زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ دوم(

 Ra’ed Qutenaﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ دوم:
 2011ژاﻧﻮﯾﻪ
زﻧﺎن و اﺳﻠﺤﻪ
ﻻﻣﯿﺎ روﺳﺘﻢ“ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ 70ﻣﯿﻼدی ،زﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﻫﻪدر ﻃﻮل درﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺳﻨﮕﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آدم ﺑﮑﺸﻨﺪ در ﺳﻨﻦ ﻟﺒﻨﺎن« ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن”ﺷﻬﺎده
 .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس»ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﺑﯽ
 ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺸﻪ در وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺰم”ﺷﻬﺎده“ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﮔﻨﺎه ،اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از رزﻣﻨﺪﮔﺎن زن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  600ﻧﻔﺮ زن در ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻫﺎی اداری و درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
) (2011ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن ﺗﺨﯿﻠﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ”ﻧﺪﯾﻦ ﻟﺒﮑﯽ“ ﺳﺎﺧﺖ »ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟« ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ورود ﺷﻮﻫﺮان ،ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از روش
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎل  2008در روزی ﮐﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ”ﻟﺒﮑﯽ“ ﻫﺎی ﻣﺮدان را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺎی آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﻨﮓ
آن روز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺮوت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آن روز از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻢ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد:
ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎدران اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮود؟ اﯾﺪهﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی»ﻫﺎ داغ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﮏ زن در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.ﺳﺒﮏ در ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻦ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1998ﺗﺎ  2003ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در  72درﺻﺪ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2011ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﯾﮏ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮارد ﺗﻔﻨﮓ و اﺳﻠﺤﻪ
ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺗﻔﻨﮓ ﺷﮑﺎری ،ﺷﻮرای زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ
در« ﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2005ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﮔﺮوهﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺞ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ درﺑﺎره
»ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهدﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﯽ
ﯾﮏ زن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ رای دادﮔﺎه را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن »ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن« در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی
دادن ﻋﮑﺲ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻃﻼق ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ دارﻧﺪ:

ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎﻫﻢﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺒﺮد .و ﻣﺎ را از آن ﻃﺮف درب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ«
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺎه ﻣﯽ »– 2011ﮐﻨﺪﻧﻤﯽ
ﻣﻮردی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن
ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﺎﻣﻞوﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ »اوﻻ« ﺧﺎﻧﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻔﻨﮓ ﺧﻮد را
در ﯾﮏ ﮐﻤﺪ ﺷﯿﺸﻪای در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ او را دارد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
او ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ آن
ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎری رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﻮرا وﺟﻮد داﺷﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺖ ،وﮐﻼی ﺷﻮرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
روﻧﺪ ﻃﻼق را ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﻮری از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮای ﺧﻮد و دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،دادﮔﺎه رای داد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  800دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﻟﺒﻨﺎن( ﻧﻔﻘﻪ
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای زن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪور رای دادﮔﺎه را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻠﺤﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ در
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی ﺣﮑﻢ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﺮد و دادرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2010ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﯿﺶﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در ﮐﻤﯿﺘﻪ
در ﭼﻬﺎرم اوت  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎده  562ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﺧﻮد دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن ﺧﻮد را ،ﺑﺪون
ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻤﻮد و او را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺎ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن« اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺳﺎل  2008ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد از ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎوز در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن وﺿﻊ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎوز
 518ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهﺷﻮد و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺎﮐﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﯾﺐ دادن او ﻣﯽﻫﺎی ازدواج ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﺎﻣﻞ زوج
 522).ﺷﻮد)ﻣﺎدهﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت از روی وی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭼﺎﻟﺶ
ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻟﺒﻨﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪدﻟﯿﻞ ﺳﮑﻮت زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﻼح
روﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺜﺮت و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻠﺤﻪ و »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻖ« ای از ﻏﺮور وﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
درﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد« ﺷﻮد.ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ
».داﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽاﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرای زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺎرچ 2011
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻦواﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ »ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ« و »ﺧﻠﻊ ﺳﻼح« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻠﻤﺎت
اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
داغ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﺮف زدن ی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺴﺖ .ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺮف زدن درﺑﺎره«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺮوت ﻣﺎرچ »– 2011درﺑﺎره آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راه را ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرهﻫﻢ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻫﻢ زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦاﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪ .ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪداده
ﮔﻔﺘﮕﻮ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻣﺎه ﻣﯽ  2011ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،در ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮد
ﻫﻢ آورد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در
ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد» .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« در ژوﺋﻦ  2011اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯿﺰﮔﺮدی در ﻣﻮرد
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺛﺮ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﺷﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
…اداﻣﻪ دارد

