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 چرا دولت اسالمی در عراق و شام می خواھد 
 زنان عراقی را ختنه کند ؟

 

© Photo: AP/Ahmed al-Husseini 

ستراتژيک در دمشق، دکتر طالب ابراھيم ديدگاه خود را دررابطه با اين واقعه در مصاحبه با معاون مؤسسۀ تحقيقات 

 .صدای روسيه توضيح داد

شورشيان مسلمان در گروه دولت اسالمی که در حال حاضر تمام بخش شمال عراق و چندين منطقه در سوريه را تحت  

 زندگی می کنند ه ساله که در منطق۴۶ ساله تا ١١ن  دارند، فتوائی منتشر کرده اند که بر اساس آن تمام زنااشغال خود

 . ميليون زن مرتبط می شود۴اين فتوا تقريباً به جمعيتی معادل . بايد ختنه شوند

دن زنان در برخی نقاط ختنه کر. خالف اعتقادات رايج بين مردم، چنين موردی در اسالم نه اجباری است و نه مطلوب

  . گذاشته می شود ولی ھيچ ارتباطی به مذھب نداردءدر توافق و رعايت سنت ھای محلی به اجرا

به گفتۀ سازمان بھداشت جھانی، ختنه می تواند برای زنان وضعيت پيچيده ای را به وجود آورد، که می تواند به 

نوع قطع عضو بخشی از بافت طبيعی نزد زنان در سی کشور در اين . نجامدزايمان نزد آنھا بيناباروی تا مرگ ھنگام 

در کشورھائی مانند عربستان . جھان رايج می باشد، مانند سومالی، جيبوتی، گينه، اريتره، سودان، اتيوپی و مالی

نون اين سنت در سوريه و عراق تا ک. سعودی، امارات عربی، يمن، عمان و بحرين نيز رايج است ولی در ابعاد کمتری

 Jacqueline Badcock ژاکلين بدکوکبه ھمين علت نمايندۀ سازمان ملل متحد در عراق، . رواج چندانی نداشته است
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برای بسياری «: او تأکيد کرد که . اظھار نگرانی کرده است) داعش(عميقاً از اعالم اين فتوای جديد از سوی شورشيان 

  ).نجامدبيبه مرگ آنھا نان، اين عمل جراحی می تواند زاز 

 مصاحبه ای در اين مورد طالب ابراھيمژيک در دمشق دکتر يگزارشگر صدای روسيه با معاون مؤسسۀ تحقيقات سترات

  :داشته است، او در مورد ارزيابی وضعيت فعلی گفت 

ما شاھد حرکات بربری از سوی شورشيانی که در . ما در چرخش اسفناکی در تاريخ خاور ميانه به سر می بريم« 

،  رشد به سر می برندۀنظر می رسند و از ديدگاه فرھنگی نيز در پائين ترين درجه عمال حرکات وحشيانه بی بديل با

اين افراد وقتی . ھستندبی گمان چنين افرادی از ديدگاه جنسی افرادی دچار کمبود و يا نارسائی ھای جنسی . ھستيم

جای ساختن زير بنا به تنظيم زندگی جنسی زنان می ه سرزمين ھائی را به اشغال خود در می آورند، به عنوان مثال ب

جھاد « اين توجه خاص به بھانۀ ھشدار به زنان است زيرا . آنھا توجه خاصی به ختنۀ زنان نشان می دھند. پردازند

فتوای ختنه برای زنان در واقع از فقدان نظم و قانون در صفوف اين گروه ھای . شدجزء وظايف آنھا می با» جنسی 

  .با چنين کارھائی می خواھند جای اين فقدان را پر کنند. مسلح منشأ می گيرد

در مورد ختنۀ زنان، اين کار به شکل وحشيانه ای صورت می گيرد، قطع عضو بخشی بيرونی آلت تناسلی زن می 

  .و خون ريزی منجر شود و سرانجام موجب مرگ فرد شودتواند به تورم 

شورشيان داعش برای . اين جراحی ھا غالباً با وسائل آلوده انجام می گيرد و ھمين امر به انواع تورم منتھی می شود

پس از عمليات . جلوگيری از خون ريزی از نمک استفاده می کنند، که موجب درد شديدی نزد زنان مجروح می شود

. ی زنان ختنه شده حساسيت جنسی شان را از دست می دھند و نسبت به ھمسر خود بی اعتنا و بی حس می شوندجراح

  با اين وصف آيا می توانيم از جاير شدن سيل بربريت حرف بزنيم ؟

ز جمله مفاھيم نوينی را وارد نظريه پردازی ھايشان کرده اند، ا) داعش(اخيراً، مبارزان دولت اسالمی در عراق و شام 

 بلند باالئی از زنان مجرد منا. »جھاد جنسی« و يا »  ساعت است٢۴ازدواج موقت برای يک يا دو و يا « اين مفاھيم 

 ندارد ءجز قانونيت بخشيدن به فحشاه چنين کاری نام ديگری ب. تھيه کرده اند و برای آنھا ھمسر انتخاب می کنند

 چنين داستانھائی است حتی نزد بزرگان ازاريخ فتوحات اسالم انباشته بخوانيد تجاوز جنسی که سر تا سر ت: مترجم (

چنين کارھائی از ديدگاه ...). صدر اسالم که زنان را غنيمت جنگی دانسته و با آنھا مانند ملک شخصی رفتار می کردند

ان به ھيچ يک از قوانين شورشي. مذھبی جايز نيست زيرا بر اساس قوانين اسالمی ازدواج بايد با توافق زن انجام بگيرد

  ».اين شورشيان بی خداھائی ھستند که تنھا خدا ما را بايد از گزند آنھا حفظ کند. مذھبی احترام نمی گذارند

 

http://french.ruvr.ru/2014_08_01/Pourquoi-l-EIIL-veut-il-exciser-les-femmes-irakiennes-

opinion-3026/ 
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