دﺷﻤﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﻧﻤﯽ زﻧﺪ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ زدﮔﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺗﺠﺎوز و
ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ی زﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻮﻟﻨﺎ ک اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
دﺳﺖام را ول ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺖاش ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﻟﺮزد .ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﻮی ﮐﯿﻒ ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ رویاش ﻋﮑﺲ ﻣﮑﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﻨﺠﻮق رﻧﮕﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه .ﮐﺎرتاش را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﯿﺮون .ﭘﺮس ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻟﺒﻪی ﮐﺎرت وا رﻓﺘﻪ ،از ﻫﻢ
ﺑﺎز ﺷﺪه .ﻣﯽﮔﯿﺮدش ﺟﻠﻮی ﺻﻮرت ﻣﺮد رﯾﺸﻮ» .ﻣﺪدﮐﺎر ام .ﻣﺪدﮐﺎر اﻓﺘﺨﺎری .ﺑﺎر اولام ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرم ﻫﻤﯿﻨﻪ .اﻣﺴﺎل
ﻣﺪدﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺳﺘﺎن ﺷﺪم .ﻣﯽﺧﻮام ﺑﯿﺎم ﮐﻤﮏ «...
ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،دﺳﺖ اش را ﻣﯽﮐﺸﻢ» :ﻣﺎﻣﺎن ،ﺗﻮ رو ﺧﺪا ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ «.ﻣﺮد اﻣﺎ ،ﮐﻢﺣﻮﺻﻠﻪ،
ﮐﺎرتاش را ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ» :دﺳﺖ ﺑﭽﻪات رو ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺮ .زﻧﺎ اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﺑﻬﺘﺮه .ﻧﺸﻨﯿﺪی ﻋﺮاﻗﯿﺎ دارن
ﻣﯽرﺳﻦ ﭘﺸﺖ دروازهی ﺷﻬﺮ؟ زﻧﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻦ .ﻣﯽﮔﻦ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﺎن و دﺷﺖ آزادﮔﺎن و ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ از
ﭘﯿﺮزﻧﺎم ﻧﮕﺬﺷﺘﻦ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺷﻬﺮو ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻦ .ﺑﺮﯾﻦ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ داغ رﺳﻮاﯾﯽاش ﺑﻤﻮﻧﻪ رو ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪﻣﻮن «...
دﺳﺖام را ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﻧﺒﺎلاش ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ :ﭼﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﮕﺮان ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ
ﻧﮕﺮان ﺑﻤﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﭙﺮﻣﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﻣﻦ و ﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺶ ﺷﺮﯾﻔﻪ و دﺧﺘﺮش ﺻﺪﯾﻘﻪ و
ﺑﻘﯿﻪی زنﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارم ،ﻣﺤﻠﯽﻫﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ از ﺣﻤﺎﺳﻪی آن دو دﺧﺘﺮک ﺟﻨﮓﺟﻮی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺪان ﻣﻄﻬﺮی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﻤﺎﻧﺪوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ روی ﭘﺸﺖ
ﺑﺎمﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی را در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،دو دﺧﺘﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی
روﺑﻪروی ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻦِ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ زﻧﺎﻧﻪای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن رو آورده.
زﻧﺎنِ اﺳﯿﺮﺷﺪه ،ﺗﮑﻪای از زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل .ﻗﺮن ﻣﺎ ﻗﺮن ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در ﻣﺤﺪودهی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎ اﺳﺖ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻻﺑﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﻧﺒﺎر ﺧﻤﭙﺎرهی دﺷﻤﻦ و ذﺧﯿﺮهی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮپﺷﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ زﻧﺎنﺷﺎن ﻫﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .زﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺸﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن دﺷﻤﻦ اﻧﺪ .وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺎن .ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ«.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺸﺮ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﺷﺪه ،و ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ،در ﻫﻤﻪی ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ردی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﻤﻮاره وﺳﯿﻠﻪای ﻧﺎﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺗﺠﺎوز روﻣﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن »ﺳﺎﺑﯿﻨﯽ« ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ رواﯾﺖ دردﻧﺎ ک و دﻫﺸﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎوز داﻋﺸﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن
اﯾﺰدی ،ﺳﻮری ،و ﻋﺮاﻗﯽ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻠﺦ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎم ﺗﺎرﯾﺦ را ﻫﻢ ﺗﻠﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺮﺑﻪی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎ کﺳﺎزی ﻧﮋادی در ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن – ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ »دوﻣﯿﻦ
ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه دو آﻣﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻨﺎﯾﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ  ۶۰ﻫﺰار زن و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ  ۲۵ﻫﺰار زن ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﺮوژهی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﺳﻮی ﺻﺮب ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر دﻫﺸﺘﺒﺎرﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯽﻫﺎ در ﮐﻨﮕﻮ رﻗﻢ زدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺧﺸﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را از ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ «.رواﯾﺖ ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﻦ ،زﻧﯽ ﮐﻨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺎدر ﻫﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ» :رﻫﺒﺮ ﺷﻮرﺷﯽﻫﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯿﻢ؟" ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ
زنﺷﺎن ﺷﻮم ،آنﻫﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪانام ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎدرﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﭘﺪرﻣﺎن ﺷﺪ«.
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺨﺎﺻﻢ؟
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ دور اﻧﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﮕﯿﺰهی ﺗﺠﺎوزات
ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻃﺮف دﯾﮕ ِﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار اﻇﻬﺎر ﻗﺪرت و اﺳﻠﺤﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎماش
»ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ« دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دردﻧﺎ ک ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﺎ کﺳﺎزی ﻧﮋادی در ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی رخ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ رواﻧﺪا در ﺳﺎل  ۱۹۹۴را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
»ﺟﻮوﯾﻨﺎل ﻫﺎﺑﯿﺎرﯾﻤﺎﻧﺎ« آﺗﺶ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار زن از ﻗﻮم »ﺗﻮﺗﺴﯽ« ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐﺷﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از آن ﺗﺠﺎوز
اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺗﻮرﮔﻮوﻧﯿﮏ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪی را در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و از آن ﺗﺠﺮﺑﻪی دردﻧﺎ ک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو دﺧﺘﺮ دارد و از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ
ﭼﻮن او ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎﺳﺖ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب دﺳﺖ دادن ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺮاژدی زﻧﺎن رواﻧﺪاﯾﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی رﻣﺌﻮ
داﻻﺋﯿﺮ ،ژﻧﺮال ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ رواﻧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﺑﺤﺒﻮﺑﻪی ﺧﻮن و ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوز ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺗﻮﺗﺴﯽﻫﺎ را ﻧﺠﺎت داد.
رواﯾﺖ »زﻧﺎن آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ«
ارﺗﺶ ژاﭘﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﺑﺎزان ژاﭘﻨﯽ ،ﮐﻪ آن
روزﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻋﻨﻮان »زﻧﺎن آﺳﺎﯾﺶﺑﺨﺶ« ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۲۰۰ ،ﻫﺰار زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ژاﭘﻨﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻠﯿﺴﯿﺪا اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ زنﻫﺎ را از ﭘﺴﺘﻮی ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .او
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ  ۲۰۰ﻫﺰار زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎ کﺳﺎزی رد ﭘﺎی ﻣﺘﺠﺎوزان
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰ﻫﺰار زن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاﺳﺘﺎ ِر ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ رخ
ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻏﺮاﻣﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻓﻘﻂ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ
آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺴﺘﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رخ داده ﺑﻮد.
ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ
اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻮروی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺷﺎن در ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻨﮓ
ﺗﺠﺎوز ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرهی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻨﮓ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،آن ﻫﻢ در واﭘﺴﯿﻦ
دﻗﺎﯾﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ داد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯽ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﮔﻠﻔﺎﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاتاش ذ ﮐﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ روز دوم ﻣﯽ ،۱۹۴۵
ﮐﻪ ﺳﻨﮓﻓﺮش ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ را زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن زن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .او ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮدان از زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را
اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ »ﭼﺎﻗﻮ در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏﺷﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ،از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺟﻮه ﺗﺎرﯾﮏ
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ،زﯾﺮ ﻟﻮای ﻧﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ،دﻧﯿﺎ را از ﺷﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ و
ﻃﺒﻌﺎً ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آوازهی ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ دﺳﺖ از ﺗﺠﺎوز و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از
ﺟﻨﮓ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز وﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت دردﻧﺎ ک و وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻪ اﺷﺎرهی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ رد ﭘﺎی ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﻢ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎن در ﺑﺮده از آن ﺗﺎراج در ﻣﻮرد زﺧﻢﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪهی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ اﺛﺮ ﮐﺎﺑﺮﯾﮓ ﮐﻮﺋﺐ اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺪﻣﻪی
ﮐﺘﺎباش ﺷﺮح داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎم  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺳﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه در ﺟﻨﮓ
را از زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎهﺗﺮﯾﻦ آدمﻫﺎی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺎﺑﺮﯾﮓ ﺣﯿﻦ ﻓﺮار ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ،ﺧﻮدش را از راه
ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
داﻋﺶ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺟﻬﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺒﺎر و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ رخ ﺑﺪﻫﺪ ،در
ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮز و ﻣﺤﺪوده و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺼﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺎوز
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻼ زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻌﻠﻪورﺷﺪهی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺎوز
اﯾﻦ روزﻫﺎ زنﻫﺎی ﺳﻮری ،زﻧﺎن اﯾﺰدی ،زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ،و ﮐ ً
اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﻬﺎد ﻧﮑﺎح« دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮگ اﺳﺖ .دﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ از
ﻗﻮل ﯾﮏ زن زﯾﺒﺎی ﻋﺮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﭼﻨﺪروزه داده ،و ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ از ازدواج
دوﺑﺎره ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮑﺎرتاش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻧﮕﻮرا ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهی وﯾﮋهی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺟﺎن ﻫﯿﭻ زﻧﯽ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪی ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ داﻋﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏاش ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﯾﻔﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺳﻨﯽ ،ﭼﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﭼﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺣﻼل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻣﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎد ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم را ﻫﻢ ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓﺟﻮ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮدش ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
زن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،از اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن ،و ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،زﯾﺮ ﮔﻮش ﻣﺎ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ
در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ زور و ارﻋﺎب ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ اﻧﺪ ،ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮدش ﻧﺪارﻧﺪ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺠﺎوزات ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،آزار و اذﯾﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ،
ازدواج اﺟﺒﺎری ،و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ داﻋﺶ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک
و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮلﺗﺮ ﺑﻮده و دﻧﯿﺎ از ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻋﺶ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
»ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ« ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﮓزده ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻤﺎ ﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن »دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ  ۱۱زن و  ۹دﺧﺘﺮ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪی ۲۰۱۵
از دﺳﺖ داﻋﺸﯽﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دو دﺧﺘﺮﺑﭽﻪی  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ »دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۰۵زن و دﺧﺘﺮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﺣﺪود  ۷۰ﺗﻦ از آنﻫﺎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ داﻋﺶ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وی ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻮادث از ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی روﺣﯽ و اﺳﺘﺮس رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ و ﻫﻢ از ﺳﻮی
داﻋﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن آواره و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﺮدو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻟﯿﺰن ﮔﺮن ﻫﻮﻟﺘﺰ،
رﺋﯿﺲ »داﯾﺮهی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﻮءاﺳﻔﺘﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن آوارهی ﺳﻮری در
ﻟﺒﻨﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺳﺎم ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﮐﻮدﮐﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ زنﻫﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺎزهی زﯾﻨﺐ اﻟﺤﺴﻨﯽ ۱۸ ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﻮرد ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزوان ،ﭘﺎﻫﺎ ،و ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﻨﺐ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎزهی او را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﻪای را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن  ۵زن ﻋﺮﯾﺎن و در ﺣﺎل ﺧﻮنرﯾﺰی در ﯾﮑﯽ از ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﮔﻤﻨﺎم
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﻣﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﻪی زﻧﺎن ،در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ،ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ ٤۰ ،درﺻﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ا ﮔﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﭼﺮا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﻪی درد و رﻧﺞ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺘﯽ دﻫﺸﺘﺒﺎرﺗﺮ از آنﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ذ ﮐﺮ ﺷﺪه،
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻐﻞ ﮔﻮشﻣﺎن ،در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ.
__________________________________
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی »اﻻﻏﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ« و »ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ

ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺪه« اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن »زﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ« و »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدرم« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ وی در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺖ.

