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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ مارچ ٠٨
 

  :یالمانزن داعشی 
 »!گاھی پر از خون گذراندم ام را در شکنجه  حجله شب «

  

. در سوريه است) داعش( »خالفت اسالمی«ابودی گروه  امسال، نمارچترين واقعه ھشت  ترين و بزرگ شايد مھم     

کردستان ( ھای مدافع خلق زن و مرد روژآوا که بخش اعظم اين نيرو را يگان، (SDF) نيروھای دموکراتيک سوريه

ستيز،   آخرين سنگرھای اين گروه مرتجع اسالمی آزادی،٢٠١٩ مارچ ديروز چھارشنبه ششم دھند تشکيل می) سوريه

  .کار را در مرزھای سوريه و عراق تسخير کردند بهستيز و ت زن

که از کوبانی دفاع کردند در حالی که دولت   کسانی)YPJ ( »ِھای مدافع زنان يگان«و  ) YPG(»ِھای مدافع خلق يگان«

نه تنھا م ھای زياد، سرانجا دادن ھا و قربانی فشانی که با جانئینيروھا. نابودی آنان کرده بودند ترکيه و داعش اعالم به

در مقابل جوامع نيز  داعش را نابود کردند، بلکه يک مدل سياسی آزاد، برابر، دمکراتيک و نوينی را  خالفت اسالمی

  .خاورميانه قرار دادند

ھا تن از زنان ايزدی در اسارت خود را در  در آخرين ساعات حضور در شھر باغوز ده) داعش( گروه دولت اسالمی

  .به قتل رسانده استجويانه  اقدامی تالفی

 مستقر در نزديکی شھر باغوز در شرق رود ئی ديلی ميل، گزارش کرده که نيروھای ويژه بريتانيائیروزنامه بريتانيا

اند که در روزھای گذشته توسط اين   زن ايزدی تحت اسارت گروه داعش را يافته۵٠کم از  فرات، بقايای اجساد دست

  .اند گروه گردن زده شده

ھا زن و کودک ايزدی که در جريان حمله داعش به شھر  زھای گذشته ھزاران زن و کودک، از جمله دهدر طی رو

  .اند شنگال و روستاھای اطراف آن به اسارت داعش در آمده بودند توسط نيروھای دموکراتيک سوريه آزاد شده

دختر ايزدی به اسارت گروه داعش  ھزار زن و ۵و روستاھای آن بيش از  شود که در جريان سقوط شھر تخمين زده می

چون برده جنسی در شھرھای تحت کنترلش در عراق و سوريه به فروش  داعش اين شھروندان را ھم. اند در آمده

  .رساند می

 تاکنون، بيش از سه ھزار تن از زنان و کودکان ايزدی توسط نيروھای ٢٠١۴از زمان سقوط شنگال در سوم آگوست 

اند و شماری نيز موفق به فرار از چنگ گروه داعش  ھای مدافع روژآوا و شنگال آزاد شده دموکراتيک سوريه، يگان
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 تن ديگر ھيچ اطالعی در ۵٠٠چنان از سرنوشت حدود ھزار و  المللی، ھم ھای بين گفته سازمان با اين حال به. اند شده

  .دست نيست

  
. توسط نيروھای دموکراتيک سوريه بازپس گرفته شدشھر باغوز آخرين منطقه گروه داعش در شرق رود فرات بود که 

چنين  سازی اين منطقه صدھا عضو گروه داعش خود را تسليم نيروھای کرد و عرب کرده و ھم در جريان عمليات پاک

  .ھزاران غيرنظامی نيز در مناطق امنی چون کمپ آواره ھای ھول در کانتون جزيره اسکان داده شدند

در »  ملت- دولت «آور آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بدون  وا، حدود ھفت سال است پيامھا مدافع خلق روژآ يگان

  .قلب خاورميانه سياه بوده که عمدتا در اين منطقه، نيروھای ارتجاعی مذھبی و ميليتاريستی و مردساالر حاکم اند

ويژه دختران را به صفوف  انان بهاند تا جو ، به ترفندھای مختلفی متوسل شده»داعش«چون  ھای تروريستی ھم گروه

ھا، مانند حکومت   از جنس آنئیھا  ھا و حکومت برای چنين گروه. ستيز خود بکشانند ستيز و آزادی ارتجاعی و زن

ھا، انسان  چرا که از نظر آن. ترين ارزشی ندارد مثابه انسان کم ، انسان به...اسالمی ايران، ترکيه، عربستان و

ھا، توليد ثروت و حفظ قدرت حاکمان  ارزش انسان برای آن! ھا يدئولوژی و قدرت و حاکميت آنست در خدمت ا ابزاری

  .است

چنين درباره سرنوشت  در اين مطلب، به شکست داعش، چند نمونه از جذب زنان به صفوف اين گروه تروريستی و ھم

داری  تيک و طرفدار حقوق بشر سرمايهھای به اصطالح دموکرا ھای حکومت و نھايت به سياست... دردناک زنان ايزدی

  .جھان با ھزاران اسير داعشی در روژآوا است

***  

، دو ھزار ١٣٩٧ اسفند ١٤ - ٢٠١٩ مارچ ٥شنبه  روز سه. شود کاران تسليم شده داعش افزوده می ھر لحظه بر تعداد تبه

 جانيان با کاميون از منطقه باغوز اين. شدند) د.س.ق( »سوريه دموکراتيک«تن از اعضای اين گروه، تسليم نيروھای 

  .خارج گرديده و به مناطق تحت کنترل ويژه منتقل شدند

ھای آنان را   شده و خانواده ھای تسليم  بھمن انتقال داعشی٢٠ - فوريه ٩، )د.س.ق(  دمکراتيک  رزمندگان نيروھای سوريه

سوی مناطق امن فرستاده   ھزار نفر به١٠ه يافت، بيش از  اسفند ادام١٠ - مارچ ١ اين انتقال که تا   در نتيجه. آغاز کردند

کاران در  ، عملياتی را عليه بازماندگان تبه١٨ اسفند، ساعت ١٠ -  مارچ ١نيروھای سوريه دمکراتيک از روز . شدند

و ، صدھا عضمارچ ٦شنبه  بعد از اين حمالت روزھای اخير که در سه جبھه انجام شد، ديروز سه. باغوز آغاز کردند

  . دمکراتيک درآمدند  ھايشان به اسارت نيروھای سوريه  داعش ھمراه با خانواده

  .دھند ھا انتقال می ھايشان را آماده و به اردوگاه  نيروھای سوريه دمکراتيک، مايحتاج اصلی زندگی اين افراد و خانواده
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. زبان ھستند اند، اھل کشورھای ترک  کردهد تسليم.س. باغوز خود را به ق تعداد زيادی از اعضای داعش که در منطقه

  »!ترکيه برادر ماست«: گويند می. خواھند به ترکيه بازگردند اند و می اين افراد از راه ترکيه به سوريه آمده

» فرات«شان به داعش، با گزارشگران خبرگزاری  شده داعش، در ارتباط با چگونگی پيوستن برخی از اعضای تسليم

  .اند وگو کرده گفت

اند که نخست عازم ترکيه شده و از طريق اين  ھای دستگير شده از سوی نيروھای سوريه دمکراتيک، گفته تمامی داعشی

  .اند  در نھايت نيز بسياری از اين افراد، خواستار بازگشت به ترکيه شده. اند  کشور وارد سوريه شده

ھا بر اين باورند که  آن. ان از ترکيه به سوريه استکاران، عزيمت آن در واقع نقطه مشترک در ميان تمامی اين تبه

اين . کنند بيان می» خواندن قرآن«و » پول«ھا علت پيوستن به داعش را  آن. توانند با امنيت در ترکيه زندگی کنند می

. ستھا گويند ترکيه برادر آن اعضای داعش که اھل کشورھای ترکمنستان، ترکستان، ترکيه، ترکستان شرقی ھستند، می

  .گويد اگر به ترکيه برود به کار ارتباطات مشغول خواھد شد ھا می يکی از آن

در روستای باغوز شھرک ھجين از توابع ديرالزور سوريه، روزھای دوشنبه ) د.س.ق( نيروھای سوريه دمکراتيک

اد زيادی از اين تعد. ، تعداد زيادی از اعضای داعش را به اسارت خود درآوردند٢٠١٩ مارچشنبه ششم  پنجم و سه

   .افراد، اھل کشورھای ترک ھستند

که جزئيات  او بدون اين. فرزندش به داعش پيوسته است ٣ ھمراه ھمسر و به» مراد نوح اغلو«نام  يک عضو داعش به

تلفنی با ھم . که تصميم گرفتم به داعش بپيوندم، کسی واسطه شد پس از آن«: گويد رفتن خود به سوريه را بيان کند می

جا در يک روستا ساکن  آن.  باب بودم مدتی ھم در منطقه.  راعی آمدم صحبت کرديم و سپس از راه شھر ديلوک به منطقه

. ام گويم پشيمان نيستم که به داعش پيوسته اگر از من سئوال کنی می. کردم چون جراحی شده بودم ھيچ کاری نمی. شدم

  ».اما به برخی داليل در برخی موارد پشيمانم

خواھد به ترکيه بازگردد و کار  گويد می اند، می فرزندش در باغوز خود را تسليم کرده ٣ ھمراه ھمسر و ن فرد که بهاي

  .قبلی خود را که فروش تلفن است ادامه دھد

سال در استانبول زندگی کرده است و در  ٧ گويد،  ديگر داعش، يوسف ترکمان اھل ترکمنستان است میيک عضو

به خواندن قرآن مشغول بودم و . سال پيش به داعش پيوستم ٤«. کار شستن اتومبيل مشغول بوده استمنطقه آوالر به 

وی مدتی در عراق بوده و . تر در رقا بوده است گويد بيش داند، می او که خود را مجاھد می» «.سپس به داعش پيوستم

  ».سپس به سوريه بازگشته است

اما . توانيم بر اساس قرآن و شريعت زندگی کنيم جا می کرديم اين فکر می«: يدگو اين فرد در مورد آمدنش به سوريه می

گويد ھرگز در کوبانی نجنگيده است و ھمين  او می» .خواھم به ترکيه بازگردم می. آمدم بھتر بود اگر نمی. گونه نشد اين

  .دھد ای برای بازگشت به ترکيه قرار می را بھانه
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. جا وارد سوريه شده است از مغرب به ترکيه عزيمت کرده و از آن» دالرحمن ديمشکعب«نام  يکی از اعضای داعش به

. پنج سال قبل از ترکيه به دولت پيوستم: گويد   عنوان يک دولت تصور کرده و می ديمشک ھنوز نيز داعش را به

ق در اين باره اعتراف کرده دارد که به آسانی از طريق ترکيه وارد سوريه شده و به تواف   عبدالرحمن ديمشک اظھار می

من از . جا رساندم متعاقب ورود من به ترکيه، خود را به اين«:  سخنان خود افزوده است   اين فرد در ادامه. است

من از طريقی کامال رسمی . سو فرستادند چگونگی روابط بين ترکيه و دولت اطالعی ندارم اما من را به آسانی به اين

  .وقت ھم به مناطق جزير و کوبانی نرفتم ھيچ. ھا جای گرفتم   ز رسيدن من به سوريه، در جبھهبعد ا. وارد سوريه شدم

سليمان مدتی . او نيز گفته است که از طريق ترکيه به سوريه آمده است. يکی ديگر از اين افراد، از اتباع افغانستان است

دھی و تبليغاتی به نفع داعش   به کار سازمانرا در جرابلس و منبج سپری کرده است، بعد از جراحت در طبقه دست

از طريق ترکيه عازم سوريه شدم، مدتی در جرابلس «: کار در بخش ديگری از سخنان خود گفت اين جنايت. کرده است

بعد از طبقه به رقه رفتم و مدتی در شھر نداين در . ماندم، بعد از ان در منبج، طبقه و در اين شھر نيز مجروح شدم

پاسخ به اين پرسش را که آيا . ای داعش در فضای مجازی مشغول شدم   ان ماندم، بعد از جراحت در امور رسانهتمارچبي

   ».گذارد   پشيمان است يا خير، بدون جواب باقی می

ای    ابی بکر داغستان با عربی دست و پا شکسته. کار منطقه داغستان روسيه نيز مواجه شدند خبرنگاران فرات با دو تبه

کاران داعش ھنگام پرسش از نام وی  يکی ديگر از تبه. سه سال و نيم پيش، از طريق ترکيه وارد سوريه شده است: گفت

گفت منظورتان نام سازمانی يا نام واقعی اوست؟ نام اين او عبدالوھاب بوده و در داعش با نام ابراھيم داغستانی شناخته 

  .طبقه مانده و آخرين ايستگاه وی ديرالزور بوده استاو گفت که مدتی را در گری سپی، . شود   می

سنھاد . کاران داعشی که از ترکيه به اين گروه پيوسته است سنھاد صالح از عربستان سعودی است يکی ديگر از تبه

سنھاد اظھار داشت که ھمسرش را در . صالح از شھر کليس وارد عزاز شده و سپس در مناطق حلب استقرار يافته است

  . سپر فرات که از سوی نيروھای ترک اشغال شده است جا گذاشته و خواھان بازگشت به عربستان سعودی است   همنطق

اعالم موجوديت  ١٣٩٣ - ٢٠١۴ابد که در سال ئيخاتمه م»  داعش- خالفت اسالمی «در پی تصرف باغوز، رسما پايان 

  .کرده بود

از قلمرو سوريه و عراق را به اشغال خود درآورده و قوانين  ھزار کيلومتر مربع ٨٨اين گروه در زمان اوج قدرت، 

 . ميليون نفر از ساکنان اين مناطق تحميل کرده بود٨گيرانه اسالمی خود را بر حدود  سخت

چنين از طريق   از صادرات نفت مناطق اشغالی خود و ھمدالرشود که در آن دوره، داعش ميلياردھا  تخمين زده می

 . درآمد داشته استئیربا گيری، سرقت اموال و آدم ھا، باج اشغال شھرھا و بانک

 .اند داعش را تقريبا از تمام متصرفات خود بيرون کنند در طول پنج سال نبرد شديد، عمدتا نيروھای روژآوا، موفق شده

انده در حال حاضر، تنھا چند صد متر مربع از خاک سوريه در نزديکی مرز عراق در تصرف نيروھای داعش باقی م

 .اند در جريان است   که تسليم نشدهئیھا ھنوز جنگ و نبرد بين نيروھای سوريه دمکراتيک و داعشی .است

اند زير نظر  در سوريه خارج شده) داعش( ، آخرين پايگاه گروه دولت اسالمی»باغوز«غيرنظاميانی که از منطقه 

 .قرار دارند» نيروھای دموکراتيک سوريه«

 ھزار نفر از آنان نيروھای مسلح داعش بودند که بالفاصله ۵اند که  خارج شده» داغوز« از  ھزار نفر۵٣تا کنون 

 .دستگير شدند

***  
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ھای داعش، در آستانه نابودی کامل اين   که حاال پس از چندين سال مشارکت در عملياتئیتبار اروپا شھروندان خارجی

 به آن، نشان ئیھای عمدتا سرد رھبران اروپا  که واکنشدرخواستی. اند گروه خواھان بازگشت به کشورھای خود شده

  .مندی و خواسته، دوطرفه نيست دھد اين عالقه می

، اعالم کرد که تابعيت افراد دومليتی را که در آينده و در خارج از اين کشور ٢٠١٩ مارچ ٤ روز دوشنبه الماندولت 

  .کند پيوندند، لغو می می» تروريستی«ھای  به گروه

ی داعش را منتفی ندانسته و شرط آن را المانتر امکان بازگشت اعضا   که وزير امور خارجه اين کشور، پيشدر حالی

دانسته بود، اما دولت فدرال اين کشور سرانجام خبر از توافق در دولت بر » امکان دستگيری و محاکمه بالفاصله آنان«

ای که اجرای آن پيش از اين از سوی بريتانيا اعالم شده  برنامه«: ی عضو داعش دادالمانشھروندان » سلب تابعيت«سر 

  ».است

 ساله ١٩، دختر »شميمه بيگم«ساجد جاويد، وزير کشور بريتانيا چندی پيش در ھمين زمينه با اشاره به وضعيت 

 . داعش خبر دادئی عضو داعش، از قصد اين کشور برای سلب تابعيت شھروندان بريتانيائیبريتانيا

 استفان لوفن، نخست وزير اين کشور گفته دولت او ھيچ کمکی به بازگشت شھروندان سوئدی عضو داعش در سوئد نيز

 .نخواھد کرد

اند بھتر است اين افراد در ھمان سوريه يا  مقامات اتريش نيز با اعالم مخالفت با بازگشت شھروندان داعشی خود گفته

 .عراق به سزای اعمال خود برسند

 نفر از اتباع خود را به دليل مالحظات امنيتی مشابه لغو کرده و ١٠٠ھای اخير، تابعيت نزديک به  الدولت بريتانيا در س

 ٢٠١۵ويژه پس از حمالت تروريستی سال  شود که دولت فرانسه به از جمله گفته می. مانع ورود آنان به کشور شده است

قتل  ھا را مخفيانه به  برای شھروندان داعشی خود، آن»ئی قضا- حقوقی«حلی  جای يافتن راه در اين کشور، ترجيح داد به

ھای فراوانی از عمليات سری کماندوھای ويژه ارتش اين کشور در سوريه و عراق  در ھمين زمينه گزارش. برساند

 .ھا ھدف از عمليات، صرفا يافتن و کشتن اعضای فرانسوی داعش عنوان شده است منتشر شده که در آن

کرونن « گو با روزنامه اتريشی و  اوايل اسفند ماه در گفت- مور خارجه اتريش نيز اواخر فوريه ھربرت کيکل، وزير ا

 .شان در داخل مرزھای اروپا پذيرفتنی نباشد ناميده که حتی محاکمه» ھای ساعتی بمب«، اين افراد را »سايتونگ

 چھارم -٢٠١٤ سپتامبر ٢۶وز جمعه اتحاديه اروپا ر» امور مبارزه با تروريسم«کننده  ُژيل دو کرشکو، ھماھنگ

) داعش( »دولت اسالمی« که در سوريه و عراق برای ئیھا ئیسی گفت تعداد اروپا بی ، به شبکه جھانی بی١٣٩٣مھرماه 

  .جنگند به سه ھزار نفر افزايش يافته است  يا می جنگيده

گفته ژيل دو کرشکو، در ميان اين   به.اند هشد که دو ھزار جنگجو از اروپا به داعش پيوست ، گفته می٢٠١٤در آغاز سال 

 .اند اند که کشته شده يا به اروپا بازگشته افراد کسانی نيز بوده

 نفر ٨٠٠تر شده که با انتشار اخبار دستگيری  ھا با از دست دادن آخرين پايگاه داعش در سوريه، بيش اکنون اين نگرانی

شت آنان به کشورھای متبوع خود آغاز شده بود، پس از آن شدت از اعضای دارای تابعيت غربی داعش و امکان بازگ

 خود خواست که شھروندان داعشی خود را به کشورھای خود برگردانند ئیپيمانان اروپا زمان به ھم  ھمترمپگرفت که 

و  عضئیرسد موضوع بازگشت شھروندان اروپا نظر می اکنون در عين حال به. و در غير اين صورت آزاد خواھند شد

  . تبديل شده و آنان را در موقعيتی بسيار دشوار قرار داده استئیھای اروپا داعش به چالشی بزرگ برای دولت

رسد  نظر می تر به  داعش، منطقیئیالمللی برای محاکمه اعضای اروپا در چنين شرايطی، پيشنھاد تشکيل يک دادگاه بين

در عين حال . تصميم بگيرد» طلب و تروريست جنگ«عنوان  هھا ب  نفر را محاکمه و درباره سرنوشته آن٨٠٠تا اين 
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ويژه زنان و  ھا، به حتی برای برخی از آن. ھا نبايد از حق شھروندی خود در کشورھای غربی محروم شوند خانواده آن

که به چنين نظارت مداوم امنيتی، اين امکان را فراھم آورد  شناسان و ھم پزشکان و روان نوجوانان تحت کنترل روان

 .زندگی عادی خود برگردند

. جريان دارد ھا برای بازپس گيری آخرين مواضع گروه دولت اسالمی در شمال شرق سوريه در منطقه باغوز درگيری

ھای سوئد آخر ھفته گذشته در  رسانه. زنند عمدتا اعضای خارجی داعش ھستند جنگجويانی که دست به مقاومت می

  .اند پرداخته وه داعشمورد شھروندان سوئدی اعضای گر

 و با اعضای سوئدی داعش که در اسارت نيروھای  راديو و تلويزيون ملی سوئد به منطقه گزارشگر فرستاده

خبرنگار روزنامه اکسپرسن نيز از وضعيت زنان و کودکانی که در . اند گفتگو کرده دموکراتيک سوريه و کردھا ھستند،

 .و از مناطق تحت تسلط داعش فرارکرده گزارش تھيه کرده است ندا ھای که تسليم شده ھای داعشی اردوگاه

و  کنند می خبرنگار راديوی سوئد سيسليا اودين با زنان داعشی گفتگو کرده که از پيوستن به داعش اظھار ندامت

داعش شده است که باور به نابودی  اما با زنانی نيز مصاحبه . ھستندئیخواھان برگشت به خانه در کشورھای اروپا

 .اند عنوان نسل جديد داده ندارند و وعده تربيت فرزندان خود را به

اين مرد گفته . گويد راننده آمبوالنس بوده و دست به جنايتی نزده است سيسليا اودين با مردی داعشی گفتگو کرده که می

کرد و از  اش زندگی می هھای که داعش مناطقی از عراق و سوريه را تحت تسلط خود داشت با خانواد است که در سال

 .که خواسته است تحت خالفت اسالمی زندگی کند پشيمان است اين

اند تا به داعش و يا ديگر   به سوريه رفته٢٠١٢ تن از سوئد از سال ٣٠٠پيش از اين گزارش شده بود که حدود 

 تن ١٥٠که از اين جمله حدود ماه دسامبر سال گذشته پليس امنيتی سوئد، گزارش داد . ھای تروريستی بپيوندند گروه

 .اند دوباره به سوئد برگشته

برگشت مجدد اعضای داعش به سوئد، ممنوع نيست اما بسياری از اين افراد فاقد پاسپورت ھستند و دولت سوئد برای 

اده در ھمين حال دولت پيشنھادی را به شورای بررسی قوانين فرست. اين افراد کمک کنسولی در سوريه نخواھد فرستاد

ھای تروريستی ممنوع و قابل مجازات خواھد  ھا و سازمان ھرگونه ھمکاری و ھمراھی با گروه است که بر اساس آن

 .بود

 جھادگران داعش که در اسارت نيروھای متحد کرد و  پيشنھاد مورگان يوھانسون، وزير دادگستری سوئد برای محاکمه

 .رو شده است للی، با استقبال اين نيروھا نيز روبهالم عرب در شمال سوريه ھستند، در يک دادگاه بين

رسد  نظر می در ميان اين زنان و کودکان، به گزارش سسيليا اودن، گزارشگر راديو سوئد، تعدادی نيز بلوند ھستند و به

 .اند با او گفتگو کنند از کشورھای اسکانديناوی باشند، اما حاضر نشده

َ خارج شده، اوم کرم عراقیاما يکی ديگر از زنانی که از پايگاه خاطر  ِتبار است که به سسيليا اودن گفته است تنھا به َ

زن .  پيش به دنيا آمده است شان يک ھفته او سه فرزند دارد که آخرين. اند شان، پايگاه را ترک کرده گرسنگی فرزندان

ارد، گفته است ھمه بايد از انتقام خدا ھده د  خود را پس از کشته شدن چھار پسرش به سالمندی نيز که سرپرستی سه نوه

تبار است و از  ُاند، اما يک زن ديگر، اوم نسيبه که او نيز عراقی بسياری از اين زنان حاضر به گفتگو نشده. بترسند

. روسيه به گروه داعش پيوسته، گفته است بايد مسلمان بود تا دانست داعش تمام نشده و اگر خدا بخواھد بازخواھد گشت

کند و پشيمان نيست که در يک شھر داعش زندگی  اند، اما خدا را شکر می ھا گرسنه بوده فته است فرزندانش ماهاو گ

 .کرده است

 . کاميون به محل ديگری انتقال داده خواھند شد١۵اين زنان و کودکان توسط نيروھای متحد کرد و عرب با 
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ھا توسط نيروھای  رضانه اعالم کرده بودند که داعشیھای سوئدی مغ اين در حالی است که چندی پيش برخی رسانه

 !اند تا بميرند  دموکراتيک سوريه گرسنه نگه داشته شده

*** 

ھا قرار داشت، يک زن   االصل در صدر اخبار رسانهئیکه شميمه بيگم، زن داعشی بريتانيا چند روزی پس از آن

  .خود جلب کرد ھا را به وط به شب زفافش، نگاه رسانهنيز با تشريح اتفاقات مرب» دريا او«ی به نام المانداعشی 

 شميمه است گفته بنگالدش خارجه امور وزارت. دھد را نمی» عروس داعش«بنگالدش اجازه ورود به شميمه بيگم، 

 اين به ورود اجازه و نيست کشور اين شھروند پيوست، داعش به لندن از اش خانه از فرار با ٢٠١۵ سال در که بيگم

  .ندارد ار کشور

 .دولت بريتانيا نيز شھروندی بيگم را لغو کرده است

 .پذير است که فرد مورد نظر واجد شرايط شھروندی کشور ديگری باشد چنين اقدامی در صورتی امکان

 .باور بر اين بوده که بيگم به واسطه مادرش شھروندی بنگالدش را دارد

شديدا «، »تشخيص داده شده«شھروند بنگالدش » اشتباه«ه بيگم به اما وزارت امور خارجه بنگالدش گفته است از اين ک

 .است» نگران

 .ای گفته است بيگم ھرگز از بنگالدش ديدار نکرده و خواھان تابعيت دوگانه نشده است خانه در بيانيه اين وزارت

 .دھد نشان نمی» ھای افراط گرايان تروريسم و خشونت«از خود در برابر » ئیھيچ مدارا«بنگالدش گفته است 

او در . طور مخفيانه با دو دوست دبيرستانی خود از بريتانيا به ترکيه و سپس به سوريه رفت  به،٢٠١۵شميمه در سال 

  . ساله است١٩ سال داشت و ھم اکنون ١۵آن زمان تنھا 

  .او ھفته پيش يک فرزند پسر به دنيا آورد و اکنون خواھان بازگشت به خانه شده است

  
طور خودکار  اند که طبق قوانين بنگالدش، بيگم به سی گفته بی  به بیئی مادر بيگم شھروند بنگالدش است و وکالگفته شده

  .رود شمار می شھروند بنگالدش به

کار «است و لغو اين شھروندی او توسط دولت بريتانيا » يک شھروندی«سی گفته است او تنھا دارای  بی اما بيگم به بی

 .بوده است» اشتباھی

پس . ام و بلد نيستم بنگالی را راحت حرف بزنم من در بنگالدش به دنيا نيامدم، ھرگز اين کشور را نديده«: او گفته است

 »توانم ادعا کنم شھروندی بنگالدش را دارم؟ طور می چه

*** 
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ی المانوھای االصل است، برای بازج ی ترکیالمان ساله ٢٦که يک داعشی » دريا او«ميل،  به گزارش روزنامه ديلی

  .اتفاقات شب زفافش را تشريح کرد؛ زفافی که در حجله خون و در يک اتاق مخصوص شکنجه گذشت

گشت به تور داعش افتاد و  اين داعشی پيشين گفت که در دورانی که دچار نااميدی شده و دنبال دنيا و زندگی جديدی می

 .به سوريه مسافرت کرد

ی المانپس از آن با يک مرد . گذارند باری را می در ارتباط بود و زندگی غم» ز آنجلزھيل«نام  دريا در ابتدا با مردی به

 .از طريق اينترنت آشنا شد و او بود که دريا را به سمت داعش کشاند» ماريو سکانيانيماکا«نام  ديگر به

جس دانستن او، راھی سوريه و ن» لونا«اش  را يافته و با دل کندن از سگ مورد عالقه» حقيقت«ماريو به دريا گفت که 

ماريو که مجرد بود توانست دريا را به ايجاد رابطه ترغيب کرده و پس از ازدواج، دريا را از طريق . شده است

 .جا با او ديدار نمايد مرزھای ترکيه به داخل سوريه قاچاق کند تا در آن

 ».رسيد نظرم زيبا می يش بلندی داشت و بهاولين باری که ماريو را ديدم لباس نظامی بر تن و ر«: گويد دريا می

زيرا . وجه رومانتيک نبود االصل، درباره اولين شبی که با ھمسرش گذراند گفت که اين شب به ھيچ ی ترکیالماناين زن 

  .در اتاقی سپری شد که مملو از خون بود، اين اتاق برای شکنجه در نظر گرفته شده بود

اين .  از سقف آويزان شده بود و ديوارھا خونينئیزنجيرھا. اعشی زندانی شده بوديمگاه د ما در يک شکنجه«: دريا گفت

  ».موضوع بسيار ترسناک بود

  
 اولين ٢٠١٥دريا او، پس از ازدواج با ماريو به عراق رفت و در سال ... دريا از آن شب ناچار به پوشيدن برقع شد 

 .ز شوھرش جدا شدپسرش را به دنيا آورد ولی به دليل مشکالت مالی ا

اين زن . او پس از رد درخواست ازدواج ديسو داگ، با فرمانده بلژيکی داعش، صالح الدين البلجيکی، ازدواج کرد

ھمه چيز خوب بود تا زمانی که ھواپيماھای بدون سرنشين «: د، گفتئيی درباره ازدواج دومش که چندان ديری نپاالمان

ھمه مردان پيرامون من کشته . قدر بدشانسم ای خدای من، من چه... واج کشتندحمله کرده و او را دو ماه پس از ازد

 ».شدند

ماريو چندی بعد به . الدين البلجيکی، دريا او تصميم گرفت به نزد ماريو، شوھر اولش بازگردد با کشته شدن صالح

 .جاسوسی متھم شد و توسط دوستان سابقش در داعش اعدام شد

با کمک يک قاچاقچی انسان از دست داعش گريخت و خود را به مرزھای سوريه و ترکيه با دستگيری ماريو، دريا 

از آن زمان تاکنون او .  تحويل داده شدالمان به ٢٠١٧داری شد و در تابستان  پس از آن در يک زندان ترکيه نگه. رساند

 .برد اند، در بازداشت به سر می ھمراه پنج داعشی ديگر که از سوريه برگشته به

کاسپرت که با نام . ، خواننده رپ که به داعش پيوسته بود از دريا تقاضای ازدواج کرد»دنيس کاسپرت«پيش از آن، 

 .رود شمار می ھای پيوسته به داعش به یالمانترين  شد، از معروف شناخته می» ديسو داگ«
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ت ازدواج او را رد کرد زيرا که به حال درخواسبا اين» انسان بسيار خوبی است«دريا درباره ديسو داگ گفت که او 

  ».ھا وجود ندارد چيزی برای گفتگو ميان آن«گفته او 

ای اعالم کرده که کاسپرت در فھرست   در بيانيهامريکاوزارت امور خارجه . دنيس کاسپرت متولد برلين است

ھا از روابط تجاری با او منع  ائیامريکشود و  ھای او توقيف می ئیالمللی قرار دارد و در نتيجه دارا ھای بين تروريست

  .شدند

ی را برای خود المان، اعالم کرد دنيس کاسپرت خواننده سابق رپ که اکنون اسم ابو طلحه امريکاوزارت امور خارجه 

 .ھای سازمان ملل متحد عليه القاعده قرار گرفته بود انتخاب کرده است، قبال در فھرست سياه کميسيون تحريم

، کاسپرت يک جنگجوی تروريست خارجی داعش و عضو گروه فوق افراطی سنی است امريکاارجه گفته وزارت خ به

 .کند عنوان سازمان تروريستی خارجی تلقی می  آن را بهامريکاکه 

 به داعش پيوست و در ويدئوھای متعدد اين گروه از ٢٠١٢ی سال المان، اين تبعه امريکابه گفته وزارت امور خارجه 

شد به يک فرد اعدام شده  ر ماه نوامبر ظاھر شد که در آن يک سر بريده را در دست داشت که گفته میجمله آخرين با

 .مخالف داعش تعلق دارد

وی در .  به داعش پيوست٢٠١٢وی در سال . کرد  میئیھنر نما Deso Dogg دنيس کاسپرت در روی صحنه با نام

 نام ٢٠١٥ در فوريه سال امريکاوزارت امور خارجه . نتخاب کردی را برای خود المانھا نام ابو تلخه اال بين داعشی

وی مسئول تبليغات و استخدام افراد در . المللی گنجاند ھای بين ترين تروريست دنيس کاسپرت را در فھرست خطرناک

  .داعش بود

عوامل استخدام نيرو  اعالم کرد کاسپرت سوگند وفاداری به ابوبکر البغداديرھبر داعش، خورده است و يکی از امريکا

  .ھاست ی زبانالمانويژه از بين  برای داعش به

س جمھور وقت ئي به واشنگتن و ديدار او با باراک اوباما رالمانزمان با سفر آنگال مرکل صدر اعظم  اين خبر ھم

 . در کاخ سفيد اعالم شدامريکا

ه اين کشور به اتھام جنايت جنگی تحت ی داعش در صورت بازگشت بالمان گزارش دادند جنگجويان المانمطبوعات 

 تاکنون دو تحقيق را در اين زمينه از جمله درباره دنيس المان بر اين اساس، دادستانی فدرال .پيگرد قرار خواھند گرفت

  .کاسپرت شروع کرده است

  
  :اند از جمله خوان معروف به صفوف داعش پيوسته البته تاکنون چندين رپ

اين .  ساله خود به گروه تروريستی داعش پيوست٢٠ و خواننده زن انگليسی در ھمراھی با ھمسر ، نوازنده   سالی جونز

 اينترنتی با فرد عضو داعش به اين گروه ئی ساله و صاحب دو فرزند پسر است که از طريق آشنا۵٢ستاره موسيقی 

  .عالقمند شده و از طريق سوريه به اين گروه پيوسته است
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» دشمنان اسالم«واننده موزيک رپ گانگستر در ويدئوھای متعددی ھمگان را به مبارزه عليه  ساله خ٣٨دسو داگ 

 .ھای داعش است خواند و امروز در زمره تروريست فرامی

شش .  در زمينه موزيک رپ مشغول به فعاليت بود و يک بار به جرم حمل موادمخدر بازداشت شد٢٠٠٤او از سال 

ھای شديداللحن و  به سخنرانی» ابومالک«اش ايجاد کرد و با نام مستعار  دگیسال بعد يک تحول اساسی در زن

  . را متوجه خود ساختالمانھا در اينترنت، نھادھای امنيتی  او با انتشار اين سخنرانی. طلبانه پرداخت خشونت

 
 خواننده رپ اھل انگليس بود که بعدھا به ، قبالامريکائیخبرنگار » جيمز فولی« ساله مظنون به قتل ٢٣عبالماجد 

ھمراه والدين و پنج خواھرش از مصر به  او در سن دو سالگی به. پيوست (Beatles) »جنگندگان جوان انگليسی داعش«

  .انگليس مھاجرت کرد و اين خانواده در نزديکی لندن از وضعيت اقتصادی عالی برخوردار بودند

  
 .ربستانی، عضو گروه تروريستی داعش استخواننده معروف ع» ماھر مشعل«

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 
َ ماه به جرم مصرف مواد مخدر در زندان بود و محاکمه او با محاکمه دوست رپرش ٨مروان الدويری  در » ولد الکانز«َِ

  .ھا و رفتار پليس معروف بودند  در انتقاد از سرکوبئیھا  ترانه يک زمان انجام شد و ھر دو خواننده

  
 راک مالزی با پيوستن به گروه تروريستی داعش درصدد جذب دختران و زنان اين کشور به اين خواننده يک گروه

  .گروه تروريستی است

چنان برای  فعاليت اين خواننده گروه راک مالزی در حالی افزايش يافته است که اعضای گروه تروريستی داعش ھم

  .کنند بوک اقدام می  با استفاده از شبکه اجتماعی فيسئیجذب دانشجويان مالزيا

  
اند او دارای اصالت پرتغالی و  داده» ابو مھاجر االندلسی«ھا به او لقب  استيو دوارتی نام تروريستی است که داعشی

 به گروه تروريستی داعش در سوريه پيوسته و به سرعت توانسته خودش را ٢٠١۴تابعيت لوکزامبورگی است و سال 

 .ن گروه محبوب نمايدميان فرماندھان داعش و اعضای اي

ھای غربی اعالم کردند او در گذشته و قبل از پيوستن به داعش خواننده بوده و آخرين اثر  در مورد گذشته استيو رسانه

رو شد و مورد استقبال کاربران   آن را منتشر کرد اما با شکست روبه٢٠١١او نيز يک آھنگ ھيپ ھاپ بود که در سال 

  .قرار نگرفت
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خاطر اقدامات  ابو اسامه چندين بار به. جا به داعش ملحق شد  به ترکيه و از آنالمانبعد از آزادی از زندان از   ابواسامه

ھا ميان ترکيه و داعش از سوی دولت ترکيه  وی از جمله کسانی بود که در تبادل گروگان. خالف قانون به زندان افتاد

 .ی داعش استابواسامه خواننده رپ گروه تروريست. آزاد شده بود

  
***  

او که زمانی يکی از مبلغان دو .  بازگرددامريکاخواھد به  ، نيز اعالم کرده که می»ھدی مثنی«نام  ، بهامريکائیيک زن 

ھا بود، اکنون عاجزانه از دولت اين کشور درخواست کرده اجازه  امريکائی گروه داعش و خواستار ريختن خون  آتشه

  . دھد به کشورش بازگردد

ھای روژآوا اسير شده است،  ن زن، که بعد از فرار از آخرين قطعه زمين باقی مانده در کنترل داعش، توسط نيرواي

کند که   درخواست میامريکااست و عاجزانه از دولت » شدت پشيمان به«گويد، از سفر به سوريه و پيوستن به داعش  می

   .زگردداش با به وی اجازه دھد به آالباما و به آغوش خانواده

» اشتباه بزرگی «امريکاترين مبلغان گروه داعش بود، اکنون مدعی شده که ترک  ھدی مثنی، که زمانی يکی از معروف

  .شوی مغزی قرار گرفته است و  را ترک کرده که از طريق اينترنت مورد شستامريکابوده، و او به اين دليل 

 ١٨ھمراه پسر  ھای داعشی ترک کرد و اکنون به ستن به نيرو را برای پيوامريکا سال پيش ۴ سال دارد، ٢۴ھدی که 

  .برد سر می اش در اردوگاه پناھندگان در شمال سوريه به ماھه

کنم محض  کردم کاری که می من آن زمان فکر می... و سپس جھادی شديم... برديم ما در غفلت به سر می«: گويد او می

  ».رضای خداوند است

 ھزار جمعيت، ٣٩ است که در اردوگاه الحوله با   زن و کودک خارجی١۵٠٠ر ميان حدودا  دامريکائیمثنی تنھا زن 

  .اين اردوگاه دو ساعت با آخرين سنگر داعش و ميدان نبرد فاصله دارد. ساکن است
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خت و اش مخفی مانده بود، از خانه گري ريزی، که از چشم خانواده ھا برنامه  بعد از ماه،٢٠١۴مثنی در ماه نوامبر سال 

او در شھر رقه در سوريه، که آن زمان يکی از دو قطب اصلی حکومت داعش بود، با اولين . با ھواپيما وار ترکيه شد

  .کرد  بود، ازدواجئیشوھر از سه شوھرش، که يک جھادی استراليا

 واقع ر سوريهباغوز شھرک ھجين از توابع ديرالزو ماه پيش، مثنی از روستای سوسا، که در نزديکی روستای ۶حدود 

  .روستای باغوز اکنون خط مقدم نبرد است. شده است، گريخت

  
ھای  نھايتا او توسط نيرو. بيده استگويد، دو شب با چند داعشی ديگر که از گروه جدا شده بودند در بيابان خوا مثنی می

شوند، منتقل  داری می ھای داعشی در آن نگه ھا بيوه زن و ھمسر نيرو که صد ئیکرد اسير و به اردوگاه الحوله جا

  .شود می

  .است» باور نکردنی«ای که با داعش داشته  گويد تجربه مثنی می

ھای روحی  ای که داشتم زخم تجربه. دانی مه چيز را میکنی ھ خوانی و بعد فکر می يک کتاب می. مثل يک فيلم بود«

  ».خورديم ما به حدی گرسنه بوديم که برای زنده ماندن علف می. زيادی برايم به جای گذاشت

يان داعشی اسير را به  ھای خارجی خواسته تا جنگجو تازگی از کشور ، بهامريکاس جمھوری ئي رترمپدونالد 

  .ھايشان بازگردانند کشور

 جنگجوی ٨٠٠خواھد تا  اش می ئیپيمانان اروپا  و ساير ھمالماناياالت متحده از بريتانيا، فرانسه و «:  گفتپترم

چيزی به سقوط خالفت داعش . شان بازگرداند و محاکمه کند ھای تابعه اند، به کشور داعشی را که در سوريه اسير شده

  ». خوبی نيست ھا گزينه آزاد کردن آن. نمانده است

  ! راه نداده خواھند شد از جمله ھدی مثنیامريکااند به   که به داعش پيوستهئیھا امريکائی در عين حال گفته است پترم

  
  ».نيمچگونه با برده يا اسير برخورد ک«ھای زن منتشر کرده که  ای درباره چگونگی کتک زدن برده داعش جزوه

 که درباره بارداری صحبت شده مربوط به ارزش ئیتنھا جا. گويد که رابطه جنسی با برده جايز است در اين جزوه می

تواند او را بفروشد؟  اگر زندانی زنی توسط صاحبش باردار شود، آيا می: سئوال اين است. زن در بازار فروش است

  ».وشدتواند او را بفر اگر مادر کودکی شده نمی«: پاسخ
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ھای  ھا معموال زنان را مجبور به استفاده از راه آن. ھای جنسی ھستند ھای داعش مشھور به داشتن برده تروريست

شوند بايد  زنانی که موفق به فرار می. شوند ھا از متجاوزين باردار می کنند؛ اما بسياری از آن جلوگيری از بارداری می

 : گزارش اشپيگل در اين باره بدين شرح استمتن. ھای عميق عاطفی زندگی کنند با زخم

او را . سان است ھر بار، تصاوير يک. بيند رود و ھر شب خواب کودکش را می ھا خائوال به سختی به خواب می شب

برد، يک پرنده زير  زمانی که دستش را باال می.  را تشکيل داده استئیھايش را در مقابلش بسته و فضا بيند که دست می

  .سر او جدا شده است. شود کند و آوازی از او نمی بيند اما پرنده به او نگاه نمی تنه و پرھای آن را می.  استآن نشسته

بعد از ھشت ماه در اسارت داعش بودن، . توانم تکان بخورم بينم برای مدتی نمی گويد ھر بار اين رويا را می خائوال می

او دختران . گر او و يک داعشی اھل عراق در موصل بوده است هپدر کودک، شکنج. او يک دختر به دنيا آورده است

  .خواست خائوال، زن ايزدی ربوده شده توسط داعش برای او پسر به دنيا بياورد زيادی داشت؛ اما می

 نشسته است و داستانش الماناو در اتاقی در کافه بادن وارتمبرگ در . کند  بدون فرزندش زندگی میالماناو امروز در 

  .ھای کردی بپوشد  ساله و با موھای مشکی فر است که دوست دارد لباس٢٣او زنی ساکت و آرام، . کند بيان میرا 

مکان او بايد مخفی بماند و نام خائوال . کند خائوال با ديگر زنانی که موفق به فرار شدند در يک خوابگاه زندگی می

 .برند سر می جا نيز در خطر به زنان در اين نيز ھستند و اين المانفکران داعش در  ھم. مستعار است

خائوال سوار .  ھزار نفر در منطقه ناپديد شدند۵، داعش به دھکده خائوال حمله کرد و طی چند ماه ٢٠١۴ اوت ٣در 

. ريختند، بنوشند ھا می ھا مجبور بودند از آبی که جلوی آن آن. اتوبوسی شده و به زندانی با صدھا دختر و زن منتقل شد

او يک و نيم ميليون دينار عراقی . ناميد  ساله داعشی افتاد که خود را ابوعمر می۴۵دست يک مرد بلند قد  ئوال بهخا

 ماه خائوال را ۴او . ای در موصل زندانی کرد سپس او را در خانه. برايش پرداخت کرد و به او گفت، تو متعلق به منی

ھمسرش از روی . کرد جا او در کارھای خانه کمک می  در آن.شکنجه کرد و سپس او را به خانه پيش ھمسرش برد

 .حتی يک بار خائوال سعی کرد خودکشی کند. حسادت با صندلی او را زد

  . او پنج دختر از ھمسر اولش داشت؛ اما به خائوال گفته بود تو بايد برای من پسر بياوری

. ن رفتئيھا باال و پا ھا از پله زيون را برداشت و ساعت رفت و تلويئیزمانی که خائوال متوجه شد باردار است به پذيرا

زن داعشی به زودی حسادت کرد و به او . ديگر زنان به خود سنگ بستند يا برخی از ارتفاع پريدند تا بچه سقط شود

  .تلفن داد تا به برادرش زنگ بزند و از خانه فرار کند

 کرده و توانسته زنانی را از اسارت خارج کند و به منطقه ھمکار برادرش، با يک ايزدی که در منطقه داعش فعاليت

شود که به ابو شويا مشھور  اين شبکه توسط فردی در دھوک رھبری می. کند کردستان انتقال دھد، ارتباط برقرار می

 .شود او سه خط تلفن دارد و دائما توسط داعش تھديد به مرگ می. است

 تا ۴کردند و  ھا تنھا در شب حرکت می آن. و را به يک خانواده عرب منتقل کرد روز منتظر شد تا ابو شويا ا۴٠خائوال 

  .گويد، باالخره آزاد شدم خائوال می. اين فرد خائوال را در مسير آخر به دوش خود حمل کرد.  ساعت در کوه بودند۵

قدر خوشحال بودم  يد آنگو او می. اش بود او در شش ماھگی بارداری. خائوال در کمپی در دھوک به برادرش پيوست

عصر آن روز او يک اليه ديگر لباس پوشيد تا بارداری خود را بپوشاند؛ . دانستم چگونه برادرم را در آغوش بگيرم نمی

  .خواھيم او را کنار کشيد و گفت، فرزند داعش را نمی يک روز عصر، عموی خائوال. شدند اما ھمه به او خيره می

او دو روز را در ھتلی سر کرد و . و دکتری را پيدا کرد که داروی سقط به او بدھداو تصميم به سقط جنين گرفت 

پس از به دنيا آمدن بچه . او به آنان گفت پدر بچه در جبھه در حال نبرد است. تان رفتمارچعنوان مريض عادی به بي به
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گذاشتند و به خارج شھر رفتند تا او پسرعموی او به دنبالش آمد و کودک را داخل پالستيکی . متوجه شدند او مرده است

 .گذشت اين بود که کودکی را کشته است گويد تنھا چيزی که در ذھنش می او می. را در کنار جاده دفن کنند

***  

  
ايزدی پرداخت که  عراقی دھنده دختر قلم ريچارد اسپنسر به روايت داستان تکان روزنامه تايمز انگليس در تحقيقاتی به

   .رو و بار ديگر مجبور به فرار شد ای روبه  با صحنه غيرمنتظرهالماناز دست داعش و سفر به پس از فرار 

پانزده سال داشت که عناصر مسلح داعش چھارسال پيش با حمله » اشواق«: اين خبرنگار در تحقيقات خود آورده است

   .اش را به اسارت بردند ھا در شمال عراق، ھمه خانواده به ايزدی

فروشان داعش در موصل فروخته و مجبور  ھمراه خواھرش و شمار ديگری از زنان و کودکان در بازار برده اشواق به

   .نام ابوھمام زندگی کند شد تا با مردی به

او بعد از فروخته . کرد اما فايده ای نداشت او در آن روز گريه می.  به ابوھمام فروخته شددالراشواق گفت او به يکصد 

 ماه مورد ضرب و شتم قرار ١٠ که به سوريه سفر کند و گفت که ابوھمام ھر روز او را در طول شدن مجبور شد

   .داد می

اما او توانست از . چنان اسير داعش باشد رود که خواھرش ھم چنان مفقود ھستند و گمان می پنج برادر اشواق، ھم

اش  ، توانست با مادرش و تعدادی از اعضای خانوادهالماندر .  برودالمانعنوان پناھجو به  فرار کرده و به داعش دست

  .بار ديگر جمع شود

اشواق وقتی . ، اشواق در حال قدم زدن در شھر اشتوتگارت بود که ناگھان مردی جلوی او را گرفت٢٠١٨فوريه 

   ».درجا خشکش زد«نگاھی به صورتش انداخت، 

ی پرسيد که تو المانبانم بند آمده بود؛ وقتی از من به ز. او ابوھمام بود؛ با آن چھره زشت و ترسناک«: اشواق گفت

   »!اشواق ھستی؟

روزی که با ابوھمام در اشتوتگارت رودررو شدم؛ به من گفت که ابوھمام ھستم و تو مدتی با من در موصل «: او گفت

   .کنی دانم که کجا ساکن ھستی و با چه کسی ھستی و چه می بودی، و می

 و برادرش را در جريان المانم پنھان کرد و پليس و مسئوالن رسيدگی به امور پناھندگان در اشواق خود را از ابوھما

تواند کاری   کرد اما به اشواق گفت که نمیئیھای مدار بسته بازار او را شناسا گذاشت و پليس از طريق تصاوير دوربين

  .جويان ثبت شده استعنوان يک پناھجو در فھرست پناھ انجام دھد زيرا ابوھمام نيز نامش به

او اکنون در منطقه کردستان عراق با مادرش زندگی .  گريخت و به کردستان عراق رفتالماناشواق، بار ديگر از 

  . باز نخواھد گشتالمان ندارد و ھرگز به المانمانده در  او گفت که ديگر تمايلی برای باقی. کند می
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وق بشر سوريه صادر شده که بر حسب اين آمار گروه تروريستی  ميالدی، آماری توسط حق٢٠١۴ اوت سال ٣٠در ماه 

مخصوصا در مناطقی مانند شمال حومه استان .  زن و دختر ايزدی را ميان نيروھای خود تقسيم کرده است٣٠٠داعش 

ھای تروريستی داعش  ھای تحت کنترل کامل گروه اين منطقه» حسکه«و حومه استان  »رقه« ، حومه استان»حلب«

  . است

ھا نيز در داد ستد ميان  تعدادی از آن. اند که اين زنان غنيمت جنگ با کافران ھستند گروھای تروريستی گفته

صورت  غير از دخترانی که به. اند  فروختهدالر ١٠٠٠ھا فروخته شدند، يکی از اين زنان ايزدی را به قيمت  تروريست

  .ھا تقسيم شدند مجانی در بين فرماندھان تروريست

  
ھای مرسوم به  نوز مدت زيادی نگذشته بود که گروه تروريستی داعش اين موضوع را تاکيد کرد و در يکی از مجلهھ

ھای جنگ ميان خودشان  عنوان غنميت گروه تروريستی داعش نوشت که نيروھای داعش دختران و زنان ايزدی را به

  .را برای خود قائل شدهتقسيم کرده و اين زنان از کافر برشمرده و حق شرعی چنين کاری 

جا جمع کردند و بعد  ھا زنان و دختران ايزدی را يک گروه تروريستی داعش با حمله به اين شھر و کشتن مردان آن

ھا را به مناطق  کردند، تا بعد آن بندی می ھای مختلف تقسيم   و بکارت در گروهئی زيبا ھا را بر حسب سن، دختران و زن

داری جنسی، به سوم اوت  ھای رسمی داعش در توجيه برده آغاز بيانيه.  و عراق منتقل کنندتحت تصرف خود در سوريه

که محل سکونت » سنجار«ھای اين گروه، به روستاھای منطقه  گردد که تروريست ، يعنی به زمانی بازمی٢٠١۴

ا مطابق معمول در راستای رفت که حمله داعش به اين روستاھ در ابتدا گمان می. ھای عراق است، حمله کردند ايزدی

  .توسعه قلمرو اين گروه است؛ اما به زودی مشخص شد که اين بار، ھدف متفاوت است

ھای اين گروه مردان و پسران بالغ را  گويند از ھمان ساعت اوليه حمله داعش به منطقه، تروريست بازماندگان ماجرا می

حمله به کوھستان « :اند ھای کرده ران و کودکان را سوار کاميونھا را به قتل رساندند و سپس زنان، دخت جدا کرده و آن

  »!تر يک فتح جنسی برای داعش بود تا يک تصرف سرزمينی سنجار، بيش

ھا داعش منتشر  المللی گزارشی را از زندگی زنان ايزدی نزد تروريست ، سازمان عفو بين٢٠١۴در ماه دسامبر سال 

داعش در تجاوز و قتل که در حق زنان و دختران ايزدی مرتکب شده است، ھای رفتار  طبق اين گزارش شيوه. کرد

ھا  در رفتارھای آن. دھند ھا رفتارھای ناشايستی با زنان ايزدی انجام می عنوان جنايت جنگی بيان کرده و افزوده آن به

ايزدی غيرقابل قبول اين رفتارھا در حق اين زنان و دختران . داری جنسی مشاھده شده است خشونت، تجاوز و برده

 .است

 سال ١۴ تا ١۵از سنين  ھای تروريستی داعش ھستند، تر دختران ايزدی که اسير گروه اين سازمان گفت بيش

 تعيينھا را  گروه تروريستی داعش دختران اسير را برھنه و پس از انجام آزمايش باکرگی، قيمت آن .برخوردارند

 .فرستد ن میکند و سپس برای فروش به بازار بردگا می
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چه را در طول  ای از چنگال اين نيروھای تروريستی فرار کند، آن گونه تعدادی از زنانی و دخترانی که توانستند به

کرد که ھفت نفر از عناصر  ھا تعريف می يکی از آن. اند اسارت خود ديده بودند برای سازمان حقوق بشر تعريف کرده

تر زنان و دختران را با دست و پاھای بسته مورد آزار و تجاوز  گفتند که بيش یھا م آن. تروريستی بر او تجاوز کردند

 ئیاين زنان و دختران غير از اين تجاوز و آزار و اذيت جنسی دچار فشار عصبی بسيار باال. دادند جنسی قرار می

   .شدند می

ھا  دادند و به آن  ايزدی انجام میخواستند با زنان و دختران نيروھای تروريستی با تھديد به مرگ ھر کاری که می

  .گفتند خانواده و فرزندان خود را ديگر فراموش کنيد شما االن ھمسران ما ھستيد و بايد فرزندان ما را به دنيا بياوريد می

ا ھ اما آن. ھا بدھد و در مقابل آن خواھر خود را باز گرداند  به آندالر ھزار ۵٠برادر يکی از دختران ايزدی حاضر بود 

 .قبول نکردند

بر حسب آمار سازمان حقوق بشر، يک تاجر عراقی که به دليل تجارت در سوريه و عراق افراد زيادی را در استان 

 زن و دختر ايزدی را آزاد کرده و به ٣٠٠ اين مرد بيش از  شناسد توانسته است بسياری از زنان را ازاد کند، الرقه می

ھا را از  که روابط زيادی را در سوريه داشت، اين دخترھا و زن او با وجود اين. استھايشان باز گردانده  آغوش خانواده

  .گرداند خريد و به خانه خود باز می گروه تروريستی داعش می

ھای وحشيانه عناصر گروه تروريستی داعش در تجاوز به زنان اسير و  نيز از روش» ديلی ميل«روزنامه انگليسی 

 ساله ايزدی که متاھل و دارای يک ١٩يک زن : اين روزنامه انگليسی نوشت. ه برداشته استاستفاده از آنان پرد سوء

فرزند بود تعريف کرد، زمانی که به يکی از عناصر داعش تحويل داده شد، وی شروع به کتک زدن کودک يک 

ديلی . ا کتک خواھد زداش نمود و وی را تھديد کرد که در صورتی که خودش را در اختيار وی نگذارد فرزندش ر ساله

 سال سن دارد تعريف کرده است که تحت ضرب و جرح شديد قرار گرفته و بارھا ٢۵يک زن ديگر که : افزايد ميل می

عناصر داعش دست و پای وی را به تخت بسته و با استفاده . به شمار زيادی از عناصر اين گروه به فروش رفته است

چنين يک بار، چنان شديد وی را مورد ضرب و جرح  ھم. اند مقابل تجاوز شدهاز تزريق مرفين مانع مقاومت وی در 

شمار  به» کافر« ھا فرزندانی را که از خودشان نباشند، داعشی .مدت دو ماه قادر به راه رفتن نبود اند که به قرار داده

  .دانند آورند و کشتن آنان را جايز می می

ھا و دختران ديگر بودم  گفت که خودم بارھا شاھد آزار و اذيت زن  بود میيکی از دختران که مورد تجاوز قرار گرفته

بعضی از دخترھا و زنان بر اثر فشار عصبی بسيار شديد و آزار و تجاوز . افتاد که جلوی چشمان خودم اتفاق می

 شيشه رگ  يله تيغ،ھا به وس آن. ھا ھم خودکشی کردند بسياری از آن. ھا سعی داشتند خودکشی کنند پايان تروريست بی

ھا به غير از تجاوز جنسی، دختران و زنان را  آن. خوردند دانستند سمی است را می زدند يا موادی را که می خود را می

ھا را از آب و غذا منع  که آن دادند يا اين ھا را عذاب می دادند و بارھا شاھد اين بودم که با برق آن ضرب و شتم قرار می

   .ھا بخواھند را انجام دھند شدند ھرکاری که از آن ھا مجبور می ن طريق دختران و زنکردند و از اي می

تنھا . ھای داعش نشانی از انسانيت ندارند زنی ديگر که از دست اين گروه تروريستی رھا يافته بود گفت، تروريست

نسبت به ھمه حس . کنند رف میطور مدوام مواد مخدر مص ھا به آن. کنند، مرگ و کشتن است چيزی که به آن فکر می

ھای به سالن  تروريست. گفتند روزی دولت اسالمی داعش بر کل دنيا تسلط خواھد يافت انتقام و کينه دارند و ھر روز می

که بازرگانان به مانند واسطه ميان صاحبان برده و اميران عمل  ئیآمدند تا خريدشان را انجام دھند جا بزرگ می

نظر  دخترانی که بھتر به. کردند جو و جنس مورد نظر را خريداری می و ھای زن جست ردهدر ميان ب. کردند می
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تر تجاوزھای جنسی زنان  بيش. گرفتند ھای خليج فارس تعلق می نشين دار از شيخ ھای پول رسيدند به روسا يا مشتری می

  .دنبال داشت دار شدن زنان کردی ايزدی به حامله شدن و بچه

که جلوی توليد مثل کردھا را بگيرند آلت تناسلی کودکان  ست آمده از گروه تروريستی داعش، برای ايند در تصاويری به

  .ھا بشوند برند، تا بتوانند مانع رشد نسلی آن به دنيا آمده کردی را می

سارت  که در ائیاند، به دليل روزھا در حال حاضر زنان و دخترانی که از چنگال گروه تروريستی داعش رھا يافته

ھا مراقبت کامل شود و کمک شوند تا  سر بردند و شاھد جنايات و فجايع انسانی بودند در شوک قرار دارند و بايد از آن به

  !بھبود پيدا کنند و به زندگی عادی برگردند

***  

زگيری داعش چگونه اقدام به سربا«چندی پيش نشريه تايم در گزارشی با عنوان کند؟  داعش چگونه زنان را جذب می

در حالی که جھان به سبب «: ، نوشت»دھد؟ کند و اين اقدام را با چه ھدفی انجام می از ميان زنان در سراسر جھان می

دست شورشيان داعش وحشت کرده است، افرادی نيز   بهامريکائیگردن زدن جيمز فولی و استيون سوتلوف خبرنگاران 

  .ھای اجتماعی اينترنتی برای سربازگيری ھستند  رسانهزدن در در اين ميان وجود دارند که در حال پرسه

اند، وجود ندارد اما  ھای جھادی در سوريه پيوسته به گزارش نشريه تايم، امکان محاسبه شمار دقيق زنانی که به گروه

 زن ٣٠د زنند حدو  در لندن تخمين میئیگرا المللی مطالعات افراط  گران مسائل مرتبط با تروريسم در مرکز بين تحليل

پردازند يا با ھدف ازدواج با اعضای  ھمراھی ھمسران جھادگرشان می  در عراق و سوريه حاضر ھستند که بهئیاروپا

 .اند نظامی راھی اين دو کشور در خاورميانه شده ھای شبه داعش و ديگر گروه

 کنار شورشيان و داعش در تر از ده درصد شمار مردان غربی است که در حال حاضر در حال مبارزه در اين رقم کم

اما در اين زمينه نگرانی وجود دارد که شمار زنانی که تمايل دارند . ھای افراطی در سوريه و عراق ھستند ديگر گروه

 درصد افرادی که در پايگاه ٤٥وزارت کشور فرانسه اعالم کرد . به شورشيان داعش بپيوندند رو به افزايش است

چنين در چندين  ھم. دھند  شورشيان دولت اسالمی عراق و شام ھستند را زنان تشکيل میاينترنتی خواستار پيوستن به

. اند ھای فرانسه دستگير شده  در فرودگاه-خورد  ھا به چشم می  ساله نيز در ميان آن١٦ که حتی دختران -مورد زنان 

 .ن دولت اسالمی ھستندرفت اين افراد در تالش برای سفر به سوريه با ھدف پيوستن به شورشيا گمان می

 به سوريه سفر ٢٠١٤ ساله در ماه آوريل ١٦ و ١٥ ئیروزنامه ديلی ميل انگليس نيز گزارش داد دو دختر استراليا

 به دنبال برادران خود به سوريه رفتند تا - سال داشتند ١٦ که - کردند و در ماه مه نيز دو خواھر دو قلوی انگليسی 

 .کشور ازدواج کنندبتوانند با جھادگران در اين 

***  

، داعش به منطقه سينجار عراق حمله کرده و ھزاران زن و دختر را کشت و به اسارت برد که بعدھا ٢٠١۴در اوت 

گران خود فرار کنند، باردار  صدھا زنی که توانستند از چنگ شکنجه. عنوان برده جنسی برای مبارزينش استفاده کرد به

 ئی و احتماال در ترکيه، لبنان و ديگر کشورھاالمانش امروزه در عراق، سوريه، در ھای داع کودکان تروريست. شدند

تنھا در منطقه کردستان . رسد صدھا نفر باشد نظر می ھا به تعداد آن. شوند اند، يافت می ھا را امن دانسته جويان آن که پناه

اند،   نسبت به تعداد زنانی که در منطقه ربوده شدهزنند که  نفر تخمين می١٠٠ تا ۴٠ھا تعداد کودکان را بين  عراق، دکتر

  .ن استئينظر پا اين رقم به
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داعش زنان ايزدی ربوده شده را مجبور به . عنوان سالح جنگی به اندازه ايده جنگ قديمی است استفاده از تجاوز به

ھا گاھی پنج،  آن( .داری مبادله کندکند تا بتواند آنان را بدون مشکالت بار ھای جلوگيری از بارداری می استفاده از راه

  )شوند شش و يا ھفت بار به افراد مختلف فروخته می

 زن ايزدی ٣۵٠٠کند  بينی می سازمان ملل پيش. اند  ھزار زن موفق به فرار از مناطق تحت کنترل داعش شده٣حدود 

  .ھنوز در اسارت داعش ھستند

موصل در منطقه کردستان عراق، اولين مقصد بازماندگان  کيلومتری ٧۵دھوک يک شھر با نيم ميليون جمعيت در 

آيند و کودکان خود را سقط   است که زنان باردار میئیھای چادری محصور شده و جا اين شھر با دھکده. داعش است

  .شوند جا منتقل می مانده برای فرزندخواندگی به اين چنين کودکان باقی ھم. کنند می

ديگری محمد . خش سالمت در دھوک است که کلينيکی برای زنان بازمانده نيز دارددکتر نزار اسمت تائب، مدير ب

ھای کرد کمک  حسن به خانواده. کند ھای منطقه رسيدگی می حسن، قاضی دادگاه شھری است که به فرزندخواندگی يتيم

   .کند تا اين کودکان را به فرزندخواندگی قبول کنند می

او مردی آرام با موی نمکی و فلفلی . ايم دھيم؛ اما شوک زده مان بيايد انجام می  دستما کاری را که از: گويد تائب می

قبل از رفتن ما، . کند او با سه فيزيوتراپ زن و يک دکتر زنان کار می. پايان دارد رسد صبری بی نظر می است که به

  .خواست خود را بکشد جا آمد که می يک زن به آن

بارداری کم به .  زن٣۵يعنی .  در زمان اسارت باردار شده بودند درصد۵ کمک آمدند،  زنی که سال قبل برای٧٠٠از 

اند مجوز سقط جنين امن  گويد، تمام زنانی که باردار شده او می. ھای جلوگيری از بارداری است دليل استفاده از راه

حلی   ماه بارداری بود؛ اما ما ھنوز راهاو با تيم خود در دادگاه خواستار حق سقط جنين زن تجاوز شده در دومين. دارند

  .نداريم

ای صادر کردند که در آن تجاوز و قتل  ھای وابسته به گروه تروريستی داعش بيانه قبل از حمله به منطقه سنجار، مفتی

.  ھستندھا غنيمت نيروھای تروريستی که مردم ايزدی مسلمان نيستند، زنان آن خاطر اين ايزديان حالل دانستند و گفتند به

ھا  ھا و اسير کردن زنان آن ھا کافر ھستند و قتل و تجاوز به آن گو باشيم، آن در نتيجه روز قيامت بايد در برابر خدا پاسخ

ای سوره توبه قرآن را نوشته  ھای طرفدار داعش برای ارائه کردن سند، در اول بيانيه جالب اين است مفتی. حالل است

َفإذا انسلخ األ. بودند ْ َ َ ََ ِ ِشھر الحرم فاقتلوا المشركَ ِ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ْ َ ُ ُ ُ َن حيُ ُث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا يَ ُ ُ ُ َُ ِ َ ٍ َ َْ َْ َّ ُ ُّْ ْ ْ َْ ُُ ُ ُ ُْ َ َ َ َُ ُ ُ

ِوأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سب َ ُّ َ َ َ ََ ََ َّ ُ َ ََ َّ ُ ِلھم إن هللا غفور رحيَ َّ ٌ ُ َ َ َّ َّ ِ ْ ُ   .ٌميَ

ھا را به اسارت گرفتند تا بعد  نای اين فتوا، تعداد زيادی از مردان ايزدی را به قتل رساندند و زنان آنافراد داعش بر مب

ھا صادر شده بود پنج زن ايزدی را  ھای جنگی که برای آن برحسب قانون غنيمت. بندی کنند و بفروشند ھا را تقسيم آن

  .ديگر فروختند ل پول ميان ھمبرای مقامات و سران خود ارسال کردند و بقيه را در مقاب

ور شد، بدترين بالی خود را بر سر شھر سنجار در  در شمال عراق حمله» نينوی«زمانی که نيروھای داعش به استان 

  .نازل کرد» موصل« کيلومتری غرب شھر ١٢٠

و ايزديان کرد ساکن در ادامه اين حمله و با وارد شدن گروه تروريستی داعش به شھر سنجار، آنان بسياری از مسيحيان 

 .ھا ھزار نفر شدند اين شھر را به قتل رساندند و باعث آوراگی و فرار ده

سال از اين فاجعه، فقط تعدادی  طی اين حمالت و تجاوز، حدود سه ھزار زن ايزدی ربوده شدند و بعد از گذشت چند 

ھا نيز در دام اين افراد اين گروه،  سياری از آنب . يابندئیکمی از زنان ايزدی توانستند از دست اين گروه تروريستی رھا

  .کردند عنوان برده و غنايم جنگی، به مناطق تحت تصرف خود ارسال می زنان ايزدی را به. گرفتار شدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٠

، اخبار مختلفی »داعش« از عراق و سوريه توسط گروه تروريستی ئیھا از ھمان نخستين روزھای تصرف بخش

ھای اين گروه در مناطق تحت کنترل، از جمله تجاوز به زنان و دختران روايت شده  تدرباره جنايات فجيع تروريس

ھای دينی و علمکرد محمد پيامبر  ھای عضو داعش، اين جنايت خود را با اتکا به آيات قرآن و رويه تروريست. است

ويژه زنان  عليه بشريت، بهھای مذھبی  ھا و حکومت جناياتی که در طول تاريخ ھمه گروه. اند مسلمانان مرتکب شده

  .اند مرتکب شده
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