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مشق نفرت
داعش در کالسهای درس به کودکان «رقه» چه آموزش میدهد؟

بعد از آزادســازی موصل گزارشهای نگرانکننده بســیاری درباره کودکانی
منتشــر شــد که در کنار داعشــیها رشــد کردند .همه آنها هنوز کودک هستند.
اما این نگرانی وجود دارد که تحت تأثیر آموزههای داعش قرار گرفته باشند
و تبدیل به بمبهای متحرکی شدهباشــند که در صــورت انتقال به هرکجای
ایــن کره خاکی ،ویروس افراطیگری را پخش کنند .بیتردید چنین هراســی
دور از تصور نیســت اما آیــا همه این کــودکان را باید یک خطــر بالقوه تلقی
کرد؟ خبرنگار ســایت و شبکه خبری بیبیسی به سراغ برخی از کودکانی که
در رقــه زندگی کرده و بــرای داعش خدمت کردهاند ،رفتــه و با آنها صحبت
کردهاســت .این گزارش نشــان میدهد همه این کــودکان را نباید خطرناک
دانست .آنها خود نیز قربانیان خشونت داعش هستند.
معتصم عصبی اســت .او  16ســال سن
دارد و قرار اســت برای نخستین بار سوار
هواپیمــا شــود .لحظــهای نگاهــش را از
مســافران دیگر فرودگاه آتن برنمیدارد
که مبادا اشتباهی از او سر بزند .به تقلید
از سایر مسافران کارت پروازش را داخل
پاســپورتش میگــذارد و مضطــرب در
صف میایستد.
به محض اینکه از مســافران خواسته
میشــود تا سوار هواپیما شــوند ،نوجوان
ســوری چند جملــه اســپانیایی را که یاد
گرفتهاســت ،بر زبــان میرانــد .احتمال
دارد مأمــوران از او بازجویــی کننــد ،هــر
چــه باشــد او دارد بــا پاســپورت جعلــی
اسپانیایی ســفر میکند .پاسپورتی که به
بهای  3هزار یورو از زنجیره قاچاقچیانی
کــه به او کمک کردند ،ابتــدا وارد ترکیه و
ســپس اروپا شود ،خریدهاســت .درست
یــک ماه پیش او یکــی از اعضای داعش
در رقــه بود و وظیفه داشــت از بیماران و
جنگجوهــای داعش در بیمارســتان رقه
مراقبــت و پرســتاری کند .قبــل از آن نیز
وظیفــه همــکاری بــا یکــی از واحدهــای
تبلیغات را بر عهده داشت.
اما این زندگیای بود که او میخواهد
فراموشــش کنــد .تمــام آن حمــات
هوایــی ،جیــغ و فریادهــا و ســر بریدنها
متعلق به پشــت ســر او هســتند .زندگی
گذشــته او بایــد همچــون رازی باقــی
بماند ،چرا که شــروعی مجدد در آلمان
انتظار او را میکشــد ،البته به شــرطی که
مأمــوران هرگز نفهمنــد او آموزشهای
ســخت نظامــی دیدهاســت .دولــت بــه
اصطالح اسالمی داعش در حال سقوط
اســت .داعش در ســوریه ،عــراق و لیبی
قلمروهــای خــود را بتدریــج از دســت
میدهد .همانطــور که انتظار میرفت،
رؤیای جاه طلبانه داعش برای اســتقرار
یک خالفت جهانی بــه واقعیت تبدیل
نشــد .با ایــن حال ایــن گروه تروریســتی
برنامــهای حمایتــی و در واقــع یــک
سیاســت بیمهکننــده بــرای افزایــش
مــدت زمان حضــور خود در رقه ،ســرت
و موصــل دارد .برنامه او آموزش کودک
و نوجوانــان بــرای تبدیــل کــردن آنها به
نیروهــای وفادار در آینده اســت .در واقع
پرورش نسلی از انسانهای متنفر.
معتصــم هیــچ شــباهتی بــه یــک
داعشــی نــدارد .نخســتین بــار او را در
روستایی در آلمان که حاال در آن زندگی
میکنــد ،دیــدم .او میگوید داعــش او را
تبدیل به انســانی بیاعتقاد کرده است.
پیش از ایــن آموزههــای افراطی داعش

برایش جذاب بود ،اما حاال حتی دعا هم
نمیکند .او شــاهد سربریدنهای زیادی
بــود ه اســت .او همچنیــن آموزشهــای
نظامــی ســختی دیدهاســت .معتصــم
میگویــد ،این آموزشها بــرای او  15روز
طول کشــیده اما بــرای بعضی دیگر این
زمان طوالنیتر هم میشود .آنها مجبور
بودند هر روز ساعت 4صبح تمرینهای
فشــرده را آغــاز کننــد .تمرینهایــی کــه
شامل فعالیتهای فیزیکی و آموزههای
عقیدتــی بودنــد .معتصــم میگویــد
بهعنــوان بخشــی از ایــن آموزشهــا ،از
نوجوانــان خواســته میشــد تــا از روی
تایرهایی که در آتش میســوختند بپرند
و ســپس ســینه خیــز از زیــر ســیمهای
خــاردار عبور کنند و ایــن در حالی بود که
گلولههایی به صورت پیوســته به فاصله
کمــی از باالی ســر آنها شــلیک میشــد.
معتصم میگوید یکی از دوســتانش که
فقط  13ســال داشــت ،هنگام تمرین با
اصابت گلوله به سرش کشته شد.
ëëتبلیغات با کودک سربازان
هرچنــد به خدمــت گرفتن کــودکان
بهعنــوان ســرباز یــک جنایــت جنگــی
محســوب میشــود امــا در بســیاری از
نقاط جهــان از جمله آفریقا ،خاورمیانه
و امریکای جنوبی معمول اســت .با این
حــال در هیــچ جــای دنیــا ایــن روش به
انــدازهای که داعــش از آن بهره میگیرد
بــه صــورت ســازمان یافتــه صــورت
نگرفتهاست .جنگ یک عمل وحشیانه
اســت اما داعش ســعی میکند آن را به
شکل یک هنر عرضه کند.
گروههــای تبلیغــات کــه در سراســر
قلمروهای داعش مستقر هستند ،چهره
جنگ و تنبیهات را به نمایش میگذارند
و کودکانی که حتی به ســختی سنشــان
بــه  5ســال میرســد ،در جای جــای این
تبلیغــات حضــور دارنــد .در فیلمــی که
بــه صورت مخفیانه در رقــه تهیه و برای
دفتــر شــبکه خبــری بیبیســی ارســال
شــده اســت ،تعدادی کــودک در اطراف
یــک قفس بزرگ جمع شــدهاند .داخل
قفس یکی از همســایگان آنهاست ،یک
فروشــنده محلی به نام ســمیر .کودکان
به زندانی در قفس که قوز کرده و سرش
به خاطر کوتاهی ســقف قفس خم شده
اســت ،خیــره شــدهاند .یــک از بچهها با
وســیلهای به او ضربه میزند .اتهام این
زندانــی آزار و اذیــت یــک زن مســلمان
عنــوان شدهاســت .تنبیهــی کــه بــرای او
در نظر گرفتهاند این اســت که موجبات
تفریــح و ســرگرمی کــودکان را فراهــم
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کند؛ درســت مثل حیوانــی در قفس باغ
وحش .ظاهراً این صحنه برای کودکانی
کــه شــاهد صحنههــای بدتــری مثــل
ســربریدن و اعدام بودهانــد ،چندان هم
ناراحتکننده نیست.
شبه نظامیان داعش برای جلب نظر
نوجوانان هم از وعدههای آسمانی نظیر
بهشــت و حوریــان آن و رهایــی بخشــی
اســتفاده میکننــد و هــم از وعدههــای
بشــدت زمینی .شــاید زندگی بــا داعش
ســخت و خطرنــاک باشــد ،اما پــای این
پاداشهــا کــه بــه میــان بیایــد ،میتوان
سختیها را تحمل کرد.
بــه معتصم وعــده یک همســر داده
بودنــد .او فقــط  14ســال ونیــم داشــت
کــه هــوس ازدواج بــه ســرش زد و وقتی
خانــوادهاش بــا ایــن خواســته مخالفت
کردنــد ،داعــش وارد عمل شــد .آنها به
او اجــازه دادنــد تــا بــا نیروهــای داعــش
زندگــی کنــد ،مســئولیتهایی را بــه او
واگــذار کردند ،بــه او رانندگی یاد دادند و
از همه مهمتر به او قول دادند که برایش
یک عــروس دســت و پا کننــد .معتصم
میگویــد داعشــیها بــا او خوشــرفتاری
کردنــد ،بــا او طــوری رفتــار کردنــد که او
احســاس میکرد پادشاه است و دیگران
در خدمتش هســتند .معتصم اشــتیاق
زیادی برای پیوســتن به داعش داشــت.
نهایی
او میگوید تقریبــاً  70درصد جوا 
که به ســازمان پیوســته بودند ،مشکالت
خانوادگــی داشــتند .معتصــم میگوید:
«پیوســتن بــه داعــش نوعــی تهدیــد
خانواده بــود تا خواســتههایم را برآورده
کنند».
بــا افــزاش شــور و حــرارت جنــگ،
زندگــی در رقه ســختتر شــد .معتصم
میگوید« :بعــد از آن ماجرای حمله به
اســتادیومی در فرانســه ،رقــه نتوانســت
چشــم برهم بگذارد .فرانسه تمام شهر
را بمبــاران کــرد .فرانســه عصبانــی بــود
چــون آدمهای زیــادی در حمله پاریس
کشته شــده بودند ».او میگوید« :حمله
هوایــی دوم بســیار شــدید بــود و از هــر
سویی از شهر صدای جیغ و گریه کودکان
و زنان شــنیده میشــد .درست مثل یک
فیلم اکشن بود که نظیرش را تا آن زمان
ندیده بودم».
اما درنهایت تصویری که از ســربازان
شــجاع و قدرتمنــد داعــش در ذهــن او
ســاخته شــد ه بود ،ویران شــد .ســربازان
داعــش هرگــز بــه آنچــه کــه میگفتنــد،
اعتقاد قلبی نداشتند ،دیگر نمیتوانست
آنها را مانند گذشته تحسین کند« :وقتی
دیدم یکی از آنها یک زن را کتک میزند
تصمیم گرفتم آنهــا را ترک کنم .او یک
خارجــی بــود و داشــت یــک زن ســوری
را کتــک مــیزد .از همــان روز نفــرت از
داعش در دلم جوانه زد .چهار ماه طول
کشید تا توانستم فرار کنم ».معتصم به
آغــوش خانــواده کــه بارها از او خواســته
بودنــد داعش را ترک کنــد ،بازمیگردد.
خانــوادهاش بــرای حفاظــت از او بــه
گروهــی از قاچاقچیها پــول میدهند تا
معتصم را از کشور خارج کنند.
در مــرز جنوبــی ترکیــه بــا گروهــی از

قاچاقچیهــا که به معتصم کمک کرده
بودند از ســوریه خارج شــود دیدار کردم.
ابــو جاســن اهــل رقــه اســت و خانــواده
معتصــم را بخوبــی میشناســد .او
میگوید :حضور خانواده معتصم باعث
شــد به حرفهای او اعتماد کنم ،در غیر
ایــن صورت اگــر معتصم بــه تنهایی به
ســراغش میرفــت ،هرگــز بــه او کمــک
نمیکرد چرا که داعش با شستوشــوی
مغــزی نوجوانــان از آنهــا بهعنــوان
جاسوسهایی برای شناسایی گروههایی
مثــل گــروه ابوجاســن اســتفاده میکند.
ابوجاســن که تاکنون موفق شــده صدها
نفر را از ســوریه خارج کنــد ،میگوید این
روزهــا خــارج کــردن افــراد از ســوریه کار
بســیار دشــواری اســت .همه جای کشور
ایســتهای بازرســی هســت .او میگوید
بســیاری از افرادی که میخواســتند فرار
کنند ،دستگیر و اعدام شدند.
او میگویــد« :بــرای رســیدن بــه مرز
اول بایــد از میــان نیروهــای دموکراتیک
ســوری -شامل جنگندههای کرد و عرب
کــه مخالــف داعش هســتند و فهرســت
تمــام اعضای داعش در رقه را در اختیار
دارنــد -عبور کنید .ســپس بایــد از میان
ارتش آزاد ســوریه که مخالف بشــار اسد
و داعــش اســت عبــور کنید .عبــور از مرز
ترکیه نیز به همراه تیراندازیهای مداوم
صورت میگیرد .سپس نوبت به یونان و
خروج از این کشــور با هواپیمــا آن هم با
یک پاسپورت جعلی میرسد».
معتصم این روزها در میهمانخانهای
در آلمــان زندگــی میکنــد .او میگویــد
کابوسهــای زندگی در میان داعشــیها
رهایش نکرده و برای آرام شــدن مجبور
اســت قــرص مصــرف کنــد .مســئوالن
آلمانــی چیــزی از گذشــته او نمیدانند.
اما این همه ماجرا نیست .معتصم تنها
نیامده است ،نوجوان دیگری که مدتها
در موصل عراق عضــوی از داعش بوده
اکنون ساکن بلژیک است.
ëëنوجوان ناآرام
عمــر  17ســال دارد اما خیلی کمتر از
این نشــان میدهد .او همچنان از دوران
خدمــت در داعــش بــا کبــر و غــرور یــاد
میکند .به خاطر رفتار ناشایســت از سه
کمپ پناهجویــان اخراجش کردهاند .به
نظر نمیرســد آرام و قــرار بگیرد .بعد از
ماههــا کــه راضی میشــود داســتانش را
بگویــد ،تصویری غلوآمیز ارائه میدهد،
هــر چنــد کــه نهایتــاً نمیتوانــد آزار و
اذیتی که به او شــده را مخفــی نگه دارد.
داســتانش را بــا الف دلیــری و قهرمانی
آغــاز میکنــد .کامــاً واضــح اســت،
آموزههای به ظاهر اسالمی داعش روی
او بیتأثیــر بــوده اســت .او هــم اهل رقه
است و در روزهای نخست حضور داعش
در این شــهر بــه این گــروه میپیوندد .او
میگوید تمام دوســتانش عضوی از این
ســازمان بودند ،بنابراین تصمیم گرفت
به آنها بپیوندد« .داعش شــهرت بسیار
خوبی داشت ،اما بعدها همه چیز تغییر
کــرد .بعــد از دو هفتــه آمــوزش مــا را به
موصل بردند و خواســتند یــک هفته در
یــک خانــه بمانیم بــدون اینکــه در را به

روی کســی باز کنیم .گاهی پیش میآمد
که  24ســاعت چیزی نمیخوردیم و اگر
چیــزی برای خوردن بود ماســت و نان و
خرمــا و در بهترین حالت ســیب زمینی
آب پــز و تخم مرغ بود ».عمر در نهایت
اســتانداردهای الزم بــرای تبدیل شــدن
به یک نیروی نظامی داعشــی را کســب
نمیکنــد .بعــد از آنکــه تالشــش بــرای
پیوســتن بــه گــروه بمبســازی موســوم
بــ ه ای ای دی نیــز بینتیجــه میماند ،از
او میخواهنــد بهعنــوان خبرچین برای
داعــش کار کنــد .از او خواســته میشــود
از کردها ،ســیگاریها و افرادی که ســاح
غیرقانونــی داشــتند ،بــرای داعش خبر
ببــرد و بابــت هــر خبــر مقــداری پــول
دریافت کند.
رفتــه رفتــه عمــر نســبت بــه داعش
بدبین میشــود و اوج این بدبینی زمانی
است که یک داعشی به او تجاوز میکند.
و عمر کســی را ندارد که برایش از رنجی
که کشــیده صحبت کند« :ترسیده بودم.
مــردی کــه به مــن تجــاوز کرد گفــت که
در صــورت صحبــت کــردن دربــاره این
اتفــاق مرا بــه پلیس معرفــی میکند».
و اینجاســت کــه عمر تصمیــم میگیرد
فرار کنــد .امــروز عمر تمام گذشــتهاش
را مخفــی نگــه مــیدارد .خــرج ســفر او
نیز به همت دوســتانش تهیه میشــود.

او میگویــد تهدیــدی برای اروپا نیســت:
«آنها دشــمن مــن بودند اما حــاال دارم
در میان آنها زندگی میکنم .در کنار آنها
غذا و آب میخورم .آنها مرا پذیرفتهاند
و از من مراقبت میکنند .من از گذشــته
خودم متنفــرم و میخواهم یک زندگی
جدید را آغاز کنم ».طی چند ماه گذشته
به بیبیســی گزارش شــده که سه مورد
مشابه دیگر نیز وارد اروپا شدهاند.
ëëتدریستنفر
داعــش چیزی بیشــتر از ســربازگیری
از میان نوجوانــان را در پیش گرفته و آن
رخنه کردن بــه اعماق جامعه ،خانهها،
کالسهــای درس و اذهــان کــودکان
اســت .کــودکان بــه محــض رســیدن به
ســن  5ســالگی در برنامههــای درســی
خــود با جنــگ و جدال آشــنا میشــوند.
آنهــا ســربازان جــوان خلیفه محســوب
میشــوند و رونــد آمــوزش آنهــا بــرای
تبدیــل کردنشــان به ســربازهای داعش
کلید خورده اســت .درست مثل جنبش
جوانــان هیتلــر کــه کــودکان را بــرای
حکومت هزارساله رایش آماده میکرد،
داعــش نیــز یــک ماشــین تغذیهکننــده
راهاندازی کرده تا خونی تازه به رگهای
این گروه تزریق کند .به محض در اختیار
گرفتن کنترل رقه در ســال  2014و اعالم
ایــن شــهر بهعنــوان پایتخــت داعــش،
برنامهها برای تغییر نظام آموزشی آغاز

جنگ یک عمل
وحشیانه است اما
داعش سعی میکند
آن را به شکل یک هنر
عرضه کند گروههای
تبلیغات که در سراسر
قلمروهای داعش
مستقر هستند ،چهره
جنگ و تنبیهات را به
نمایش میگذارند و
کودکانی که حتی به
نشان
سختی س 
به  5سال میرسد،
در جای جای
این تبلیغات
حضور دارند

نیمنگاه

ëëکودکان در ســرزمینهای داعش هر روز ســاعت  4صبح تمرینهای فشرده را شــامل فعالیتهای فیزیکی
وآموزههایعقیدتیآغازمیکنند
ëëشــبه نظامیــان داعــش برای جلــب نظــر نوجوانــان هــم از وعدههای آســمانی نظیــر بهشــت و حوریان
وهمازوعدههایبشدتزمینیاستفادهمیکنند
ëëکودکانبهمحضرسیدنبهسن 5سالگیدربرنامههایدرسیخودباجنگوجدالآشنامیشوند
ëëدشــمن از نظر داعش عبارت اســت از :رافضیها (شیعیان) ،مرتدین (ســنیهایی که از دکترین داعش
حمایت نمیکنند) ،صفویهــا (ایرانیان) ،صلیبیون(غربیها) ،ائتالف یهودیت-مســیحیت (ائتالف)،
سازمانمللوحاکمانیکهازشریعتپیروینمیکنند

شــد .وزارت جدیــد ،آموزش موســیقی،
تاریــخ ،ورزش و حتــی برنامــه ســابق
آموزش اســام را تعطیل کــرد .به جای
تمام این برنامههای آموزشی «دکترین
داعــش» و جــزوه «شــریعت اســامی»
تدریس میشــود .از آنجا که این سازمان
در ابتــدای کار هنوز برنامه درســی چاپ
شــده نداشــت ،کتابهــای پیشــین را بــا
اعمــال سانســورهای ســنگین تدریــس
میکردند .به طــور مثال مفاهیمی مثل
دموکراســی ،انتخابــات و ســود بانکــی
از کتابهــا حــذف شــدند .از معلمهــا
خواســته شــد مثالهایــی اســتفاده کنند
کــه مغایرتی با «سیاســتهای اســامی
دولــت داعــش» نداشــته باشــد .در
موصــل نیز وضــع به همین منــوال بود.
از ســال  ،2014کتابچههایــی در میــان
دانشآمــوزان ابتدایــی توزیــع میشــود
کــه در آنها «متــون تحریککننــده علیه
غیرمســلمانان» وجــود دارد و در مقابل
داعــش بــه گونــهای بســیار «مثبــت»
بازنمایی شده است.
برنامــه آموزشــی داعــش در ســال
تحصیلــی  2016-2015تدویــن شــد.
طبــق ایــن برنامــه کــودکان بایــد از 5
تــا  15ســالگی تحت آموزش قــرار گیرند.
طبق آموزههای داعش ،دشمن هر کسی
اســت که خارج از مرزهای خلیفه زندگی
میکنــد .اگرچه موصل از دســت داعش
خارج شــده و انتظار مــیرود رقه نیز طی
چند ماه آینده تســلیم شــود ،اما هنوز در
برخــی محلههــای تحت کنتــرل داعش
کودکان تحت آموزش هستند.
در دوران ابتدایــی دایمــاً طــی
دروس مختلــف بــه کــودکان از چنــد
دشــمن کــه تــاش دارنــد شــکوه
مســلمانان را خدشــهدار کننــد نــام
بــرده میشــود :رافضیهــا (شــیعیان)،
مرتدیــن (ســنیهایی کــه از دکتریــن
داعش حمایــت نمیکننــد) ،صفویها
(ایرانیــان) ،صلیبیون(غربیها) ،ائتالف
یهودیت-مســیحیت (ائتالف) ،سازمان
ملــل و حاکمانــی که از شــریعت پیروی
نمیکننــد .از همــان ســالهای ابتدایی،
داعــش بــه کــودکان میآمــوزد کــه باید
در مقابــل ایــن دشــمنان جهــاد کــرد.
دانشآمــوزان بایــد از همــان آغــاز ،بــا
اولویتها آشنا شوند .دانشآموزان سال
اول ابتدایــی در کتــاب احادیــث پیامبــر
بــا عکســی از ابوبکــر البغــدادی مواجــه
میشــوند که باالتــر از همــه در حلقهای
از ســربازان داعشــی ترســیم شــده در
حالی که سربازان با سالحهایی که باالی
دست گرفتهاند ،در حال عهد بستن با او
هستند.
در کتابهــای دانشآمــوزان
ایدئولــوژی ســلفی تدریــس میشــود.
متــون کتابهــای درســی که به کــودکان
6تا  11ســال تدریس میشود ،دایماً آنها
را در معــرض مفاهیمــی قــرار میدهــد
کــه معنیشــان مبــارزه در راه کســانی
اســت ک ه اهلل را دوســت ندارنــد .داعش
بــه معلمهای خــود آمــوزش داده تا در
کالسهــای خــود آیات جهــاد را بــا ذکر
شــماره صفحه در قرآن به کاری که آنها
انجــام میدهنــد ،نســبت دهنــد .بعید
نیســت این نــوع آمــوزش دانشآموزان
را در انتخــاب بیــن دکتریــن داعــش و
آنچــه واقعــاً در قرآن آمده اســت ،دچار
ســردرگمی و گیجــی کنــد .در نتیجه ،هر
فــرد مســلمانی کــه دکتریــن داعــش را
دنبال نکنــد ،از نظــر ایــن دانشآموزان
مرتد و کافر شناخته میشود.
وقتــی داعــش در ســال  2014رقــه را
تحــت کنتــرل گرفــت ،پســر ابومالک به
ایــن گــروه پیوســت .ابومالــک پســرش
را پیــدا کــرد و او را بــه شــیخی ســپرد تــا
بــه او آمــوزش دهــد .شــیخ بــه او گفــت
کــه عملیــات داعــش و بویــژه حمــات
انتحــاری ایــن گــروه حــرام اســت و
نتیجــهاش جهنــم خواهد بود .اما پســر
ابومالــک بار دیگر خــودش را به داعش
رســاند .این بــار ابومالک پســرش را پیدا
کرد و با خرید یک گوشی هوشمند تلفن
همــراه تالش کرد او را در خانه نگه دارد.
اما دسترسی به گوشی تلفن همراه پیوند
او را با داعش بیشتر کرد .چرا که از طریق
اپلیکیشــنهای داعــش میتوانســت بــا
آنهــا ارتباط برقرار کند .این بار هم پســر
ابومالک به داعش پیوست .ابومالک که
ناامید شــده بود به همراه سه پسر و یک
دختر دیگر خود بــه ترکیه رفت .تا اینکه
خبر خودکشــی پسرش که حاضر نیست
نامــش را فــاش کند ،به گوشــش رســید.
طبق گزارشهای ســازمان ملل ،تفاوتی
نــدارد کــه کــودکان چگونه بــه گروههای
مســلح پیوســته باشــند -داوطلبانه یا با
کاربــرد زور و ارعــاب و آدم ربایــی -بــه
هرحــال آنها قربانی هســتند .ایــن افراد
دوران کودکی سالمی را سپری نمیکنند
و نجــات آنهــا بســیار ســخت اســت .در
این میان جنایتهای داعش بی شــمار
اســت ،از تجاوز و تخریب تا نسل کشی و
ایجاد وحشت.

