زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ اول(

 Jeremy Priceﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ اول:
 2011ژاﻧﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در  100ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎنای اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن( ﺷﺒﮑﻪ» (IANSAﻫﺎی ﺳﺒﮏﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح ﺷﺒﮑﻪ« اﯾﺎﻧﺴﺎ ﯾﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﻧﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﻼح
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
اﮐﺘﺒﺮ 2011
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮومﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ”اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮ روی زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎر ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻨﺎر زده ،از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را
در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺴﺎس و دﺷﻮارﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات از ﺟﺎﻣﻌﻪاﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهداﻣﻦ ﻣﯽ
اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮردﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻂ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ”ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﺰوﻣﺎ
اﻧﺪ وﺟﻮدﻧﺎﻣﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
دارد.
ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن و

ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد« ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ .در اردن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای
ﺷﻤﺎره  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺖ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪداﻧﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،زﻧﺎن ﻣﯽﻣﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 .1ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮد آوری ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻻن و وﺳﯿﻠﻪای
ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ
 .2ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎ وﺳﺒﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد را در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
 .3از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح راﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
 .4ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره
ﻓﺮد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
درک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﭘﯿﺮوی اﺟﺒﺎری زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﺰارش دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن – ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ،ﭘﺴﺮان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد از ﻗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.ای از رﯾﺸﻪﭘﺎره
ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،آورﯾﻞ  2011ﻫﺎی ﺳﺒﮏﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼح
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ وﺳﺒﮏ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  80درﺻﺪ آن در ﺗﻤﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه
از :ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد اﺳﻠﺤﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻣﯿﺰان آن در ﻫﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﻠﺤﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﻧﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از دﺳﺖ دادن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺿﺮب
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻀﺮوب ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ،آزار ،ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﯾﺪ .درای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ”ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﻣﯽ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ،ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده ،زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؟
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ در ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﻼح دﻫﺪ .اﺷﺎره ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺎﻟﺶ
و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺷﺎرهای ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ،ﺳﻼح و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز
ﺑﺨﺸﺪ.ﻣﺮدان و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زاوﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺸﻦﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زﯾﺎد در ﻋﺮوﺳﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼف و ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﯾﺶ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد .درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ،ﮔﺮوهﺳﻔﯿﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ اداره ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن را آﯾﺪ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد ،ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺎن رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
راهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ،ﺟﺪای از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺪ و ﺗﻮازنﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه« ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002در ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ اﺳﻠﺤﻪ»راﺑﻄﻪ ﻣﺮد و زن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدهدارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺷﻮﻧﺪ .داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده از اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ای ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻠﺤﻪداری داﻣﻦ زده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا رخ داد ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی را »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا داﻣﻦ زده اﺳﺖ،ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحاﮔﺮﭼﻪ درﮔﯿﺮی
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺧﯿﺰشﻫﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺒﻮدن
ﺿﺮورت درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ درﮔﯿﺮیدوﻟﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.دﻫﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻧﻘﻼب«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ – »آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻟﯿﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﮐﻤﭗ ﺑﺮج اﻟﺒﺮاﺟﻨﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ 2011
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی دوﻟﺖ در ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻟﯿﺒﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﭘﻠﯿﺴﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺎدل و
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎی اﺧﯿﺮ درب را ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر و
ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽاﻧﺪک اﺳﺖ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزار ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺟﺰ از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اراﺋﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻼش ﻧﻤﯽ
ﻟﺒﻨﺎن
اﺳﻠﺤﻪ :ارزان ،در دﺳﺘﺮس و ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
آﻣﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻠﺤﻪ در ﻟﺒﻨﺎن 21 ،ﻗﺒﻀﻪ در ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﺎرغ از دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده »ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ« آﯾﺪ از اﺻﻄﻼح ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ”ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن“ و ”ﺑﻌﻠﺒﮏ“ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  137ﺳﺎل  1959ﻧﮕﻬﺪاری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ
در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 90.6 ،در ﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن  20ﺗﺎ  35ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد 37.5 .درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ و  22درﺻﺪ دارای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﮐﺎریداﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
 .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ»ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻼحﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻼشﮐﻮﭼﮏ در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2011ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ دارد ،اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺮوت ﻣﺎرچ »ﺷﺪ.ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
2011
…اداﻣﻪ دارد

