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 )داعش( اسالمی خالفتبرده داری در سرزمين ھای اشغالی توسط 
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که در عراق و سوريه عمل می کنند ھزاران زن را به اسارت درآورده با آنھا به ) داعش( اسالمی خالفتمبارزان 

 . رفتار می کند عنوان غنيمت جنگی

روزنامه نگاران . زندانيان را در جائی شبيه فاحشه خانه جای می دھند و آنھا را در خدمت اسالمگرايان قرار می دھند 

بريتانيائی کشف کردند که برخی از اين فاحشه خانه ھا توسط زنان مسلمانی اداره می شود که دارای پاسپورت اروپائی 

 .ھستند

  .  جزئيات ماجرا برای صدای روسيه می گويد مبارز حقوق بشر عراقی ازحنا ادوارد

  

ت گرفته اند و سپس آنھا  اسالمی زنان را در عراق به اسار رسانه ھا اعالم کرده اند که مبارزان دولت:صدای روسيه 

  اين گزارشات تا چه اندازه صحيح است؟. را در معرض فروش گذاشته اند

عموماً دختران و نوجوانان مسيحی و ايزدی را . وصل منتشر شد گزارشات مشابھی فوراً پس از تصرف م:جنا ادوارد 

ما تالش کرديم که به شکل رسمی مواردی . خيلی زود پی برديم که اين دختران را به عنوان برده می فروشند. می برند
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عامالتی در چنين م. از فروش برده را به ثبت برسانيم، ولی چنين کارھائی به شکل آشکار وسط خيابان انجام نمی گيرد

ولی برده ھا . درون امارات اسالمی صورت می گيرد و فرماندھان ھستند که زنان اسير را به مبارزان ساده می فروشند

می دانيم که اھالی موصل برخی از .  فروخته می شوند،به افراد خارجی نيز که توان پرداخت بھای متاع را داشته باشند

  .چنگ اسالمگرايان آزاد کردنداين دخترھا را با بازخريد آنھا از 

پس از آزاد سازی برخی از اين دختران، مشکل ديگری بروز کرد، و آن ھم اين بود که چگونه اين زندانيان آزاد شده را 

دختران در مورد خودش يکی از اين . که غالباً مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند دوباره به زندگی عادی بازگردانند

چند نفر از اين دختران آزاد شده، .  روز يک بار او را به ازدواج مبارز تازه ای در می آوردند١٨می گفت که ھر 

ھنگام باز گشت توسط والدين خودشان کشته شدند، زيرا آنھا را لکۀ ننگی تلقی می کردند که بايد از دامن خانواده پاک 

  . اعتقادات پيش ساخته نيز بايد مبارزه کنيمما عليه اين نظريات و. شود

  

   آيا شما در مورد کودکان ربوده شده در منطقه اطالعی داريد ؟:صدای روسيه 

جز ه  ساله به باال را استخدام می کنند و جنگيدن را به آنھا می آموزند، که کاری نمی کند ب١۴ پسران از :حنا ادوارد 

 ديدن اجساد در حال تجزيه، بدن قطع عضو شده و مجروحان نمايش چندان لذت زيرا. شکل دادن به روح و روان آنھا

کودکان به ويژه تحت تأثير رويدادھای . بخشی نيست، به ويژه برای آنھائی که شکنندگی روحی روانی بيشتری دارند

الم گرايان او را ربودند چند وقت پيش اس. از ناپديد شدن يک دختر بچه به نام کريستينا مطلع ھستيم. پيرامونشان ھستند

والدين او تالش کردند او را آزاد کنند ولی تا حاال تالش ھايشان بی نتيجه مانده . و ھنوز در اسارت آنھا به سر می برد

  .است

به عنوان مثال، نوجوانی را که در حال کشيدن . مبارزان در عين حال شيوۀ آموزشی و تعريف خاص خودشان را دارند

کشيدن سيگار . کرده اند، از صف جدا می کنند و زير چشمان ھم قطارانش انگشتان دستش را می شکنندسيگار شناسائی 

به اين ترتيب کودکان مجازات شقاوت آميز کودکا ن ديگر . در سرزمين ھای تحت اشغال امارات اسالمی ممنوع است

  .خشونت و شقاوت روح و روان کودک را فلج می سازد. را می بينند

http://french.ruvr.ru/2014_09_12/Esclavage-sur-les-territoires-envahis-par-l-Etat-islamique-

9781/ 
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