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ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻗﺪرت ﻗﺒﯿﻠﻪای و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ »ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﮐﻪ اردن دارای دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺒﻮد ﺑﺎب ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ای داﻣﻦ زد .در ﺳﺎل  1950دوﻟﺖ اردن ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﺖاﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اردن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از آن زﻣﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اردن و ﺗﺼﻮرات در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ دارای دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اردن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽاﺳﻠﺤﻪ
ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﻨﮕﺪاری و ﻣﺮداﻧﮕﯽ در اردن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻼح«
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﺮف دوﻟﺖ ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﻠﺤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮد ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﻮﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪﻧﺎﻣﻮس ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﻗﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻋﺮب» – ،ﺑﯿﻨﻢ ،ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻔﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ.ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻣﻦ اﯾﻦ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮدم ﻣﯽ
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ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ از اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﻮس ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
روﻧﺪ.ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪﻗﺘﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﻧﺚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﺎل  ،2011در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرگﮔﺎﻫﺎ ﻣﯽ »ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم«
ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اردﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ 80.9 .درﺻﺪ واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و
 89.1درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮادران ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﮔﺮﭼﻪ در اردن ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ اﻋﺪام اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ .ﺑﻨﺪ  98ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ اردن ﺑﻪ دادﮔﺎه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ
رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺐ ﻣﯽ »در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﻮن و ﺧﺸﻢ اﻓﺮاﻃﯽ« ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اردن ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  20ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺟﺮاﯾﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻣﻮردی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد اول ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
)» (SIGIﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ زﯾﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در آن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ در دﺳﺘﺮس
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن وﺳﺒﮏ ،و ﻗﺪرت آن در ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﻮدن اﺳﻠﺤﻪ
ﮔﺬارد.در اردن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ« ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوعام و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽﻣﻦ ﺗﺎزه ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه«
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺪا ﺷﻮم .ﺷﻮﻫﺮم از ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد و از ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻦ را
ﻣﻦ داد .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮادهزد و آزار ﻣﯽﮐﺘﮏ ﻣﯽ
ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﻣﻦ را از ﺧﺎﻧﻪ راﻧﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻦ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی رﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درس دادن ،آﺷﭙﺰی و ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮ ﺑﺮدم و روی ﭘﺎی ﺧﻮدم اﯾﺴﺘﺎدم .ﺧﻮدم زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ
امﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدم و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﺑﻪ ادارهﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮدم ،ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﮓ زدم ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ را ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ زﻧﮓ زدم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻦ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد.
در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎرﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎد .ﻋﻤﻮﯾﻢ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺗﻔﻨﮕﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ را ﭘﯿﺎده
ای از ﺷﻬﺮﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ  38ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  18ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﮐﻤﺮ ودور اﻓﺘﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ
ﭘﺎی ﻣﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮم زﻧﮓ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮادرم ﮐﻪ رﺳﯿﺪ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮد.
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎی ﭼﭗ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺎﺻﺪ ﺷﺪن ﮐﺮد و ﮐﺮم ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺒﺮﻧﺪ .در دادﮔﺎه ﺑﺮادرم اول ﺷﻬﺎدت
داد ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﮑﻤﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒ داﺷﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ ﮐﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،رﻓﺖ و ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﻟﻮﺑﻨﺎ« ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ و از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻦ را ﺗﺎزه ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺪﻫﻢ .ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻧﺠﺎت داد .اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ﻣﻦ اﻵن اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮدم .او ﻣﻦ را آزاد ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻦ ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ »دواﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﻮادهام ،ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻼﺷﻢ را ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺷﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ در آورﯾﻞ  2011ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪه
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،وﮐﯿﻞ اول او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش و
را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮی او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ”ﻟﻮﺑﻨﺎ دواﻧﯽ“ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﺧﺎﻧﻢﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪﺷﻮد و او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز آﺛﺎر ﭼﺎﻗﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ اوﻟﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺑﺪن او دﯾﺪه ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﺎن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ”ﻟﻮﺑﻨﺎ“
دوﺑﺎره ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد دوم ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
رﻋﻨﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ 2009 ،ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻫﺎ وﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاردﻧﯽ ،رﻋﻨﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ داﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﮔﺮم ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ در دادﮔﺎه ﮐﻪﺑﺮادرش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎردار ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﮐﺸﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰار ﻗﺘﻞ در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮد را ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ »ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ« ﻗﺘﻞ در ﺣﺎل

دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼح ﮔﺮم ﺑﺮای ﻗﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ و در
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ و ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  98در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ در ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻔﻨﮓ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان در اردن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ«
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮدﻋﺮوﺳﯽ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق رﻓﺖ و ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺎدرش ،ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش را ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ …ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
»اش ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ از داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺪون ﻓﮑﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ازرﻋﻨﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
 ،98ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎدهﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
ﻣﻘﺘﻮل ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﮔﻮﯾﺪﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻣﻨﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻠﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ای ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم را ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد ﺧﻮب و ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ.ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
دﯾﮕﺮی ﻧﺮود .آﺑﺮوﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻤﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻼف ﮐﺎر دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺮد را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ زﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ راﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح ﻫﺎی زﻧﺎن اردﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
ﺳﺒﮏ ،ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻻزم و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ درﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن زﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ
ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖزﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺷﮑﺎل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ«
ﺗﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻨﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ»ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻋﺮب ،اﻣﺎﻧﻒ ﻣﺎرچ » – 2011اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎدﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ.
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻣﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻋﺎﻣﻼن ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻪ ای را ﺑﺮای اردن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋهﻫﺎ ،زﻧﺎن ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اردن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﻟﺖ اردن درﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻠﺤﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﮔﺮم ﺳﺒﮏ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ  2011ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اردن درﺑﺎرهدر ژاﻧﻮﯾﻪ

ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،اردن ﺑﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻨﺪد.ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ اردن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺒﻂ اﺳﻠﺤﻪ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺒﮏ :ﺗﻮﺿﯿﺢ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﺳﻠﺤﻪ 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﻼح ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ای ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2011در ﻋﻤﺎن ،ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﺒﮏ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  1325ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 1325زﻧﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪاﻋﻼم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن اردﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺒﮏ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،اوﮔﺎﻧﺪا ،ﻧﺮوژ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
…اداﻣﻪ دارد

