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مریم حاجیعلی :س�لام مالله! نام من مریم است .من برای تو «دختر
همسایه» محسوب میشوم؛ ایران ،همسایهی غربی پاکستان ،وطن تو...
مالله! خانهی من نیز با واژههای «جنگ» و «ترور» بیگانه نیست .گاهی
ک روز به
ی است که در آن افرادی هستند که ی 
فکر میکنم این چه دنیای 
بهانهی «براندازی نظام اسالمی» به کشور من حمله میکنند و روز بعد به
بهانهی «استقرار نظام اسالمی» به کش��ور تو؟! البته اسالمی باب میل و
سلیقهی اربابان غربی که سرشار از التقاط و افراط و تفریط است؛ «اسالم
آمریکایی» بهترین ترکیب و دقیقترین تعبیر برای فهم عمق معنای این
تفکر است ...مالله! تو بگو دشمن با دشمن چه تفاوتی دارد؟! دشمن چه
«طالبان» باش��د ،چه «رژیم بعث صدام» دشمن اس��ت با وجه اشتراک
وابستگی به آمریکا و همپیمانانش در منطقه ...اما مالله! من باهوشتر از
آنم که باو ر کنم مردم عراق -که اینسالهای اربعینی همهی دنیا شاهد
ارادت و احترام آنها به ابنای بشر از اکناف عالم بود -بهخواست خودشان
تفنگ بردارند و به خانهی همسایه هجوم ببرند؛ انواع سالحهای کشتار
جمعی ،بمبهای شیمیایی و تجهیزات نظامی روز دنیا را ردیف کنند و از
هیچ جنایتی ابا نداشته باشند! بههرحال امروز عراقیها ،برای تشییع پیکر
ش��هدای فرزندان س��رزمین من س��نگتمام میگذارند .حتی بیشتر و
باشکوهتر از شهدای خودشان ...چرا که قدردان سرداران و مدافعان ما در
شکلگیری جبههی مقاومت هستند .امروز «حشدالشعبی»« ،حزباهلل»،
«حماس» و «انصاراهلل» همگی خود را مدیون «سردار حسین همدانی»
و «سردار قاسم سلیمانی» میدانند .شهیدانی که قهرمان ایستادگی مقابل
تروریستها هستند و تو البد این را میدانی که ژنرال بلندآوازهی ما را -که
جهان به احترامش ایس��تاد -رئیسجمهور کدام کشور ترور کرد! خوب
اس��ت بدانی مالل��ه! ک��ه «القاع��ده»« ،طالب��ان» و «داع��ش» هرگز
نمیتوانستند بدون کمکهای بیدریغ آمریکا و شماری دیگر از متحدان
خستهاش ،چنین ناجوانمردانه منطقه را به خاک و خون بکشند و زنان و
مردان منطقهی مظلوم را بعضا از حقوق ابتدایی و مسلم زندگی در خاک
خود محرو م کنند .فراموش نکن «هیالری کلینتون» که تو او را به اشتباه
«نمادی از قدرت برای زنان» و یا «مدافع حقوق بانوان در سراس��ر دنیا»
معرفی میکنی ،همان زنی اس��ت که اغلب رس��انههای آزاد دنیا ،از او با
عنوان «مادر داعش» یاد میکنند .پس این را بدان که اینها یعنی القاعده،
طالبان ،داعش و ...همگی فرزندان نامشروع همین «مادر فتنه» در منطقه
هس��تند؛ هماو که س��الها پیش ،از تعریف خوابهای ش��ومش برای
منطقهی محل زندگی من و ت��و ،هیچ واهمه نکرد .ب��اور کن که حضور
سیاسی آمریکا و نیز حضور اقتصادی انگلیس در منطقه ،هرگز ناشی از
احساس تکلیف و احقاق حقوقبشر نیست که اینان به استناد کوهی جرم
و جنایت فق��ط در همین خطه که خیلی دوس��ت دارن��د «خاورمیانه»
صدایش کنند ،هیچ بویی از آن نبردهاند« .مجازات بانیان واقعهی یازده
سپتامبر» و «بازگرداندن آرامش به منطقه» بهانههای نخنمایی هستند که
دیگر حت��ی ک��ودکان را نمیتواند خام کن��د؛ اصال چرا باید ت��اوان این
بهانهتراشیهای آمریکایی را زنان و کودکان غیرنظامی و بیپناهی که در
مدرسه و عروسی و بازار هستند ،پس بدهند؟! این چه نظم نوین و امنیت
ناامنی است که در س��ایهی خون هزاران غیرنظامی بیگناه باید تأمین
شود؟! آیا تا کنون از خود نپرسیدهای که آمریکا و انگلیس از جان منطقهی
غرب آسیا چه میخواهند؟! کاش روزی به این پرسش برسی تا خودبهخود

نامهی مریم حاجیعلی به مالله یوسفزی

از دختری ایرانی به دختری پاکستانی

چرا حکام آمریکا به تو خنده نشان میدهند و به سیاهپوستان کشور خودشان چکمه؟!
تو حتی فرصت نکردهای که از بانیان اصلی خشونت علیه خودت متنفر باشی

پاس��خ همهی س��ؤاالت و ابهامات زندگیات را بگیری .آنوقت خواهی پرچم آمریکا را به آتش میکشند ...تو به من بگو مالله! آیا چنین آمریکایی
فهمید که آغوش هیالری کلینتون (بخوان مادر داعش) هرگز جای امنی که نمیتواند ابتداییترین حقوق را برای انسانیت هضم کند ،آیا شانسی
برای درددل نیست ...مالله! به من بگو چگونه آمریکا؛ کشوری که هنوز برای اظهارنظر و حضور موفق در منطقهی ما دارد؟! ادعای دغدغه داشتن
نمیتواند عقاید «نژادپرستی» خود را حتی در عصر مدرنیته کنترل کند ،و ژست حل مشکالت منطقه را گرفتن ،مضحکترین ادعای قرن از زبان
این اعتمادبهنفس را پیدا میکند که برای حل مشکالت منطقهی ما -که این جماعت بوده و هس��ت ...مالله! رهبر انقالب اس�لامی ما میگوید:
خود از عامالن تنش در آن محس��وب میش��ود -به منطقه قدم بگذارد« .سردمداران غرب و بهویژه آمریکا -کش��وری که دستش به خون افراد
هرچند به اعتراف شخص ترامپ ،او میلیاردها دالر برای عراق هزینه کرد بیگناهی مانند زنان و کودکان پیرو فرقهی دیویدیه آلوده اس��ت -حق
ندارد دم از حقوقبش��ر بزن��د ».مالله! لطفا
ولی باز هم مجبور است مثل دزدها در
کمی فکر کن! چگونه میشود که آنها برای
منطقه رفت و آمد کند ...مالله! نمیدانم
نجات ج��ان تو و انتق��ال اورژانس��یات به
ت��و چط��ور میتوان��ی اما م��ن هرگز
کشورش��ان حاضر میش��وند هواپیمایی با
نمیتوان��م فراموش کنم ک��ه همین
تجهی��زات بیمارس��تانی بفرس��تند اما از
کش��ورهایی ک��ه اکن��ون داعی��هدار
همکالسیهای تو با بمب و موشک استقبال
حقوقبشر سلیقهای شدهاند و جایزهی
میکنند؟! تنها به این بهان��ه که مدارس را
صلح نوبل را بین خود دس��ت به دست
«مراک��ز فعالیت تروریس��تی» تش��خیص
میکنن��د ،هم��ان کس��انی بودند که
دادهان��د! خوب مقایس��ه ک��ن! ب��رای تو
کارخانهی تولید بمب و موشک و سالح
«هواپیم��ای ش��خصی» ول��ی ب��رای
شیمیاییشان در س��ه شیفت فعالیت
مالله! نمیدانم تو چطور میتوانی اما من
همکالس��یهای تو «ترکشه��ای گلوله»!
میکرد برای پشتیبانی جنگ و تجاوز
هرگز نمیتوانم فرام�وش کنم که همین
مالله! اگر تو فقط عصب لبخندت را از دست
علیه کشور همیشه در تحریم من! و این
کشورهایی که اکنون داعیهدار حقوقبشر
دادی ،دوس��تان کوچک تو ع�لاوه بر حق
درحال��ی اتف��اق افت��اد ک��ه م��ا
سلیقهای شدهاند و جایزهی صلح نوبل را
تحصیل ،چشم و کلیه ،حتی گاهی قلبهای
ش��روعکنندهی آتش جن��گ نبودیم!
بین خود دست به دس�ت میکنند ،همان
کوچک خ��ود را نیز در این جن��گ نابرابر و
آنها فقط پنجه��زار غیرنظامی را در
کسانی بودند که کارخانهی تولید بمب و
تحمیلی و بدون دفاع از دست دادهاند ...و این
یکروز در ش��هر «سردش��ت» قربانی
موشک و سالح شیمیاییشان در سه شیفت
عادالن��ه نیس��ت! عادالن��ه نیس��ت ک��ه
آزمایش بمبه��ای ش��یمیایی خود
فعالیت میکرد برای پش�تیبانی جنگ و
«خوشههای خشم» را با چکمههای آهنین-
کردند .حقوقبش��ر س��لیقهای یعنی
تجاوز علیه کشور همیشه در تحریم من
ت��ازه آنه��م ب��ا ادع��ای دموکراس��ی و
همین! یعنی رگ انساندوستیات فقط
حقوقبشر -پاسخ داد و سپس با خونسردی
در م��وارد خاص��ی بجنب��د .یعن��ی
و نعرههای دروغین نوعدوستی ،برای قربانی
هموطن��ان غیرنظام��ی م��ا در آتش
خود آغوش باز کرد! مالله! خوب گوش کن!
استعمارطلبی بسوزند ولی نجات جان
در آمری��کا نفسهای یک سیاهپوس��ت به
ت��و و امنی��ت خیالی ت��و تبدی��ل به
ش��ماره افتاد اما از لبخند اوباما ،از دلسوزی
«عملیات نجات و صلح» ش��ود! و این
هی�لاری ،از جایزهی صل��ح نوبل ،ن��ه ...از
موضوع همانقدر که عجیب و مضحک
هیچکدام هیچ خبری نیست ...مالله! قبول
اس��ت ،همان اندازه نیز شوم و شرمآور
دارم که تو برای احق��اق حق تحصیل برای
نیز هست ...مالله! خوب است بدانی که
دخت��ران جامعهات -که حق��ی انکارناپذیر
اوباما ش��خصا اعتراف میکند که چند
است -مبارزه کردی و طالبان به فجیعترین
بیلی��ون دالر ب��رای حض��ور نظامیان
شیوهی ممکن پاسخ تو را داد ،اما این را بدان
آمریکای��ی در منطق��ه هزین��ه کرده!
که هرگز اندیش��هی ناب اس�لاممحمدی
خودت بگو! دعوت تو به کاخسفید اگر
چنین نگاهی به زن نداش��ته و ندارد .شاهد
نمایش��ی مصنوعی ،با سوءاستفاده و
مضحک نیست ،پس چیس��ت؟! آمریکا خودش اینروزها درگیر یکی از آن ،زنان س��رزمین من هس��تند که حتی حق ابرا ز وجود در عرصههای
ابتداییترین مسائل حقوقبشری درطول تاریخ است؛ قانونی تحتعنوان مدیریت کالن کشور -پستهایی چون نمایندگی و وزارت -را دارند اما از
منع نژادپرستی! همهی ما شاهدیم که «کلبهی عم و تام» یکبار دیگر روی همهی اینها مهمتر ،مادرانی هس��تند که در دامان پر از مهر و محبت و
ی اس��ت که مجامع غیرت خود ،ش��یربچههای نبرد با تروریستهای مورد حمایت آمریکا را
سر انس��ان قرن بیس��تم آوار میش��ود .این د ر حال 
بینالمللی در سکوتی تاریخی بهسر میبرند .کاخسفید معترضین کشور پرورش میدهند ...مالله! اس�لام آمریکایی در دامان همین افرادی سبز
ک ماشینهای پلیس میسپارد و مردمش با نفرت شده اس��ت که امروز تو را در آغوش میگیرند و تقدیرت میکنند .تو که
خودش را به عاج الستی 

انشاءاهلل ندانسته و نخواسته قربانی بیواسطهی تصمیمات جنایتکاران ه
و برنامهریزی شدهی کاخسفید هستی ...مراقب باش مالله! مراقب باش
که از وحشت تنهایی در این برهوت بیرحمی ،به آغوش گرگها پناه نبری!
من البته مثل خیلی از هموطنانت نمیخواهم اینطور فکر کنم که از اول
هم ترور وحشیانهی تو ،نمایشی بیش نبود .بهنظر من ،مالله قبل از این
ترور قرار بود صرفا درس عبرتی باش��د برای مخالفان اندیش��هی کثیف
طالبان ،اما پس از ترور ناموفق ،مالله به سرعت تبدیل به طعمهای شد که
کمسن و سال بودن ،دختر بودن ،مظلوم بودن و از همه مهمتر داشتن روح
مبارزه ،این طعمه را برای غربیهای م��زور ،خوشرنگ و لعابتر کرد...
مالله! تو حتی به اندازهی «فریدا»« ،نادیا» و هزاران قربانی خشونت این
سالهای منطقه ،خوشش��انس نبودی! تو حتی فرصت نکردهای که از
بانیان اصلی خشونت علیه خودت متنفر باش��ی! و این تأسفبار است...
ی است که هرگز تکرار نمیشود .پس فراموش
مالله! زندگی هرکس اتفاق 
نکن حادثه میتوانست جور دیگری رقم بخورد .تو میتوانستی هنوز هم
هرروز در «سوات» زادگاهت ،چش��م بازکنی و با دستان خودت به دانهی
انبهای که آن را کاشتهای آب بدهی و امیدوار باش��ی که روزی دختران و
پسران نسل آینده از میوهی آن لذت میبرند .تو مجبور نبودی امنیت در
کشوری بیگانه را اجاره (گدایی) کنی ،چون خودت صاحب خاک و امنیت
بودی ...مالله! لبخند تو البته که مهم است اما آنچه مهمتر است ،هویت تو،
آرمان مقدس تو ،وطن و هموطنان تو هستند .حفظ عزت تو و هموطنانت از
هرچیزی مهمتر است .به آغوش ظالم پناه بردن از ترس ظلم ،هرگز آرمان
زندگی آزادگان در طول تاریخ نبوده است ...مالله! خودت گفتی که نام تو
برگرفت��ه از «ماللی» دختر چوپان��ی اهل «میوند» [ش��هری کوچک در
دش��تهای پر از گرد و خاک واقع در غرب قندهار] بوده اس��ت؛ قهرمانی
پاکستانی که وسط میدان جنگ فریاد میزند« :معشوق جوان! اگر تو در
جنگ میوند #شهید نشوی ،بهخدا دیگران تو را بهعنوان سنبل شرمساری
خواهند شناخت» .ماللی با شجاعتش ،نیز با زبان سرخش ،به مردان جنگ،
روح میبخش��د و نتیجهی جنگ را عوض میکند ...و تو نیک میدانی که
شکست بریتانیا در این جنگ ،از بدترین شکستهای تاریخ است ...اما مالله!
آیا تو هم توانستی به آرمان مقدس زندگیات که صلح در هر خانهای ،در هر
خیابانی ،در هر روستایی ،در هر شهری و در هر کشوری بود ،برسی؟! آموزش
برای هر پسر و دختری در این جهان و دیدن هر انسانی با لبخندی از شادی
که از آرزوهای تو بود ،آیا ب��ا رفتنت در آغوش مادر داعش محقق ش��د؟!
نشستن روی یک صندلی و خواندن کتاب با همهی دوستانت در مدرسه که
اینها را حق خود میدانستی ،آیا با حضورت روی تیتر یک مجلههای غربی
فراهم شد؟! وقتی هنوز هم چوپانهای واقعا دلرحمی در این جهان هستند،
کاش هیچ کس به گوسفندان نسخهی گرگ را نشان ندهد! مالله! خواهر
کوچک من از درهی زیبای سوات! قهرمان زندگی خودت باش! و باور داشته
باش که تو وقتی ماللی س��رزمینت خواهی بود که در میان درهی سوات
ایستاده باشی؛ شانه به شانهی همکالسیهایت ...این شانهها آشناترند با تو،
تا شانهی غریبههای غربی! باور کن شادی حقیقی همراه با هیچ جایزه ،نامه
و یادبودی به س��راغ تو نخواهد آمد ،اگر که خودت دس��ت اس��تعمار را از
زندگیات کوتاه نکنی! کالم آخر اینکه ایکاش همهی کسانی که تو در
کنارشان عکس میگیری ،چشم دیدن پیراهن سنتی دخترکان پاکستانی
درهی سوات را بر تن تو داشتند .ایکاش ...که بهخدا ندارند!

گزارشی دربارهی دخترانی که جسم و جانشان قربانی خشونت گروههای تکفیری شد

هر کسی از ظن خود شد یار زن

ن س��الها ،وقایعی در منطقه رخ داد
منیره زارع :در ای 
و پدیدههایی ظهور کرد که کش��ور ما هم میتوانس��ت
بهص��ورت مس��تقیم قربان��ی دیدگاهه��ای افراط��ی و
خشونتآمیز آنان باشد .اما از آنجایی که همیشه در این
سرزمین کسانی را داشتهایم که سپربال و مدافع و سرباز
وفادار این مرز و بوم باشند ،چهبس��ا اخبار این وقایع را هم با بیمیلی دنبال
کرده باشیم .امنیت سالهاست بخش جدانشدنی زندگی روزمرهی ما شده
است .امنیتی که آنرا مدیون مدافعان و پاسداران مرزهای خود در خطمقدم
نبرد با تروریستهای اجارهای هستیم .امنیتی که گاهی آنقدر بیمنت بر
سر ما سایه افکنده است که قدر و قیمتش را نادیده میگیریم .گزارشی که
میخوانید ،گوشهای از مصائبی است که در مرزهای مشترک ما و در همین
سالهای اخیر ر خ داده است...
من مالله هستم .طالبان به حیاط مدرسهی ما بمب و نارنجک میانداخت.
نمیدانم میتوانید تصور کنید که روزی -درست لحظهای که مراسم اهدای
جوایز داشت شروع میشد -طالبان به ما اجساد نیمهجان همکالسیهایمان
را هدیه داد! آنها مرا ترور کردند .در س��رویس مدرس��ه بودم .مقابل چشم
دوس��تانم .ترور آنها نه به خاطر مبارزه برای حق تحصیل و آموزش بود که
س��الها در کمال آرامش آن را مطالبه کرده بودم ،بلکه به عقیدهی طالبان
من تالش آنها را برای استقرار یک نظام اسالمی [البته از آن نوع که آمریکا
میپسندد تا چهرهای بابمیل خود از اسالم ارائه دهد] زیر سؤال برده بودم.
من فقط میگویم که طالبان ،حاکمان ما نیستند .این زندگی من بود و چگونه
زندگی کردن حق من بود .به قول مادرم« :وقتی بچههایمان خوابیدهاند ،حتی
یک تار موی آنها را آشفته نمیکنیم ،ولی کسانی هستند که اسلحه دارند

و به آنها شلیک میکنند و برایشان بمب پرتاب میکنند» .این منصفانه
نیست .من از محل زندگیام در درهی «سوات» که روزگاری درهای توریستی
بود با فروشگاههای صنایع دستی و هتلها ،فرسنگها دور شدم .سرزمین
من «سرزمین ترس» نام گرفت ه است .من مالله هس��تم ...آنها لبخند مرا
دزدیدند .گلولههای آنها ماهها مرا بیحرکت کرد و عصب لبخندم را از بین
برد .اتفاق عجیبی که بعداز درمان من افتاد ،این بود که «اوباما» مرا به خانهاش
در کاخسفید دعوت کرد و «هیالری کلینتون» مرا در آغوش کشید و با من
عکس یادگاری گرفت...
من نادیا هستم .آخرین دختر از خانوادهای پرجمعیت در روستایی جوان و
پر از کودک به نام «کوچو» که «پاریس شهنگال» لقب آن است .سال ۲۰۱۴
بود .من همیشه فکر میکردم که دنیا آنقدر متمدن شد ه است که در آن،
گروهی از مردم فقط بهخاطر مذهب خود کشته نشوند .در این مورد بیش
ازحد خوشبین ب��ودم .یکروز درحالیکه اخبار ض��د و نقیض و ناقصی از
اشغال «موصل» دریافت کردیم ،سایهی مرگ باالی سر کوچوی نازنین من
قرار گرفت .آنها -دولت اسالمی عراق و شام یا همان «داعش» -به فتوای
ابوبکرالبغدادی ،به ما اخطار دادند که سه روز برای تغییر دین خود فرصت
داریم .ما ایزدی بودیم .از نظر داعش ،ما نباید زنده میماندیم و کثیف بودیم.
ما هرگز نمیخواستیم به دین آبا و اجدادی خود پشت کنیم .وقتی هیچیک
از خواستههایشان را قبول نکردیم ،آنها مردان و زنان روستا را از هم جدا
کردند .مردان را در گورهای دستهجمعی به گلوله بستند و ما را پیش از اینکه
گ عزیزانمان داشته باشیم ،بهسرعت از آغوش
فرصتی برای عزاداری در سو 
مادرانمان جدا کردند و با اتوبوسهای مجزا به بازار بردهفروشان در «رقه»
بردند .در تمام طو ل مسیر در پاسخ گریههای بیصدا و بیقراریهای ما ،بدون

هیچ واهمهای به ما دستدرازی میشد و بعدتر در ساختمانی در رقه ،در پاسخ
فریادهایی که من در اتوبوس برای اعتراض بهراه انداخته بودم ،بازو و شکم مرا
با سیگار سوزاندند و سیلی محکمی به گوشم زدند و گفتند شما دیگر از خود
هیچ اختیاری ندارید! بلکه اسیر هستید و تا چند روز آینده ما شما را به فروش
میرسانیم .رقتانگیز و خفتبار است اینکه به شما بگویم چهطور مثل یک
حیوان با ما رفتار میشد ...و چه احساس شرمآوری به ما دست میداد وقتی
زیر نگاه بیشرم و بیرحم آنها ورانداز میشدیم و هیچ اراده و دفاعی نداشتیم.
از دختران دوازده سالهای که برادرزادهی نحیف خودم هم دربین آنها بود تا
زنان جوانی که بدون رعایت هیچ حدود خاصی ،فروخته میشدند .صرفا برای
بردهکشی جنسی! آنهم بهطرزی وحشیانه و غیرانسانی! دختران زیادی را
دیدم که دست به خودکش��ی میزدند ،چرا که نمیدانستند این ننگ را به
کجا ببرند .مابقی برای تن ندادن به خواستههای کثیف آنها ساعتها مورد
ضرب و شتم قرار میگرفتیم .ولی عمال چون کم سن و سال و ضعیف بودیم،
بیفایده بود ...آری! ما قربانیان خشونت جنسی و آزار و شکنجهی اقلیتها
بودیم و تنها چیزی که غیر از خودکشی و فرار و مقاومت بهنظرمان میرسید،
این بود که روزی مجرمان را برای پاس��خگویی بهپای میز محاکمه خواهیم
نرا فراموش
کشاند و عدالت درمورد ما اجرا خواهد شد ...جملهای که هرگز آ 
نمیکنم ،جملهای بود که مادرم در هنگام ناامیدی آنرا بهکار میبرد .او گفت:
سرزمین پدریام نابود شد...
بهجز زنان و دختران ایزدی ،مسلمان و مسیحی خاورمیانه ،زنان و دختران
ی نیز اسیر دس��ت این پدیدهی وحشتناک ،یعنی داعش
اروپایی و آمریکای 
ی است .او در آگوست
بودهاند« .کایال مولر» یک فعال حقوق بش��ر آمریکای 
سال  ۲۰۱۳در شه ر «حلب» به گروگان داعش درمیآید و مدتها بهعنوان

بردهیجنسی در اختیار شخص ابوبکرالبغدادی قرار میگیرد .کایال ،درنهایت
کشته میشود.
«سامیرا کسینویچ» هفدهساله و دوستش که اصالت بوسنیایی دارند و ساکن
اتریش بودند ،از طریق فضای مجازی با داعش آشنا میشوند و مخفیانه به
سمت س��وریه فرار میکنند .آنچه والدین آنها -صبحی که دخترانشان
ناپدید ش��ده بودند -مییابند فقط یک خط یادداشت است با این مضمون:
«دنبال ما نگردید .ما به خدمت خدا خواهیم رفت و برای او میمیریم» .آنها
ی زود در رقه دریافتند که نقش��ی جز بردهیجنسی نخواهند داشت.
خیل 
سامیرا فرار میکند ولی دستگیر شده و پس از آنکه بارها مورد تجاوز قرار
میگیرد ،با ضربات چکش به سرش ،بهطرز وحشتناکی کشته میشود.
سردار سلیمانی در اربعین شهادت سردار نصیری پس از اینکه نمونههایی از
ی اوقات
جنایات نایاب و بیسابقهی داعش را ذکر میکند ،بیان میکند« :برخ 
از راه دیپلماسی کارهایی میکنیم که خیلی خوب است .اما برخی مشکالت
فقط با دیپلماسی حل نمیش��ود» .حال ش��ما به من بگویید که چگونه با
دیپلماسی میتوان این معادالت را حل کرد :حدود ۱۲۰۰دانشجوی بیگناه
پادگان اسپایکر تکریت ،در یک روز تی ر خالص میخورند و سرهای بریدهی
آنها به رودخانه انداخته میشود .احتمال اینکه سرها را بتوانیم با بدنها
تطبیق دهیم چقدر است؟ چقدر زمان میبرد که  ۲۰۰۰زن جوان ایزدی
بین داعش دست به دست شوند؟ چند ساعت؟ گردش چند نگاه هرزه را تاب
میآورند؟ و از مرز خودکشی و جنون تا کدام ناکجا فراتر میروند؟
پانوشت :در این گزارش از کتابهای «آخرین دختر»« ،من مالله هستم»
و «دختری که از دست داعش گریخت» استفاده شده است.

