در فرهنگ ی
مرسق
زمی درباره آزارهای جنش سکوت یمکنند .اما او فریاد آن دسته از
زنان ایزدی است که هنوز هم در چنگال داعش به عنوان برده
اسیند.
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وضعیت ایزدیها پس از فرار داعش
نادیا در مصاحبه خود با اشپیگل تعریف یمکند که وضعیت
ایزدیها هنوز هم ی
بهی نشده است .بعد از فرار و عقب نشیت
داعش آتش جنگ بی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگها شعلهور
شده است .ترکیه هم مواضع گروه پکک را بمباران یمکند.
خانوادههای ایزدی بازهم مجبورند برای حفظ جان خود فرار کنند.

اشپیگل یمنویسد نادیا مراد هنوز امید به بازگشت به کشورش عراق
را از دست نداده است .او یمگوید آلمان به او پناه داده و امکان و
ی
ی
زندك ی
بهی را برای او و دیگر عرافها فراهم کرده است و
یرسایط یک
ی
جنایان که
در آرزوی روزی است که نیوهای عضو داعش به دلیل
کردهاند محاکمه شوند.
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19
شورای فتوای خالفت خودخوانده اسالیم اعالم کرد
آداب بردهداری داعش
ی
دمحمحسی باف :آیا شما یمتوانید در قرن  ۴۸زن یا کودك را به
اسارت بگیید؟ پاسخ بسیاریها «خی» است اما برای داعش
پاسخ «کامال مثبت» است .آیا یمتوان به ی
دخیی که هنوز به سن
بلوغ نرسیده تجاوز کرد؟ پاسخ برای بسیاری از «انسان»های
آزاداندیش «منق» است ،اما برای «انسان نماها» ین مانند داعش
«کامال مثبت» است .آیا یمتوانید ی
دخی یا زن را در قرن  ۴۸به
عنوان «هبه» به دیگران بدهید یا او را بفروشید؟ باز هم پاسخ
برای «انسان»ها منق است ،اما برای «انسان نماها» مثبت است.
مردم موصل اما با این حرکات زشت و غیانسان کامال آشنا هستند.

ی
دمحمحسی باف :آیا شما یمتوانید در قرن  ۴۸زن یا کودك را به
اسارت بگیید؟ پاسخ بسیاریها «خی» است اما برای داعش
147

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

پاسخ «کامال مثبت» است .آیا یمتوان به ی
دخیی که هنوز به سن
بلوغ نرسیده تجاوز کرد؟ پاسخ برای بسیاری از «انسان»های
آزاداندیش «منق» است ،اما برای «انسان نماها» ین مانند داعش
«کامال مثبت» است .آیا یمتوانید ی
دخی یا زن را در قرن  ۴۸به
عنوان «هبه» به دیگران بدهید یا او را بفروشید؟ باز هم پاسخ
برای «انسان»ها منق است ،اما برای «انسان نماها» مثبت است.
مردم موصل اما با این حرکات زشت و غیانسان کامال آشنا هستند.
آنها با گوشت و پوست خود اقدامات غیانسان را درک یمکنند.
اوایل این ماه ایدئولوگهای داعش جزوهای مشتمل بر
ی
منترس کردند که توضیح یمداد پیکارجویان
هان را
«دستورالعمل» ی
این گروه چگونه یمتوانند با «زنان برده» و «زنان به اسارت گرفته
شده» رفتار کنند .گفته یمشود این جزوه از سوی «شورای فتوا»ی
داعش جمعآوری شده است.
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از این جزوه در نماز جمعه موصل -که هنوز در ی
کنیل داعش است-
رونمان شد؛ مردم این شهر پیام را به وضوح تمام دریافتند؛ آنگاه
ی
ی
که مردان مسلح جزوهای رنم را در میان مردم با این عنوان
ی
ی
گرفی ».سه
پراکندند« :پرسش و پاسخ در مورد به اسارت و بردك
نفر از ساکنان شهر موصل که در مورد این مساله با شانان سخن
یمگفتند در حاه که حیتزده بودند ،یمگفتند« :مردم در
گروههای کوچک در مورد این جزوه سخن یمگویند .بسیاری از
مردم شوکه هستند ،اما کار زیادی نیمتوانیم انجام دهیم ».شانان
ی
امنیت ذکر نکرد .این جزوه یا سند ابتدا در
نام این افراد را به دالیل
ی
منترس شد و سپس روی وب سایت داعش قرار
اکتی یا نوامی
گرفت .این روزها اما این جزوه آشکارا میان مردم توزی ع یمشود.

«موسسه تحقیقات رسانهای خاورمیانه» -اندیشکدهای در
ی
واشنگی که افرادی مانند مایکل هایدن مدیر سابق آژانس امنیت
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میل و جیمز وولسیل مدیر سابق سیا و رامسفلد وزیر دفاع سابق از
اعضای هایت مدیرهاش هستند -یمگوید؛ این ایده که داعش زنان
و کودکان (اعم از ی
دخی و پرس) را یمرباید ،یمفروشد ،هبه یمکند یا
مورد تجاوز قرار یمدهد ،بسیار شگفتآور است.

بسیاری از این دست گزارشها از زمان یرسوع اقدامات خشونتبار
ی
منترس شده که از آن جمله یمتوان به
این گروه در عراق و سوریه
ماجراهای وحشتآور در مورد اقلیت دیت ایزدی اشاره کرد .نکته
مهم این است که شبهنظامیان این گروه تمام اقدامات وحشیانه
خود را به نام دین انجام یمدهند .جالب تر اینکه برای اقدامات
ی
منطق که در قالب جزوه
خود «دلیل و منطق» هم یمآورند؛
ی
منترس یمشود .در جزوه این گروه آمده است که به
پرسش و پاسخ
ی
گرفی زن که «کافر» است (براساس معیارهای داعش)
اسارت
مجاز است .بخشهای زیادی از این جزوه به نحوه رابطه با آن زن
به اسارت گرفته شده مربوط است .قواعد دیگری هم در این جزوه
هست :دو مردی که دارای یک زن اسی هستند؛ هر دو نیمتوانند
با او رابطه داشته باشند و یک مرد هم نیمتواند با برده همرسش
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رابطه داشته باشد .در بخش دیگری از این جزوه در مورد
« ی
دخیان» آمده است« :رابطه با بردهای که به سن بلوغ نرسیده
باشد مجاز است در این جزوه پرسش و پاسخ کامال روشن است که
مالک آن اسی -پی یا جوان -ی
کنیل کامیل بر وی دارد .در بخش
دیگری از این جزوه آمده است« :خرید و فروش یا هبه دادن اسی
و برده زن مجاز است چرا که آنها در زمره اموال هستند ».در این
جزوه مواد و تبرصههای دیگری هم هست .مادری که اسی شده
باشد را نیمتوان از فرزندان جوانش جدا کرد و اسیی که باردار
باشد ،نیمتواند فروخته شود .ضب و شتم آن زن برده برای نظم و
انضباط ایرادی ندارد اما کتک زدن او به عنوان لذت یا شکنجه
مجاز نیست.
قواعد دیگری هم برای «بردگان» هست که در این جزوه به آن
اشاره شده است اما آنچه در این جزوه «شدیدترین گناه» نامیده
شده همانا «فرار از دست ارباب» است .این سند به مفصلترین
ی
ی
ی
گرفی «کفار» مطرح کرده
توجیهان برای به بردك و اسارت
شکل
است.
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براساس برخ آمارها ،نیوهای داعش یط چند ماه اخی و با تشدید
عملیاتهایشان هزاران زن را به اسارت گرفتهاند .از جمله این موارد
یمتوان به اسارت  ۴۰۱۱زن ایزدی اشاره کرد .تعدادی از این زنان
اهان
که توانستهاند از دست توحش داعش بگریزند ماجر ی
وسطان بر زبان
تکاندهنده و وحشتآور از توحش این گروه قرون
ی
آوردهاند .یک ویدئوی یوتیوب که در ماه نوامی در فضای وب
تجاوزهان که به این
تندروهان را نشان یمداد که از
پخش شد
ی
ی
بردگان داشتند « ُجک» یمساختند .در جزوه داعش که دارای ۴۲
پرسش و پاسخ است مواردی وجود دارد که هم «عجیب» و هم
«تمسخرآمی» است».

«چاره ی
وینی» ،محقق در موسسه Quilliamدر لندن ،یمگوید:
«مطالب این جزوه که بسیار وحشتآور و شوکهکننده است،
شگفتآور نیست .ما پیش از این مطالب مشابیه از ایدئولوگهای
ی
داعش در مورد ی
مرسوعیت اسارت و بردك شنیدهایم».
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«جانا» ،ی
دخی  ۸۴سالهای بود که سال آخر دبیستان را یمگذراند
و در رویای خود «پزشک» شدن را یمپروراند .ی
وقت داعش به
روستای او وارد شد تمام رویاهایش بر باد رفت .او به «ایوان
ی
داعشها به
واتسون» -گزارشگر شانان -توضیح یمداد که چگونه
اقلیت ایزدی امر و نیه یمکردند که به دین اسالم (با برداشت
ی
ی
داعش) بگروند.
داعشها سپس تمام طالها ،پولها و تلفنهای
همراه روستاییان را گرفتند و زنان را از مردان جدا کردند .گزارش
ی
اتفاف افتاد:
سازمان ملل توضیح یمدهد که پس از آن چه

«نیوهای داعش تمام پرسها و مردان باالتر از  ۸۱سال را در
مدرسهای جمع کردند ،آنها را با کامیون از شهر خارج کردند و یم
یم آنها را کشتند ».در میان این کشتگان پدر و برادر بزرگ «جانا»
هم بودند .رسنوشت زنان اما متفاوت بود .جانا توضیح یمداد که
ی
دخیان مانند او از زنان میانسالتر جدا شده و به شهر
چگونه
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موصل برده شدند .آنها به خانههای بزرگ سه واحدی منتقل
شدند .مردان داعش گاهگایه یمآمدند و ی
دخیان را در دستههای
ی
چهارتان با خود یمبردند« .نژند بم خان» ،مشاور امور
تان یا
ی
سه ی
ی
جنسیت دولت منطقهای کردستان عراق ،به شانان یمگوید« :با
این زنان همچون گله رفتار یمشود .آنها در معرض وحشیانهترین
ی
سوءاستفادهها و خشونتهای جنش مانند تجاوز و بردك جنش
قرار یمگیند .این ی
دخیان ایزدی همچنی در بازارهای موصل و رقه
به قیمتهای مختلف فروخته یمشوند« ».نارین شیخ شامو»،
فعال ایزدی مستقر در کردستان عراق ،نام  ۲۱۱۸زن ایزدی را
جمعآوری کرده که اثری از آنها نیست .داعش در مجله ی
اینی ینت
ی
ی
گرفی زنان ایزدی توضیح داده
خود دالیل خود را برای به بردك
است .این گروه در ی
نرسیه «دابق» یمنویسد« :باید بهخاطر داشته
ی
ی
گرفی خانواده کفار و به کابی درآوردن زنانشان
باشید که به بردك
ی
دستور اکید یرسع است ».بم خان که محقق دانشگاه بریستول هم
هست ،یمگوید « :یرسع ،در قاموس داعش همان یرسیع است که
ی
داعشها و وهابیون به آن باور دارند .این یرسع فقط با معیارهای
داعش قابل سنجش است».
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20
سازمان ملل :تجاوز جنیس اعضای داعش به دهها هزار زن
سازمان ملل متحد شمار زنان که توسط تروریستهای "دولت
اسالیم" مورد تجاوز جنش قرار گرفتهاند را دهها هزار نفر تخمی
زده است .سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته از این زنان
حمایت کند .فرزندان این زنان در خطر هستند.

ارش جدید اعالم کرده که دهها هزار ی
سازمان ملل متحد در گز ی
دخی
ی
و زن عراف مورد تجاوز جنش نیوهای داعش قرار گرفتهاند.
ی
دفی کمیساریای عاه حقوق ی
برس سازمان ملل متحد در ژنو
خواستار آن شده است که از این زنان قربان داعش حمایت شود.
ی
این زنان باید در امنیت زندك کنند و بدانند که مهاجمان به رسای
اعمال خود خواهند رسید.
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تروریست "دولت اسالیم" این ی
ی
دخیان و زنان را
ستیهجویان جریان
ربوده و آنها را به زور مسلمان کردند .این قربانیان مورد تجاوز
جنش قرار گرفتند ،زندان و تحقی شدند و افراط گرایان مسلمان با
آنان چون کنی رفتار کردند.

کمیساریای عاه حقوق ی
برس سازمان ملل متحد در ژنو بخصوص از
دولت عراق خواسته است به کودکان این زنان مورد تجاوز قرار
گرفته یاری رساند .این کودکان اغلب شناسنامهای در اختیار
ندارند ،زیرا بر مبنای قانون ،پدر و مادر باید برای دریافت
شناسنامه کودکان ،سند ازدواج خود را ارائه دهند.
کودکان حاصل از تجاوزهای جنش اما هیچ مدرك از پدر
ی
تروریست "دولت
بیولوژیک خود که یم از ستیهجویان جریان
اسالیم" است ،در دست ندارند.
ی
دفی حقوق ی
برس سازمان ملل متحد در عراق و همچنی کمیسیون
حمایتهای این سازمان جهان در این کشور ،از دولت عراق
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ی
تفاون میان این کودکان و
خواسته است با کمکهای خود نگذارد
ی
دیگر کودکان عراف بوجود آید.
سازمان ملل متحد نگران آن است که این کودکان مورد سوء
استفاده سازمانهای خالفکار مختلف در عراق قرار گیند.
سازمان ملل شمار دقیق زنان و ی
دخیان را که قربان حمالت جریان
ی
تروریست "دولت اسالیم" قرار گرفته و به آنها تجاوز جنش شده را
نیمداند ،اما بر مبنای آمار این سازمان از سال  ۴۱۸۲میالدی
ی
دخیان و زنان اقلیت ایزدی
تاکنون بیش از  ۳۰۱۱نفر تنها از
ی
تروریست "دولت اسالیم" دزدیده شدهاند.
توسط جریان
یم از سخنگویان کمیساریای عاه حقوق ی
برس سازمان ملل متحد
در ژنو اعالم کرد که هیچ اطالیع از  ۸۱۱۱نفر از این ربودهشدگان
در دست نیست.
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21
ر
تجاوز عنارص داعش به دختان خردسال

یک روزنامه انگلییس از ماجرای هولنایک درباره تجاوز عنارص
تروریست داعش به ر
ر
دختان خردسال ایزدی پرده برداشت.
گروه
ی
تروریست داعش
به گزارش پایگاه خیی شبکه العالم ،عناض گروه
ی
گرفی زنان و ی
ی
ی
دخیان ایزدی ،حت به دخیان کم
پس از به اسارت
سن و سال نی رحم نکردند.
ی
روزنامه "دییل اکسیس" روز جمعه در گزارش به نقل از نیوهای
ی
تروریست
امدادگر سازمانهای بی الملیل نوشت :عناض گروه
داعش ی
دخیان کم سن و سال را که برخ از  9ساله بودند ،مورد
شکنجه و تجاوز قرار دادهاند.
ی
ی
تروریست داعش به تازك صدها تن از زنان و کودکان ایزدی را
گروه
پس از  0ماه اسارت ،رها کرده است.
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در این گزارش آمده است که نیوهای امدادگر ،اردوگایه را برای این
آوارگان ایزدی ایجاد کرده و در تالشند تا زنان و کودکان را از
فشارهای روان و آسیبهای روخ و جسیم که به آنان وارد شده،
برهانند.

این نیوهای امدادگر گفتهاند که ی
دخیی  9ساله را یافتهاند که پس
از تجاوز دست کم  31تن از عناض داعش به او ،اکنون باردار
است .آنان خاطرنشان کردند که این ی
دخی بسیار کوچک و ضعیف
است و امکان دارد هنگام به دنیا آوردن فرزندش ،جان دهد.
بر اساس این گزارش ،حداقل  2هزار ی
دخی ایزدی در دست گروه
ی
تروریست داعش اسی هستند .هفته گذشته  311زن و کودک
ی
تروریست رها شدند.
ایزدی از دست این گروه
ی
"یوسف داود" یم از نیوهای امدادگر گفت :حت عمل رسارین
ی
دخی خطرناک است؛ و تجاوز عناض داعش
برای جان این
ی
دخی وارد کرده است.
آسیبهای روخ و جسیم فراوان به این
داود خاطرنشان کرد :داعش این گروه از زنان را به دالیل انسان رها
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ی
تروریست قصد دارد با بازگرداندن این
نکرده است ،بلکه این گروه
زنان و ی
دخیان نزد خانوادههایشان ،به جامعه نی شوک وارد کند.
داود اظهار داشت :نیمدانم این کودکان چه آیندهای خواهند
ی
دخیان نوزادان خود را نیمخواهند؛ آنان رنج
داشت؛ زنان و
ی
بسیاری متحمل شدهاند و تنها خواسته آنان فراموش این درد و
رنجها است.

این امدادگر بی الملیل تأکید کرد :ی
حت اگر برخ از آنان ازدواج کرده
بودند ،در صورت بارداری همرسانشان دیگر آنان را نیمخواهند ،و
آشکار است که این نوزادان در جامعه پذیرفته نیم شوند؛ بعض از
زنان و ی
ی
بهداشت
دخیان سیع دارند سقط جنی کنند وه یرسایط
بسیار بد است ،به صورتیکه احتماال برخ از آنان هنگام سقط
جنی یممیند .
ی
رهان
دفی امور ربوده شدگان ایزدی در "دهوک" هفته گذشته از ی
حدود  21تن از ایزدی ها از دست گروه ترور ی
یست داعش خی داد.
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این ی
دفی خاطرناشن کرد که هنوز بیش از  2011مرد و زن ایزدی در
ی
تروریست داعش هستند ،و یط ماه های اخی بیش از
اسارت گروه
رهان یافتهاند.
 911نفر از دست داعش ی
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22
ر
کویت و سعودی در تجارت زنان ایزدی
اتباع
یک زن ایزدی با افشای جنایت های تروریست های داعش در
تجاوز به زنان و ی
دخیان از حضور اتباع کویت ،سعودی و لیت
درمیان خریداران زنان و ی
دخیان به اسارت گرفته شده خیداد.

ی
این زن که به تازك موفق به فرار از مناطق تحت اشغال داعش
شده است ،گفت که او و ی
دخیانش بارها مورد تجاوز عناضداعش
قرار گرفتند و خودش  32بار در مزایده فروخته شد که نخستی بار
ی
داعش سعودی و در  32بار دیگر از سوی دیگرعناض
توسط یک
ی
ی
وکویت خریداری شد.
تروریست از جمله اتباع لیت
این گروه
ی
این زن ایزدی بیان کرد که عناضداعش بارها به وی و دخیانش
تجاوز کردند سپس به همراه دیگر زنان اسی به مزایده گذاشته شد.
165

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

به ن وشته پایگاه روزنامه "الرای" کویت ،این زن ایزدی که هنیف نام
ی
دارد 31 ،روز پیش ،پس از آنکه موفق شد از جهنم بردك جنش
پا به فراربگذارد ،وارد شهر کردنشی دهوک در شمال عراق شد.
ی
هنیف یم گوید که در جهنم بردك جنش داعش ،طعم تلچ های
بسیاری از جمله تجاوزوکار اجباری عالوه بر ردوبدل کردن وی به
کاالن در دست مردان را چشیده است.
عنوان ی

وی پس از ملحق شدن به همرسش که قبال موفق به فرار به سمت
دهوک شده بود ،گفت که کابوس این خانواده هنوز به پایان
نرسیده است؛ زیرا  2ی
دخیش که بی  33تا  39سال دارند ،همچنان
ی
داعش ها پس از آنکه این
در دست عناض داعش اسی هستند؛
ی
دخیان و دیگر زنان اسی را وادار به پذیرش اسالم کردند ،به اجبار
به عقد خود درآوردند.
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بنا به این گزارش ،هنیف و همرسش حمدی به همراه دو پرسشان
در زمان حاض در کنار حدود  36هزار آواره دیگر که اغلب ایزدی
هستند ،در اردوگاه روانگا در یم از حومه های شهر دهوک برس یم
برند.
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23
ی
داعیس :به بیش از  122زن ایزدی تجاوز کردم
است
یک ر

عمار حسی
«عمار حسی» یمگوید« :هربار  21تا  21نفر را پشت قلعه
سنجار در صحرا یمبردیم و یمکشتیم»؛ و بدین ترتیب او در کشتار
باتجربه شد و دیگر تردیدی به خود راه نیمداد.
ی
داعش که یمگوید به بیش از  311زن ایزدی
عمار حسی اسی
تجاوز کرده و دستکم  011تن را کشته است .
به گزارش عرصخی « ،عمار حسی» یم از تروریست های داعش
ُ
که به اسارت نیوهای نظایم کردستان عراق موسوم به نیوهای
پیشمرگه درآمده ،یمگوید به بیش از  311زن از اقلیت ایزدی تجاوز
کرده است .او این مساله را اقدایم «عادی» توصیف کرده و هیچ
پشیمان در این باره از خود نشان نیمدهد .
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ی
روییز در گز ی
ارش نوشته است که مقامهای سازمان
خیگزاری
ی
فرصت نادر برای مصاحبه با
اطالعات عراق ،به این خیگزاری،
«عمار حسی» و یم دیگر از تروریست های داعش داد که در
اسارت به رس یمبرند .این دو ماه اکتی گذشته در جریان حملهای به
ی
امنیت
شهر کرکوک اسی شدند که یط آن  99غینظایم و نیوی
کشته شدند .در مقابل  62تن از شبهنظامیان داعش هم در این
حمله کشته شدند .

عمار حسی
«عمار حسی» یمگوید که امرا و فرماندهان داعش که صالحیت
فتوا دادن را دارند ،به او و تعدادی دیگر از شبهنظامیان اجازه
تجاوز به هر شمار از زنان ایزدی و دیگر زنان را دادند .
ی
هست و این مسالهای طبییع
او یمافزاید« :به من گفتند که جوان
است» .
ُ
ی
ی
داشی
امنیت کرد یمگویند که دالیل و اسنادی از دست
مسئوالن
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«عمار حسی» در عملیات تجاوز و کشتار در دست دارند اما هنوز
ی ی
گسیدك آن ندارند .
اطالیع از میان
ی
شاهدان عیت و مسئوالن عراف یمگویند که تروریست های داعش
پس از ترصف مناطق وسییع از شمال عراق در سال  ،3132به
شمار زیادی از زنان اقلیت ایزدی تجاوز جنش کرده و آنها را به
ی
بردك گرفتند .بسیاری از بستگان مذکر این زنان هم کشته شدند .
ی
گروههای حقوف هم موارد بسیاری از تجاوز به زنان ایزدی را
مستند کردهاند .

عمار حسی
ی
«عمار حسی» همچنی یمگوید که از زمان پیوسی به داعش در
سال  ،3132دستکم  011تن را کشته است .او توضیح یمدهد
ی
کشی را آموزش دادهاند؛
چگونه فرماندهان داعش به او روش
مسالهای که یمگوید ابتدا دشوار بود اما روز به روز ،آسان شد .
«عمار حسی» یمگوید« :هر بار  21تا  21نفر را پشت قلعه
سنجار در صحرا یمبردیم و یمکشتیم»؛ و بدین ترتیب او در کشتار
با تجربه شد و دیگر تردیدی به خود راه نیمداد .
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او ادامه یمدهد« :روی زمی یمنشاندمشان و چشمهایشان را
یمبستم ،سپس به رسشان شلیک یمکردم .مسالهای طبییع بود و
مشکیل هم نبود» .

عمار حسی
یم از افرسان دستگاه مبارزه با تروریسم کردستان عراق گفت:
«عمار حسی» پس از دستگیی ،ابتدا برای ما مشکل ساز شد .او
بسیار نیومند بود به گونهای که دستبندهایش را شکست» .
ی
«عمار حسی» خود را قربان دشواریهای زندك و خانهای از هم
فروپاشیده در نتیجه فقر در شهر موصل یمداند .او در این باره
ی
درست
یمگوید« :وضعیت مادی ما بسیار ضعیف بود .نه خانه
داشتم نه کش بود تا نصیحتم کند .پدرم فورت کرده .مادرم ازدواج
ی
کرده و من و مادربزرگم در یک خانه زندك یمکردیم» .
ی
«عمار حسی»  33ساله یمگوید که از  32سالن به تندوری جذب
شده .عامل آن هم امام جماعت یک مسجد محیل بود که در آن
نماز یمخواند .آنجا بود که به گروه القاعده پیوست .همکنون هم
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در انتظار اقدامهای قانون است که به خاطر عضویتش در داعش
هان که انجام داده ،علیهاش اتخاذ خواهد شد .
و اقدام ی
«غفار عبدالرحمن» ( 23ساله) یم دیگر از ارسای داعش است که
ی
روییز موفق به دیدار با آنها شده .او اما چی زیادی
خیگزاری
ی ُ
درباره فعالیتهایش نیمگوید .مسئوالن امنیت کرد هم یمگویند که
بازجونها ،اطالعات چندان ارائه نداده
«غفار عبدالرحمن» در
ی
فقط گفته که در یم از ایستهای بازرش ماموریت پاسبان داشته
غذان برای داعش هم نقش داشته است .
و در تهیه مواد ی
«غفار عبدالرحمن» یمگوید که در حمله به کرکوک ،به سمت
ی
امنیت آتش گشوده اما تاکید یمکند هرگز کش را نکشته
نیوهای
ی
است .او یمافزاید به همراه برادرش مجبور به پیوسی به داعش
شدند چون کارمند دولت بودند و اگر این اقدام را انجام نیمدادند،
اعدام یمشدند .

عمار حسی
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ُ
مقامهای کرد درباره داستان او اظهار نظر نکردند اما مسئوالن
ی
ی
ی
پیوسی به
امنیت عراف نسبت به کسان هم که یمگویند مجبور به
داعش بودند ،تشکیک یمکنند.

عمار حسی
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24
جزئیات تکان دهنده از برده داری جنیس داعش
در ادامه زنجیه جنایت های شنیع تروریست های داعش ،آن ها
ی
دخیان با حداقل سن  33سال را مورد تجاوز جنش قرار یمدهند و
براساس تمایالت خود این اقدام را توجیه یم کنند.

روزنامه نیویورک تایمز در گز ی
ارش به روایت این جنایتهای شنیع
پرداخت که تروریستهای تکفیی داعش در تالش هستند
اقداماتشان را با سوء استفاده از قرآن کریم و یرسیعت اسالیم
توجیه کنند.
این روزنامه نوشت که یم از نیوهای داعش در صحبت با یک
ی
ی
دخی کرده است
دخی  ۸۴مساله مدیع شد ،تجاوزی که به این
گناه نیست! چرا که این ی
دخی دیت غی از دین اسالم دارد!
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نیویورک تایمز نوشت که این عضو داعش دست و دهان ی
دخی را
بسته و قبل و پس از تجاوز به او نماز خوانده تا این جرم خود را با
ادعاهای پرهیکاری رسپوش بگذارد.

این روزنامه به نقل از این ی
دخی که توانسته بود به همراه چند زن
ی
داعشها فرار کند و در حال حاض به همراه
دیگر از چنگ
ی
خانوادهاش در اردوگاه آوارگان زندك یمکند ،گزارش داد :من به این
عضو داعش گفتم از کارش دست بردارد اما نفایده بود و او
یمگفت که تجاوز به من باعث نزدیکتر شدن او به خدا یمشود!
به گزارش نیویورک تایمز ،تجاوز سیستماتیک به زنان و ی
دخیان
اقلیت ایزدی یک امر ریشه دار در فرهنگ داعش است .داعش در
سال میالدی گذشته  ۲۰۴۱زن ایزدی را ربود که طبق گفتههای
رهیان این طائفه  ۳۸۲۲تن از آنها همچنان در چنگال داعش
هستند.
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رسکردههای داعش از جانب خود طرخ را برای بردهداری جنش
تدوین کردهاند که شامل صدور مجوز فروش زنان از سوی
دادگاههای وابسته به داعش یمشود و این اقدام را به ابزار ی
ثابت
جهت عضوگیی مردان تبدیل کردهاند.
این روزنامه به نقل از یک ی
دخی  ۸۰ساله نی که از سوی یم از
تروریستهای داعش خریداری شده بود گزارش داد که این عضو
داعش پیش از هر بار تجاوز به او نماز یمخواند!
یک ی
دخی دیگر نی در این خصوص گفت که عضو داعش همواره
به او یمگفت که این اقدام یک عبادت است!
با شهادتهای دیگری که مطرح یمشود مشخص شده است که
حمله تروریستهای داعش به روستاها در بخش جنون کوه
سنجار در ماه اوت سال گذشته هدف فراتر از اشغال مناطق جدید
داشت چرا که به رسعت مردان و زنان به محض بازداشت از هم
جدا شدند و مردان مورد اصابت گلولههای مسلسل قرار گرفتند،
اما زنان ،ی
دخیان و کودکان با کامیونها به مکان دیگر برده شدند.
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25
روایت کودکان ایزدی از وحشت فرار از چنگال داعش
اینجا دهوک عراق است .هزاران آواره کرد و ایزدی از دست داعش
گریخته و به این کمپ های نه چندان مناسب روی آورده اند.

به گزارش ادیان نیوز ،وضعیت کودکان آواره از همه بدتر است.
صحنه های وحشتنال که این کودکان دیده اند را هیچ زبان نیم
تواند بازگو کند .وضعیت روخ و روان کودکان ایزدی که از دست
داعش گریخته اند در بدترین وضعیت ممکن است اما عده ای
تالش یم کنند به روی این زخم ها مرهم بنهند .
درکمپ آوارگان دهوک میان بچه ها مسابقات ی
نقاش گذاشته شده
و کودکان این بار کابوس های وحشتناک خود را به روی کاغذ یم
هان نیست که یک
آورند .صحنه های بریدن رس ،قتل و تجاوز چی ی
احت آنها را ی
کودک  6ساله بتواند به ر ی
نقاش کند .
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نازک شمدین مسئول بنیاد غی ی
دولت حمایت از کودکان سنجار
درعراق است که خود والدینش را در حمالت داعش از دست داده
است .بنیاد او در ماه فوریه مسابقه ی
نقاش میان کودکان  6تا 32
ی
ساله ایزدی برگزار کرد و به آنها کاغذهای رنم و مداد داد تا هرآنچه
یم خواهند بکشند .

اینجا دردهوک عراق مراکزی که به بازیان توانمندی روخ
ی
وحش گری داعش کمک کنند ی
حت به انگشتان یک
بازماندگان
ی
دست هم نیم رسد .میلیون ها عراف وسوری هم اکنون از آثار
روان فجایع جنگ رنج یم برند و محیل برای درمان این زخم ها پیدا
نیم کنند .
ی
ی
بیش از نییم از آوارگان عراف که االن در کردستان عراق زندك یم
کنند ،کودک هستند .دولت محیل برای اینکه بتواند این کودکان را
ی
به زندك بازگرداند از همه پزشکان جهان دعوت کرده تا به کمک
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بیایند .اما طبق معمول کمک های انسان و ماه هیچوقت کاف
نیست .
ی
داعش ها جنایات غیقابل بیان
با ترصف مناطق ایزدی نشی،
مرتکب شدند .ی
دخیکان به سن ده سال مورد تجاوز قرار گرفته اند.
پرسبچه های ایزدی را آموزش نظایم داده و مجبور کرده اند با
مخالفان دولت اسالیم بجنگند .گوشت فرزند سالخ شده را به
خورد مادر داده اند !
کودکان این قوم باستان بدترین وضعیت را دارند.
در این میان اما
ِ ی
خانواده های آنان به بردك رفته ،والدینشان رس بریده شده اند و
هان که
خواهرانشان بعنوان برده جنش فروخته شده اند .صحنه ی
این کودکان دیده اند ن سابقه است .این را یم توان از ی
نقاش این
کودکان ن دفاع متوجه شد .در ادامه یم توانید به چند نمونه از
ی
نقاش این کودکان نگایه بیندازید .

182

آزارهای شنگال

183

ریبوار رمضان بارزان

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

26
ی
داعیس
شکنجه و تجاوز ،جلوی چشم زن اسالمگرای

یک زن ایزدی اسی شده توسط اسالمگرایان داعش گفت که بارها
توسط یم از فرماندهان عربستان اسالمگرایان داعش در حضور
همرس انگلیش او مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته است.
این زن ایزدی اعالم کرد که عضو عربستان اسالمگرایان داعش به
وی تجاوز یمکرد و به ضب و جرح وی یمپرداخت در حاه که زن
ی
داعش نظارهگر جرایم
جوان و تبعه انگلیس این اسالمگرای
شوهرش بود.
روزنامه دییل میل چاپ انگلیس به نقل از این زن ایزدی که نامش را
برای حفظ جانش به «فریده» تغیی داده است ،گزارش کرد :به
مدت چهار ماه اسی یک عضو عربستان اسالمگرایان داعش در
استان دیرالزور در یرسق سوریه بودم و وی با من بسیار بدرفتاری
یمکرد.
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فریده گفت :اسالمگرایان داعش اوت  ۴۱۸۲مرا از خانهام در شهر
سنجار عراق ربود و بیش از یک ماه در اماکن مختلف زندان بودم،
سپس به یم از اعضای عربستان اسالمگرایان داعش به نام
«ابومسلم» به عنوان هدیه داده شدم و دیگر زنان نی به دیگر
اعضای اسالمگرایان داعش داده شدند .ابومسلم در رشته
داروسازی در آمریکا تحصیل کرده بود.
این زن افزود :ابومسلم زن انگلیش داشت که نامش برای من
مشخص نشد .اسالمگرایان داعش این زن را از اروپا به سوریه
منتقل کرده و به ابومسلم داده بود .زن انگلیش ابومسلم  ۴۱ساله
به نظر یمرسید که چهرهای تیه و موهای عجیت داشت و زبان
عرن را بسیار بد صحبت یمکرد.

به نوشته دییل میل ،فریده فهمید که ابومسلم یم از قضات
اسالمگرایان داعش است که پس از ورود به آنکارا با عنوان عکاس،
از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه شده بود .او در عربستان یک
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ی
دخی داشت که همه آنها را ترک کرده و به
زن و دو پرس و یک
سوریه رفته بود تا به اسالمگرایان داعش بپیوندد.
ابومسلم این زن ایزدی را به علت مخالفتش با گرویدن به اسالم
شکنجه یمکرد.

ی
فریده که هماکنون در یم از اردوگاههای آوارگان در عراق زندك
یمکند ،افزود :ابومسلم بیش از حد خشن بود و همیشه مرا یمزد؛
به همی دلیل دستوراتش را اجرا یمکردم و به خادم ابومسلم و
همرسش تبدیل شده بودم.
به گزارش العالم به نقل از روزنامه دییل میل؛ فریده گاه به
ی
خودکش فکر یمکرد وه به خاطر پرس برادرش که با وی در یکجا
زندان بود و همچنی به خاطر برادرزادههای دیگرش که در
منطقهای نزدیک به اسارت اسالمگرایان داعش درآمده بودند ،از
ی
خودکش ضفنظر کرد.
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فریده گفت :همرس انگلیش ابومسلم نی همچون شوهرش معتقد
بود که ایزدی ها کافر هستند و این زن انگلیش یک بار به من گفت
که هر فردی عضو اسالمگرایان داعش نباشد ،کافر است.
دییل میل نوشت :فریده نتوانست به هویت زن انگلیش ابومسلم
ن بید وه به نظر یمرسد که این زن انگلیش یم از  ۱۱ی
دخیی
باشد که کشورشان را ترک کرده و به داعش پیوستند و هر یک از
آنها با یم از اعضای اسالمگرایان داعش ازدواج کرد.
فریده با رؤیت عکس یم از این  ۱۱ی
دخی انگلیش به نام «سلیم
ی
مطمی است که صاحب این تصویر
هاالن» گفت که صد درصد
همان زن انگلیش ابومسلم است .سلیم هاالن همراه خواهر
ی
منچسی را ترک کرده و به اسالمگرایان
دوقلویش به نام زهره
داعش پیوسته بودند.
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دییل میل به نحوه آزادی یا فرار فریده اشاره نکرده است.
اسالمگرایان داعش بیش از پنج هزار ایزدی را اسی کرده است که
در میان آنها  ۰۱۱زن و کودک وجود دارند.
ی
ر
دخیان ایزدی که به اسارت اسالمگرایان داعش دریمآیند،
اکی
خودکش کنند .یم از ی
ی
دخیان ایزدی که اسالمگرایان
تالش یمکنند
داعش وی را مجبور به پوشیدن لباس رقاصهها کرده بود ،رگ خود
را برید و سپس با طناب خود را حلقآویز کرد.
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27
ر
است داعش
تماس با ماروایت دخت ایزدی از وضعیت زنان ر
رسنوشت صدها زن و ی
دخی ایزدی عراق همچنان نامعلوم است و
گزارش های مستند حال است که داعش بازاری را برای فروش زنان
و ی
دخیان ایزدی به راه انداخته است.

به گزارش«شیعه نیوز» ،ی
دخی ایزدی  30ساله ای که یک ماه در
ی
تروریست
اسارت داعش بود و رسانجام توانست از دست این گروه
فرار کند ،یم گوید که با چشمان خود دیده است که صدها زن و
دخی ایزدی به دست داعش اسی شده بودند و عمر برخ ی
ی
دخیان
هم از  1سال تجاوز نیم کرد .
ی
روزنامه ی
"الرسوق" نوشت ،این دخی ایزدی که نامش "بایام" است،
تأکید یم کند که در ابتدای اسارت به آنها آب و غذا نیم دادند
ی
مدن بعد هر روز تعدادی از زنان و ی
دخیان را انتخاب یم کردند و
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ی
دخیان و زنان را یم پس از دیگری
با خود یم بردند سپس بقیه
بررش کردند و تعدادی از آنها را با خود بردند.
بایام که هم اکنون همراه خانواده اش در یم از اردوگاه های آوارگان
استان دهوک به رس یم برد ،یم گوید  :نیم دانم ی
دخیان را به کجا
یم بردند و من خوشبختانه توانستم فرار کنم.
بایام گفت :داعش زن را به نام عایشه پس از ی
کشی شوهرش اسی
کرد و از سنجار به موصل برد و در حاه که باردار بود ،در بازار برده
ی
فروش به فروش گذاشت .
ی
بایام یم افزاید  :هر زن و دخ یی به قیمت  30هزار دینار عراف (32
دالر) فروخته یم شد.
ی
وی تأکید کرد :ر
اکی مشیی ها از موصل و االنبار بودند  .بسیاری از
ی
زنان و ی
باالن داشتند ،فروخته
دخیان به افرادی که سن بسیار
شدند.
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28
زنان و ر
دختان ایزدی که از حرمرسای داعش گریختند
ی
دخیان ایزدی که از دام داعش گریختند روزهای
برخ زنان و
وحشتنال را که داشته اند هنوز به خاطردارند و تصاویر و
رویدادهان را با خود همراه دارند.
ی
زنان و ی
دخیان ایزدی و برخ اسیان غی مسلمان و مسلمان در
میان داعش به عنوان اسی نگهداری یم شوند و به عنوان برده
جنش و یا زنان برای تولید نوزادان پرس که بعد ها به ارتش
تروریست داعش ملحق شوند بکار گرفته یم شوند.برخ از این ارسا
از چنگ داعش گریخته و به مناطق امن پناه آورده اند.روزهای
وحشتناک و ترسنال که این زنان و کودکان از رسگذرانده اند
ی
سخت را یم گذرانند.
خاطرات تلچ برجا گذاشته و این افراد روزگار

ی
داعش
تصویر زن ایزدی اسی و شوهر
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ی
داعش
تصویری از زن ایزدی اسی با شوهر

ی
خاال  32ساله اکنون در آلمان زندك یم کند و یکسال برده جنش
بوده و ی
خیی به دنیا آورد که هنگام زایمان مرد.او اکنون تحت
درماناست
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ساجده ی
دخی ایزدی که با کودك گریخته و یم گوید فرندش از
شوهرش قبل از اسارت است اما بستگانش باور نیم کنند.
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29
ی
داعش نوزده زن را به دلیل تن ندادن به همخوابگ با اعضایش
اعدام کرد

به گزارش روزنامه دییل میل بریتانیا ،گروه موسوم به دولت اسالیم
(داعش) ،نوزده زن را به دلیل مخالفت با “جهاد نکاح ”اعدام کرده
است .دییل میل به نقل از سعید مموزیت ،سخنگوی حزب
دمکرات کردستان ،گفت که “نوزده زن به دلیل مخالفت با جهاد
نکاح در شهر موصل به دست گروه داعش اعدام شدند”.
ی
ی
دخی  31ساله را به دلیل
پیشی یک
بنابر همی گزارش ،داعش
امتناع از “جهاد نکاح” ،یا آمیش جنش با اعضای این گروه
اسالمگرای افرایط ،زنده سوزانده بود.
زینب بنگورا ،نماینده سازمان ملل در مسئله خشونت جنش که در
جریان درگیی های خشونت بار رخ یم دهد ،گفت“ :اعضای
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خیان اسی سه تا چهار ی
داعش از میان زنان و د ی
دخی و زن را به
ی
بردك جنش یم گیند و پس از یک ماه آنها را در بازار بردگان یم
فروشند”.

سال گذشته داعش در جریان حمله به شهر کردنشی سنجار در
عراق ،صدها زن ایزدی را به اسیی گرفت.
ُ
ی
سه دخ یی کرد ایزدی که به تازك موفق به فرار از اسارت گروه
داعش شده اند و توسط یک موسسه خییه به لندن منتقل شده
اند ،در همایش موسسه خییه برادفورد و آکادیم ساتیل ،ابعاد تازه
ای از اقدامات این گروه بنیادگرای اسالیم در رابطه با زنان را فاش
کردند.
به گفته آنها ،داعش بر اساس سن کودکان ایزدی یک تا نه ساله،
آنها را به بهای  331یورو به اعضایش یم فروشد .به گفته آنها،
ی
فرمانروان
دخیان ایزدی به رقه ،مرکز
زیباترین و کم سن ترین
ی
داعش ،فرستاده یم شوند تا به قیمت باالتری به فروش برسند.
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بنابرگزارشها ،تاکنون  21زن توانسته اند از دست داعش در عراق
فرار کنند .سازمان دیدبان حقوق ی
برس سوریه بهار امسال از تجاوز
دسته جمیع و ازدواج اجباری زنان با افراد این گروه پرده برداشت.
داعش که پیوان آیی ایزدی را “کافر و فاقد حقوق انسان” یم
داند ،پس از حمله به مناطق ایزدی نشی در عراق ،مردان آنها را به
قتل رساند و زنان و ی
دخیان را به عنوان برده های جنش به اسارت
برد.

ی ُ
دخی کرد ایزدی ربوده شده
تخمی زده یم شود که بیش از  2هزار
از مناطق شماه عراق ،قربان جرائم سازمان یافته جنش داعش
باشند .داعش برای فروش این برده های جنش رساله فقیه
و بازار های مخصوص برپا کرده و هر کدام از این قربانیان را بنا به
زیبان و سن آنها ،با قمیت های مختلف خرید و فروش یم کند.
ی
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برخ از گزارش ها از فروش بردگان جنش به قمیت یک پاکت
سیگار حکایت دارد.
تاکنون چندین مورد بارداری حاصل از این تجاوز ها گزارش شده
ی
است .مشکالت روخ و یا فرهنم برای پذیرش این قربانیان پس از
فرار از اسارت داعش ،آسیب روخ و جسیم عمده ای است که
این بردگان جنش باید با آن روبرو شوند.
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30
ر
حضور آزادانه عضو داعش در آلمان و فرار دخت ایزدی و برده
جنیساش با وجود اطالع پلیس
ی
داعش یک پناهنده است از
پلیس آلمان به بهانه اینکه فرد
ی
شناسان
دخی ایزدی آزاردیده
بازداشت و محاکمه وی که توسط
ی
شده بود رسباز زد.

ی
دخی پناهجوی ایزدی و
به گزارش جام نیوز به نقل از یورونیوز،
ی
داعش خود را در آلمان شناخت .
برده جنش سابق ،خریدار
یک ی
دخی ایزدی که سه سال پیش در جریان حمله داعش اسی و
ی
در بازار بردهفروشان به مردی عراف فروخته شده بود« ،صاحب»
شناسان کرد.
سابقش را در آلمان
ی
ی
«عشوق حاخ» ،دخی  ۸۴ساله از اقلیت ایزدی عراق ،چهار سال
پیش در ماه اوت  ۴۱۸۲میالدی به همراه شماری دیگر ربوده و
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سپس به عنوان برده جنش به مبلغ  ۸۱۱دالر به یک مرد جهادی
ملقب به «ابوهمام» فروخته شد ۰ .عضو دیگر خانواده وی نی در
جریان حمله داعش کشته و ناپدید شدند.
ی
پیشی در ی
دابـق» ،اعالم کرده بود
گروه داعش
نرسیه رسیم خود « ِ
که زنان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را به عنوان
برده مبادله یمکند .عشوق حاخ گفته است ابوهمام او را مجبور
به تغیی دین کرده و همهروزه وی را مورد اذیت و آزار قرار یمداده
است.
سه ماه بعد او موفق شد از خانه ابوهمام بگریزد و با  ۸۲ساعت
پیادهروی و خروج از عراق به آلمان برسد.
او سپس در چارچوب طرح دولت آلمان برای اسکان پناهجویان
ی
عراف در شهر شوبیشگموند در شمال اشتوتکارت ساکن بود.

به گزارش خیگزاری فرانسه ،او در  ۴۸فوریه سال جاری به هنگام
خرید از یک مغازه ،مردی را دید که از ماشی پیاده شده و او را صدا
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یمزند .عشوق حاخ یمگوید« :به آلمان گفت من ابوهمام هستم.
گفتم چنی کش را به جا نیمآورم .یرسوع کرد به عرن حرف زدن و
گفت به من دروغ نگو .یک مدت در موصل با من بودی .خوب
ی
ی
هست و در آلمان با مادر و برادرت زندك
یمدانم که تو عشوق
یمکت .ی
حت آدرس خانهمان در شهر را هم یمدانست .ابوهمام بود
با همان ریش ترسناک و چهره کری هش».
حاخ پس از فرار قضیه را با برادرش در میان گذاشت و آنها با
پلیس محیل تماس گرفتند .پلیس از روی دوربی مدار بسته
فروشگاه چهره متهم را شناسان کرده اما به ی
دخی ایزدی گفته است
ی
ی
بیشیی نیمتواند بکند .عشوق در این زمینه یمگوید:
که کار
«گفتند که او هم مثل تو یک پناهجو است و یک شماره هم دادند
که اگر نیازی به آنها داشتم خیشان کنم».

سخنگوی پلیس آلمان باز شدن پروندهای در این خصوص در
مارس  ۴۱۸۳را تایید کرده اما گفته است که به دلیل نبود مدارک
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کاف نیمتواند او را تحت تعقیب قرار دهد ،مضاف بر این که شاهد
نی قابل ی
دسیس نبوده است.
عشوق حاخ که اکنون بار دیگر به عراق بازگشته یمگوید از بیم
جان خود آلمان را ترک کرده و دیگر «هرگز» به این کشور
بازنخواهد گشت.
گفتت است طبق آمار رسیم  ۳۳۸۰زن ایزدی موفق شدند از
ی
داعش ها بگریزند .سازمان ملل حمله داعش به ایزدیها را
قلمرو
«نسل ی
کش و جنایت علیه ی
برسیت»اعالم کرده است و گفته است
ی
دست کم  ۳۰۱۱زن و کودک دیگر در بردك داعش به رس یمبرند.

 4سال پیش گروه داعش با حمله به شهر آنها ،مردها را کشته و
هفت هزار زن و ی
دخی آنها را به عنوان برده جنش اسی کرد.
یک روانشناس آلمان که وضعیت روخ بیش از  ۸۲۱۱نفر از رها
شدگان از داعش را بررش کرده ،یمگوید« :آنها یمترسند ،کابوس
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گون
یمبینند ،نیمتوانند بخوابند و تمرکز ندارند .بیدار یممانند ،ی
منتظر فاجعه دیگری هستند».
ی
اعضای داعش عالوه بر تجاوز به زنان و دخیان اسی ،آنها را به
زور وادار یم کردند که مواد مخدر مرصف کنند.
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31
زنان "ایزدی" آزاد شده از دست داعش ،با فیگارو سخن گفتند

صفحه اول روزنامه "فیگارو" ۸۱ ،ژوئن DR31۸1
در فرانسه "امانوئل ماکرون" با تمام نیو در جریان برنامهریزی برای
پنج سال آینده ریاست جمهوری خود است .
وی روز گذشته در دیدار ازسالن نوآوریهای تکنولوژی "دیجیتاه "
در مرکز نمایشگاههای پاریس ،با اعتماد به نفس ،وعده داد که
فرانسۀ آینده فرانسۀ نوآوریها در همه زمینهها از جمله
تکنولوژیهای ساییی خواهد بود .یکشنبه  30ژوئن دو روز دیگر،
دومی دور انتخابات پارلمان فرانسه برگزار یمشود.
نتایج دور اول این انتخابات ،نشان داد که جنبش "جمهوری در
ی
داشی سه چهارم کرشهای مجلس آینده ،از
حرکت" ،با در دست
ر
اکییت کامل برای پیشید برنامههای رئیس جمهوری برخوردار
خواهد بود.
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ً
ی
انتخابان پارلمان فرانسه،
اتفاق نسبتا بیسابقه در این دوره مبارزات
اقدام تهاجیم یک رأیدهنده نارایص به یک بانوی نامزد پارلمان
فرانسه در یم از بازارهای روز پاریس بود که بانوی نماینده مصدوم
و به بیمارستان انتقال یافت وه گفته شده است که خطر عمدهای
ی
سالمت او نیست .
متوجه
روزنامه های فرانسه به علت نادر بودن چنی وقاییع ،گزارشهای
مربوط به این رویداد را انتشار دادهاند.
"ناتاه کوسیسکو موریزه" از چهرهای سابقهدار حزب جمهوریخواه
فرانسه است؛ وی اعالم کرده که در حال حاض از میدان مبارزات
ی
انتخابان خارج یمشود.

و اما در خیهای خارخ ،فیگارو گزارش مفصیل دارد درباره زنان
ی
تروریست داعش.
اسی در دست گروه
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فیگارو با چاپ تصاویر متعددی از زنان "ایزدی" اسی در دست
نیوهای داعش یمنویسد :فاجعه انسان در مورد این زنان پایان
ناپذیر یمنماید.
فرستاده ویژه فیگارو به "زاخو" در کردستان عراق یمنویسد :در
حاه که هنوز بسیاری از زنان ایزدی در اسارت داعش در
دخی بچههای ی
ی
کمی از ده سال همچنان
"موصول" برس یمبرند،
درگی پیامدهای روان تجاوزات نفرات داعش به این کودکان
هستند.
فیگارو یم افزاید :زنان فراری یا خریداری شده از داعش ،اکنون در
یرسایط نامطلون در اردوگاههای موقت در کردستان عراق برس
یمبرند.

فرستاده فیگارو مسی اسارت و آزادی شماری از زنان ایزدی را در
کردستان عراق دنبال کرده است.
ADVERTISING
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رسمقاله نویس فیگارو نی یاداشت سیاش خود را به گزارش
فرستادههای این روزنامه به کردستان عراق اختصاص داده.
"ارنو دوال گرانژ" یم نویسد :با شنیدن یرسح فجایع انسان درمورد
ایزدیها هیچکس نیم تواند ادعا کند که ازعمق ایدئولوژی
خشونتبار اسالیم داعش اطالع نداشته است.
ادعای ناآگایه از واقعیت این فاجعه ،نتردید توهی به ارسای
ایزدی است ،توهی به شهدای مسیچ کشته شده بدست داعش
ی
است و یک ضعف اخالف نابخشودن است در مقابل زنان که
مورد تجاوز نفرات داعش قرار گرفته اند.
رسمقاله نویس فیگارو یم افزاید :سیستم برپا شده توسط داعش
ُ
یک ماشی جهنیم خرد کردن فزیم انسان هاست.
این سیستم به دنبال نابود کردن بدییه ترین ارزش های انسان
است.

"ارنو دوال گرانژ" یم افزاید :یم توان فهمید که در بحران ها همیشه
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این چهره زشت خشونتگرای انسانهاست که خود را نشان یم
دهد .در این مورد شبه نظامیان بسیاری بوده اند که با سوءاستفاده
ی
وحشترین چهره حیوان از خود نشان داده
از قدرت مسلحانه،
ی
وحشگیی را به نمایش گذاشته
اند ،اما داعش نوع دیگری از
است.
تروریسم داعش توحش تئوریزه شده ،سازمان دیه شده و تبلیغ
شده است.

رسمقاله نویس فیگارو یم نویسد :به این دالیل و دالیل بسیار
ی
بیشیی ،گزارش فرستاده روزنامه به "زاخو" در کردستان عراق و
آنچه که بر ایزدیها گذشت را باید خواند تا ازعمق فاجعهای که به
این قوم رفته آگاه شد.
و اما در فیگارو گز ی
ارش نی به بحران قطر و کشورهای عرن در
جنوب خلیج فارس و روابط ایران و امینشی قطر در این بحران
اختصاص داده شده.
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فیگارو یم نویسد :با گذشت ده روز از طرد قطر از سوی گرویه از
کشورهای عرن ،هیچ راهحیل برای رفع بحران در چشم انداز دیده
نیمشود.
میانجیگری امیکویت برای گشودن گره ی دیپلماتیک نی
کارسازنبوده است.
ً
فیگارو یم نویسد :ظاهرا امینشی قطربا اتکا به حمایت ترکیه و
ایران نظرندارد عقب نشیت نماید.

در مورد دو خواستۀ عمده کشورهای عرن ،از سوی قطر هنوز
هیچ اقدایم صورت نگرفته است.
این دو خواسته عمده عبارت بودند از تغییات در سیاست خیی
تلویزیون "الجزیره" و اخراج اعضای "اخوان المسلمی" از
امینشی و همزمان ،مقابله با کمکهای ماه بخش خصویص به
ی
تروریست.
سازمانهای
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فیگارو یمافزاید :در این حال عربستان سعودی در یک اقدام در
جهت کاهش تنش اعالم داشته است که حاض است نیازهای قطر
را در زمینههای مایحتاج اولیه و دارو تأمی نماید.
فیگارو یمنویسد :در این میان دمحم جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
جمهوری اسالیم ایران ،پیشنهاد کرده است که کشورهای منطقه
ی
ی
ی
مشیک با حضور
امینت
بهی است با بوجود آوردن یک مکانیسم
همسایگان ،به حل وفصل بحرانها ازاین نوع در منطقه بیدازند.
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32
ی
روایت زنان ایزيدی از داعش و بردگ جنیس
گروه بی الملل :ایزدیها در عراق یمگویند  ۳۰۱۱نفر از زنان و
ی
دخیان آنها هنوز در اسارت داعش هستند و با بسیاری از آنها
همچون بردههای جنش رفتار یمشود .تعداد کیم از آنها که موفق
به فرار شدهاند ،روایتهای تکاندهندهای از دوران اسارتشان
دارند .پل وود خینگار ننش پای صحبت آنها نشسته است كه
در زير ییم خوانيد:
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یک روز گرم نیمه تابستان خانواده حنان مثل بسیاری از
خانوادههای ساکن شهر سنجار (شنگال) از حمله نیوهای داعش
غافلگی شدند .حنان یمگوید که آن روز همه تا آنجا که دستشان
یمرسید بار و بنهشان را بستند تا فرار کنند .همه در خیابان
یمدویدند و فریاد یمزدند و صفی گلولهها از هر طرف شنیده
یمشد.

'حنان' نام واقیع او نیست .هیچ یک از زنان و ی
دخیان ایزدی که
قبال اسی داعش بودند و حاض شدند با ننش صحبت کنند،
نخواستند که نام واقیعشان فاش شود .او یمگوید آن روز
شبهنظامیان ،جادههای اطراف سنجار را بسته بودند .همه را به
داخل شهر بازگرداندند و آنجا زنان و ی
دخیان را از بقیه جدا کردند:
"بیست تا بودند با ریش بلند و تفنگ .گفتند که ما را به موصل
یمبرند .ی
اعیاض کردیم .ما را زدند و به زور سوار ماشی کردند".
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ی
ورزش و بعد از
در موصل او را به همراه زنان دیگر به یک سالن
ی
چند هفته به یک تاالر عروش بردند ۴۱۱ .زن و دخی را یک جا
جمع کرده بودند .آنجا در واقع بازار فروش برده بود« :اعضای
داعش یمآمدند و انتخاب یمکردند .جرات نیمکردیم به صورتشان
نگاه کنیم .وحشت کرده بودیم ...برای این که ما را یبیسانند ،شلیک
یمکردند .یمخواستیم خودمان را بکشیم اما رایه پیدا نیمکردیم».
حنان یمگوید یم از ی
دخیها باالخره خودش را کشت" :رگش را زد.
ی
اتاف بردند و در را قفل کردند.
نگذاشتند کمکش کنیم .همه را به
جان پرت یمکنیم"'.
گفتند 'مهم نیست ،جنازهاش را یک
ی
ی
ی
داعشها خارخ هم بوده ،اما بیشیشان از ستهای اهاه
بی
منطقه بودهاند .حنان یم از آنها را که در سنجار موبایل ی
فروش
داشته ،شناخته .یمگوید او بیش از همه برای توهی و تمسخر
ایزدیها از خود مایه یمگذاشت" :به ما یمگفتند 'یزیدیها کافرند.
ی
دخیها را برای
حاال شما قرار است مسلمان شوید' .خییل از
ی
همخوابم با خودشان یمبردند".
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داعش مرتب زنان ایزدی را جابجا یمکرد .یک جا آنها مردانشان را
ی
از دور دیدند که همم سبیلهایشان را تراشیده بودند ،چون داعش
گذاشی را غیاسالیم یمداند .حنان یمگوید ی
ی
دخیان جوانتر را
سبیل
ی
زودتر یمبردند ،بیشیشان را به رقه "پایتخت" دولت اسالیم در
سوریه یمفرستادند .باالخره نوبت خود او هم رسید.
ی
هفت نفرشان را به اتاف بردند که ظاهرا قرار بود از آنجا به رقه
بفرستند .از میان آنها بعض را برای تجاوز و آزار جنش یمبردند و
بریمگرداندند .اتاق محافظ داشت ،اما پنجره اتاق را با پالستیک
پوشانده بودند .یک شب آنها پالستیک را پاره کردند" :یم یم از
پنجره بیون پریدیم .من نفر پنجم بودم .بیون منتظر ی
دخیعمویم
ی
بیشی از آن منتظر
شدم ،اما دیدم چرایع روشن شد .نیمتوانستم
شوم .از روی دیوار پریدم .دویدم و پشت رسم را هم نگاه نکردم...
نتوانستیم به داد بقیه که جا مانده بودند برسیم ".حنان هجده
آرزون که با هجوم داعش تا
ساله یمگوید یمخواسته پرستار شود،
ی
حد زیادی بر باد رفته است.
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هر خانه ،یم
ی
'خما' که در چادری در اردوگاههای پناهجویان زندك یمکند ،یم از
زنان ایزدی است که بعد از ربودن او را به شهر رقه فرستادند .خما
فرار نکرد وه در نهایت خانوادهاش با پرداخت باخ معادل  ۳هزار
دالر به داعش آزادیاش را خریدند .او ش ساله است و یرسم و
ی
وحشت را که در روز فروختنش به عنوان برده بر او غالب شده بود
ی
فراموش نکرده است.
قیمت را هم که برای فروشش توافق شد به
یاد دارد.
وي ییم گويد" :دسته دسته برای خرید زنها یمآمدند .نیمتوانستیم
درست بخوابیم ،چون هر ی
وقت از روز و شب ممکن بود بیایند...
دخیها را کتکخورده و زخیم بر یمگرداندند .ی
ی
بهی که
گایه
یمشدند دوباره آنها را یم فروختند .گریه و زاری و التماس اثری
نداشت .پولها را یم از شیخهای داعش یمگرفت .یم از آنها ۸۰
ی
هزار دینار عراف ( ۸۳دالر) نشانمان داد و گفت :همی قدر
یمارزید".
ی
پیکارجون با خود برد که گذرنامه غرن
خما و دخیخالهاش را
ی
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داشت .پنج زن و ی
دخی ایزدی دیگر هم در خانهاش بودند .ازدواج
ی
کرده بود و همرسش هم با او زندك یمکرد .قصد داشت با دو نفر از
زنان اسی ایزدی هم ازدواج کند و بقیه از جمله خما را به کنیی
بگید .خما یمگوید همرسش به وضوح از این وضعیت نارایص بود.
اما مشکالت دیگری هم وجود داشت" :همسایهشان آمد و به او
ی
دخیها را نگه داری .بغدادی (رهی
گفت 'نیم توان همه این
ی
داعش) دستور داده که در هر خانه یم بیشی نباشد"'.

'پاکسازی قویم'
از مجموعه گفتوگوهای ننش با زنان ایزدی این طور به نظر
یمرسد که اگر آنها اسالم بیاورند ،احتماال رسنوشتشان ازدواج
اجباری خواهد بود ،در غی این صورت ممکن است بی چند عضو
داعش دست به دست شوند' .جنار' بیست ساله یمگوید" :یم از
ی
ی
داعش
دخیها یازده ساله بود .مرتب او را یمزدند .اول او را به یک
و بعد به یم دیگر در موصل دادند .بعدا شنیدیم که خود را کشته
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است ".از خانواده جنار  ۴نفر دیگر از جمله سه ی
دخی هنوز اسی
داعش هستند.
ی
جنار که در کنار خواهر سیده سالهاش نشسته ،یمگوید:
"وقت
موصل بودیم چند بار تالش کردند ما را از هم جدا کنند ،اما
نگذاشتیم این کار را بکنند .مردی را که یمخواست ما را بخرد
یمشناختیم .قبل از حمله داعش کارگر بود و بارها به خانهمان آمده
بود .وه آنجا در موصل امی شده بود ...از او خواستیم که ما را از
هم جدا نکند و او هم موافقت کرد .به بدی بقیه نبود وه بد بود.
کاش یم توانستم همهشان را تکه تکه کنم".
خیرص دلمه ،فعال ایزدی که این زنان را برای گفتوگو به ننش
معرف کرد ،داعش را متهم یمکند که از ابتدا برای پاکسازی
فرهنگ ،مذهب و دودمان ایزدیها برنامه داشته است .او یمگوید
که الگوی کارشان مشابه بود .زنان را به تعداد زیاد یک جا جمع
ی
یمکردند و بعد به عنوان غنیمت جنم آنها را تقسیم یمکردند .حق
انتخاب ،اول با پیکارجویان خارخ بود و بعد با رهیان محیل:
ی
"اعضای محیل داعش از همه بدترند.
وحشاند .زنان ما را چند تا
چند تا یمبرند ...دنیا ،زنان و ی
دخیان ما را فراموش کرده .چرا خیی
از عملیات بیالملیل برای آزاد کردن آنها نیست؟"
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33
زنان ایزدی از تجاوز به یک نسل سخن یم گویند
زنان ایزدی که کردتبار هستند توسط داعش مورد حمله قرار
گرفتند و هزاران زن در چنگال آنان چندین سال اس ت که بعنوان
برده های جنش مورد خشونت و تجاوز قرار یم گیند .ی
حت نقل
این خی یم تواند لرزه به تن انسان اندازد  ،اما زنان و ی
دخیان که از
چنگال این متجاوزان فرار کرده اند سخنان بسیار تکان دهنده ای
دارند .داس تان نادیا مراد که از دست داعش فرار کرده و حاال به
ی
همراه خواهر  ۴۳سالهاش در آلمان زندك میکند ،کمک نموده
ی
اس ت تا مردم تصویر روشنتری از زندك زنان اسی در حکومت
داعش داشته باشند ،اما هنوز تا روشنشدن سونوشت همه آنها
ی
راه زیادی باف مانده. . .

ی
ایزدیان که تقریبا همم کردتبار هستند به زبان «کرمانچ» حرف
ی
مینند ،ی
وقت که نینوا ،هنوز نینوا بود ،در این منطقه زندك میکردند
و معبد و قبله و رودخانه غسل خودشان را داشتند ،روزانه پنج
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نوبت نماز یمخواندند ،ترکیت از آییهای هر سه دین ابراهییم ،در
باورهان ریشهگرفته از زرتشت و اعتقادات صوفیانه ،نزدیک
کنار
ی
کاکانها ،به همراه مراسم ذکر و سماع و
به آیی یارسان،
ی
طبقهبندی روحانیان به پی و شیخ و مراد ،برگزاری آییهای قربان
و حج ساالنه در محل دفن پیشان و اعتقاد به تناسخ تا زمان
پاکشدن روح پیوان.
ی
ایزدیان نسلشان را از بذری که آدم ابالبرس در خاک کاشته اس ت،
میدانند و نه از مادری به نام حوا و باور دارند پرسی که از بذر
کاشته شده در زمی به دنیا آمده اس ت ،با یک حوری ازدواج کرده
و در نتیجه فرزندانش از فرزندانش آدم جدا هستند و وصلت با
پیوان سایر ادیان غی ممکن اس ت چون باعث یمشود فرآیند
نهان
تناسخ روح متوقف شود و آنها در نهایت به پال که هدف ی
ی
زندكشان اس ت دست پیدا نکنند .عروسهایشان با لباس قرمزی
که در میان کردها مرسوم اس ت ،به کلیسا یمروند و با تقسیم یک
نان مقدس ،عقد یمشوند ،بچههایشان را غسل یمدهند و ختنه
یمکنند و ی
گورهان رو به یرسق دفن میشوند و…
وقت میمیند در
ی
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ی
ی
سخت دارند.
به گزارش نیک شو ،آن ها قرنهاس ت که زندك
مورخان میگویند بنای این آیی را نه پرسی روییده از زمی که
شیچ به نام « یرسفالدین ابوالفضائل عدی بن مسافر بن اسماعیل
بن موش بن مروان بن حسن بن مروان» از نوادگان «مروان حکم»
بنیانگذار حکومت امویان گذاشته اس ت ،در دوره عثمانها،
خونشان را مباح یمدانستند و چندین بار مورد حمله قرار گرفتند .با
تشکیل حکومت تازه در عراق ،مصیبتها تمام نشد و در دوران
صدام حسی عالوه بر این که حکومت آنها را اجبارا از مرتعهایشان
به صحرا کوچاند ،تالش کرد از آنها به عنوان اهرم فشاری بر سایر
کردهای عراق اس تفاده کند.
در دورههای مختلف عده زیادی از این مردم از رسزمی تاریچشان
ی
بیشیین جمعیت ایزدیها در آلمان،
فرار کردند ،بعد از عراق،
ی
ی
ترکیه و ارمنستان زندك میکنند و باف ماندهشان در داخل عراق .در
دو ،سه سال گذشته طعمه داعش شدهاند که مردانشان را به
گورهای دستهجمیع فرستاده و بی دو تا سه هزار نفر از زنان و
ی
کودکانشان را به بردك گرفته اس ت.
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سازمان ملل آنچه را داعش بر رس ایزدیها آورده نسل ی
کش
یمداند .بسیاریشان در گورهای دستهجمیع خفتهاند،خییلهایشان
پیش از فتح موصل در بازار بردههای این شهر فروخته شدهاند و
عدهایشان فرار کردهاند ،عدهایشان را پیشمرگههای اقلیم
کردستان نجات دادند ،اما هنوز خییلهایشان اسی هستند برای
رواج دوباره بردهداری ،که داعش معتقد اس ت از نشانههای نزدیک
بودن آخرالزمان اس ت.
حاال میگویند تا رسنوشت زنان دزدیده شده توسط داعش معلوم
نشود ،جنگ با این گروه تروریست تمام نشده اس ت ،اما خشونت
ی
علیه زنان ،یم از قدییمترین تکنیکهای جنم دنیاس ت .سوای
جنگهای تاریچ که بر رس به دست آوردن زنان به راه افتاده
اس ت ،در جنگهای دیگر ،گروگان ی
گرفی و تعرض به زنان در جبهه
مقابل ،ابزار تحقی و آشکار کردن پیوزی در جنگ بوده و هست.
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نادیا مراد ی
دخی  ۴۴سالهای که دو سال قبل از سه ماه اسارت در
قلمرو داعش توانست به اقلیم کردستان فرار کند و بعد به چهره
ی
دخیان ایزدی تبدیل
عمویم برای جلب توجه جهان به بحران
ی
شود ،میگوید « :داعش زنان را که به بردك برده اس ت میفروشد،
معاوضه یمکند ،یا به عنوان هدیه به افراد مسنتر از  ۳۰سال
میبخشد ،ی
دخیان که بعضهایشان  ۴ساله و ی
حت بچهتر هستند .

صحبت های مراد در سازمان ملل همه افراد حاض را شوکه کرد
داس تان نادیا مراد که از دست داعش فرار کرده و حاال به همراه
ی
خواهر  ۴۳سالهاش در آلمان زندك یمکند ،کمک کرده اس ت که
ی
مردم تا حدودی تصویر روشنتری از زندك زنان اسی در حکومت
داعش داشته باشند ،اما هنوز تا روشنشدن سونوشت همه آنها
ی
باف مانده اس ت .فعاالن حقوق ی
برس ،سازمان ملل و
راه زیادی
کشورهای بزرگ را متهم یمکنند که به اندازه کاف برای حل مشکل
داعش تالش نکردهاند.
228

آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

برای زنان که اسی هستند اما فرق زیادی نیمکند .یم از راههای
درآمد حکومت داعش در سالهای گذشته فروش انسان بوده
دخیان ی
اس ت .ی
کمی از  ۴سال ،در خالفت بغدادی به قیم یت باالی
 ۸۱۱دالر به فروش یم رسند ،ی
دخیان  ۸۱تا بیست ساله را تا ۸۴۱
دالر یمخرند ،روی ی
دخیان بی  ۴۱تا  ۳۱سال  ۳۱دالر قیمت
گذاشتهاند و ی
دخیان باالی  ۳۱سال را بی  ۱۱تا  ۲۱دالر معامله
یمکنند.
ی
ممکن اس ت روزی بیاید که اثری از داعش در شامات باف نمانده
باشد ،اما سخت اس ت بتوان تصور کرد که برای این سه هزار زن
گمشده در بازارهای برده ی
فروش این “حکومت” تروریست ،یک روز
خوب خواهد رسید.
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ی
واشنگی پست -خیما به نقل از فرهنگ؛
-16
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آزارهای شنگال

ریبوار رمضان بارزان

 -17صفحه نخست فرادید -قلمرو وحشت
 -18ایسنا نوشت :هفتهنامه اشپیگل
 -19بزرگنمان ی
می خی
ی
 -20در همی زمینه
 -21به گزارش پایگاه خیی شبکه العالم  -روزنامه "دییل اکسیس" روز
جمعه در گز ی
ارش به نقل از نیوهای امدادگر سازمانهای بی الملیل نوشت
 -22اتاق خی  - 32منبع :ابنا
 -23منبع خی
 -24ایسنا -روزنامه نیویورک تایمز
 -25به گزارش ادیان نیوز -منبع  :شیعه نیوز
 -26روزنامه دییل میل چاپ انگلیس -به گزارش العالم به نقل از روزنامه دییل
میل
 -27به گزارش«شیعه نیوز» ،روزنامه ی
"الرسوق" نوشت
 -28ساعت32
 -29به گزارش روزنامه دییل میل بریتانیا -به ی
اشیاک بگذارید
 - 30منبع خی :جامنیوز -به گزارش جام نیوز به نقل از یورونیوز
 -31بقلم رحمت قاسم بیگلو ی
منترس شده
 -32گروه بی الملل
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