ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ  ۲ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ دوﻟﺖ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ
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ﻣﻬﺎ و وﻓﺎ اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ روزی از دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫﺎ و وﻓﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ أﺑﺸﺮ ) (Absherﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .أﺑﺸﺮ )در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﻋﺮب ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺒﺮ ﺧﻮب /ﺑﻠﻪ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ( اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۰۱۰۲از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ :أﺑﺸﺮ ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
اﻃﻼع« ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن /ﻗﯿﻢﻫﺎ »ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ :ﭘﺪر ،ﺷﻮﻫﺮ ،ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ درﺑﺎره ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺮدان ﺳﻌﻮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﺴﺮان ،ﺧﻮاﻫﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺟﺎزه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ از ﺳﻔﺮ
آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎ اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻔﺖ «:اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ».
در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺎن از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺪر ،ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر اﺳﺖ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اول آورﯾﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻓﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ أﺑﺸﺮ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮواز ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﺎ و وﻓﺎ از رﯾﺎض ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﺰون ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﺮاﺑﺰون ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
ﺧﻮاﻫﺮان اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه زﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ
زﻧﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺳﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺟﺎﻧﻤﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﻣﻬﺎ اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه آورﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﻦ ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ «:از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪام».
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ أﺑﺸﺮ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﮕﺮه در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ دو ﻏﻮل
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ از ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻃﻼع دارد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻬﺎ و وﻓﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دور زدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺑﺸﺮ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ ،اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻬﺎ
و وﻓﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮان اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﻤﯽ از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
وﻓﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ».
ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﻮرو ﻧﯿﻮز

