فرار از جهنم

زنان «موصل» از روزها و قوانین حکومت وحشت داعش میگویند
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پیــش از حمله داعــش به موصل ،زندگی آرامی داشــت .اما ناگهان
طوفــان داعــش ،آرامش او و هــزاران موصلی را برهــم زد .او پیش از
ورودداعشبهموصل،بهقصدکسبدرآمدبرایخانوادهاش،یک
ســالن کوچک «آرایش نوعروســان» را در شــهر موصل عــراق به راه
انداخته بود ولی بعد از ورود داعش به شهر ،بشدت بابت این شغل
پشــیمان شــد .وقتی اهالی شــهر و نیروهای دولتــی از موصل بیرون
رانده شدند ،داعشیها که شهر را تسخیر کرده بودند ،بساط «ایمان
عراقی» را هم به هم ریختند و وی و برادرش را بازداشت کردند و از او

امضا گرفتند که اگر یک بار دیگر سالن آرایشش را به راه بیندازد ،وی
را بــرای مدت طوالنی زندانی کرده و برادرش را هم شــاق خواهند
زد .عراقی که تازه  21ساله شده است ،در طلیعه بهار  2017میگوید:
دیگردلمنمیخواستازخانهبیرونبروم.اوضاعنفرتانگیزشده
بــود .او در نهایــت از موصــل گریخــت و اینک در یک کمــپ آوارگان
در حومه شــرق موصل مســتقر اســت .با ایــن حال «عراقــی» از این
بابت بســیار شاد است زیرا طی دو سال حاکمیت داعش بر موصل،
او و همتايانش زندانیان غیررســمی محسوب شــده و در خانه خود
محبوس بودند .در سیســتم زندگی داعشــیها هیچ زنی حق ندارد

بهتنهاییازخانهخارجشودوحرکاتایذایینیروهایداعشسبب
شدتمامزنانشاغلیامحصلدرموصل،ازشغلوتحصیلدست
بکشــند و خانهنشــین شــوند .هر زنی چه پیر و چه جوان کــه از قواعد
آنهــا تخطی میکرد ،حــدود  40دالر امریکا جریمه نقدی میشــد و
نزدیکترین وابســته مرد آنها محکوم به تحمــل حداقل  40ضربه
شالقمیشد.
«امینــه» یــک زن مســن گرفتــار آمــده در قواعــد فوق که حــاال از
موصــل فاصلــه گرفتــه اســت ،میگویــد :آنهــا زنــان را موجوداتــی
میدانند که اســباب شرمســاریاند و اصالً راضی به دیده شدن آنها
دراجتماعنیستند.
«فوزیــه دیــاب» ،دیگــر زن رهــا شــده از بنــد داعــش میگویــد:
داعشــیها دائماًبه ما زور میگفتند و زندگی ما تبدیل به یک جهنم
شــده بود .خوشــحالم که از آن جهنــم گریختهام و روحم آزاد شــده
اســت .البته اوضاع در بدو ورود داعشــیها به موصــل متفاوت بود.
اظهر که مادر 5فرزند اســت و اینک در کمپ آوارگان روستای حسن
شــامی در فاصلــهای نــه چنــدان دور از موصــل روزگار میگذرانــد،
میگویــد :داعشــیها در ابتــدای ورود به موصل رفتار بســیار بهتری
داشتندوپزدموکراتیکگرفتهبودندولیبعدازاینکهکامالًبراوضاع
مســلط شــدند ،روح شــیطانی و باطن مخوف خود را آشــکار کردند.
دختــر من هنگام خرید از یک مغازه به اتهام رعایت نکردن قوانین
داعش ،مورد تعرض قــرار گرفت .آنها به من گفتند مگر نمیدانی
در قواعــد ما ،زنان حق رفتن به جایی بــه تنهایی را ندارند؟ آنها یک
بازداشــتگاه ویژه بــرای تأدیب زنان بــه راه انداخته بودنــد و آنجا به
زنــان بیحرمتــی میکردند« .هــوازن»  17ســاله میگوید :مراســم
عروســی مــن در راه بود اما داعشــیها که مطلع شــده بودند ،گفتند
حــق برگزاری هیچ مراســمی را نــداری وگرنه همه شــما را خواهیم
ی ســر و صــدا و فقط در حضور
گرفــت .در نهایت در خانه خودمان ب 
پدر و مادرم و والدین شوهرم به عقد وی درآمدم .از همه عجیبتر،
حرفهــای پایانــی ایمــان عراقی اســت که مطلــب را بــا وصف وی
شــروع کردیم .او میگوید :ظاهراًتمام ســختگیری داعشیها برای
دیگران اســت زیرا فقط دو ماه بعد از بســتن سالن آرایش من ،یکی
از نفراتشــان را نــزد مــن فرســتادند و گفتنــد برای آرایــش عروس
تازهمــان بــه محلی که مقــرر کردهایــم ،بیا .مــن و زن همســایهمان
هرشــب پنهانی روی پشــت بام مالقات کــرده و از آرزوهایمان برای
آزادی از دســت داعشــیها میگفتیم .آن آرزوها سرانجام با حمله
ارتش عراق به موصل برآورده شد.
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«جوخه زنان» ،كابوس داعش
خاتون خيدر :اين تازه آغاز كار ما است
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جــوزي انســور /فرماندهــي يــك جوخــه كامــاً زنانــه در نبــرد
عراقيها با داعش با خاتون خيدر است .او زني است كه به سختي
ميتوان ميزان شجاعتاش را تعيين و توصيف كرد.
خيدر يك ايزدي اســت .قومي قديمي كه ســالها براي هويت
منطقه محلزيســت خود در عراق مبارزه كرد و در تهاجم داعش
بســياري از اعضايش به مســلخ مرگ كشــيده و زنانــش به بردگي
جنســي گرفتــار شــدند .با ايــن اوصــاف نبايــد از مقاومــت ذاتي و
فراوان وي به حيرت درآمد يا به طرح اين سؤال پرداخت كه خيدر
و اعضاي جوخهاش به چه سبب در نبرد نابرابر با داعش اين قدر
ثابت قدماند.
كل اعضاي تبار و قوم خيدر روزگاري به  600هزار نفر ميرسيد

ولــي مــرگ بســياري از آنهــا در جنگهــاي سياســي و اجتماعي و
عقيدتــي شــمار آنها را به يك چهارم آن عدد رســانده اســت .هم
اينك نيز آنها جنگي عقيدتي با داعشــيها اضافه بر جنگ دولت
مركزي عراق با اين ســازمان تروريســتي جنايتكار دارند كه بر پايه
اعتقادات مذهبي اين قوم اســتوار است و داعشيها آنها را پيروان
شــيطان ناميدهانــد .از آگوســت  2014كــه داعشــيها به روســتاي
محــل اســتقرار قوم خاتــون خيــدر رســيدند ،آرامش انــدك آنها
هم از دســت رفت و تيراندازي بيرحمانه داعشــيها حتي مردان
مســتقر در روســتاي ســنجار را بــه بلنديهــاي اطــراف اين روســتا
متــواري ســاخت .خيــدر  36ســاله و همرزمانش ميــدان را خالي
نكردنــد و تــا امروز مشــغول مبــارزه با داعشانــد .وي كــه يكبار از

يــك زندان 11روزه بدون غذا و آب جان ســالم به در برد ،ميگويد:
ماندگارتريــن تصويــر در ذهــن مــن صحنه فــرار مردان روســتا از
دست داعشــيها و تيراندازي مهاجمان از پشــت به آنها بود .من
فريادهاي گوش خراش مرگ را ناقوسوار شنيدم.
در آن زمانهــا هيچكــس تصــور نميكــرد چنــان رشــادتي در
خاتون خيدر و همتاهاي وي نهفته باشد ولي امروز داعشيها هم
مثل ديگران به اين امر معترفاند.
خيــدر ميگويد :متأســفانه خائنان و بدبينان تعــدادي از افراد
مــا را به داعشــيها لو دادند و برخــي بچههاي ما را هــم به بردگي
گرفتنــد اما اين مســأله عزم ما را بــراي مبارزه راســختر كرد .حتي
وقتــي داعشــيها قصــد تعرض بــه يكــي از زنان مــا را داشــتند او
خودكشي كرد تا اين داغ ننگ را نپذيرد.
خيــدر ميافزايد :از پــدرم اجازه گرفتم تا با داعشــيها بجنگم
زيــرا آنها نه فقــط ملك و خاك ما بلكــه كل موجوديت عراق را به
خطر انداختهاند.
امــروز مــا حتــي اقليتهــاي كــردي را نيــز بــه گــروه خــود راه
ميدهيــم و آموزشهاي نظامي ما به ســفت و ســختي تمرينات
مــردان اســت .مــا در اين ســالهاي دشــوار آنقــدر ظلــم از جانب
ســربازان امريكايــي اشــغالكننده عــراق و ســپس داعشــيها
ديدهايــم كه ذهنمان پوالدي شــده و ديگر كم نميآوريم .ما حتي
توانســتهايم تعدادي از اســراي خود را از دســت داعش درآوريم و
هــر روز تعــدادي داوطلب براي پيوســتن به جمعمــان داريم .كار
براي ما تازه آغاز شده است.
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