»ﻣﺎرﯾﻪ« رواﯾﺖ /ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ:
رواﯾﺖ اول «،ﻣﺎرﯾﻪ»
ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﺑﯽﺟﺎن ﻣﺪام ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ را ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ،ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ
ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮن ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ،او ﺟﺎﯾﯽ درون ﺧﻮدش
ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده .زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ،راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﯽﮔﺮدم .ﻣﺎرﯾﻪ در ﻧﺎﭼﺎریاش ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ .ﻣﻦ از
ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ را آرام ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﯾﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﯽﻗﺮاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺷﮏﻫﺎی آﻧﻬﺎ زل زده…
ﻣﺎرﯾﻪ ۷۱ ،ﺳﺎﻟﻪ و اﻫﻞ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن دوﻣﯿﻦ دﺧﺘﺮش از راه ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺎه از زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﯾﻪ ﻫﻨﻮز دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر او ،ﻧﻮزاد و دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪاش راﻫﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﻧﻮزادش از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﻪ از ﺷﯿﻮﻧﺶ در ﺑﺮف ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و از ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ در درﯾﺎی اژه ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
ﮐﻮﻻک آن ﺳﺎل را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی دو دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﮐﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ در راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ…
ﻣﺎرﯾﻪ ﻫﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮش ﺳﻪ ﺑﺎر درﯾﺎی اژه را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ،ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎز ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ او و دو دﺧﺘﺮش در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺪﯾﻤﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﻪ و دﺧﺘﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ دارد ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺎزد .ﻣﺎرﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او و ﭘﻨﺞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
زن آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻟﺶ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺎرﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺧﻮدش در آﯾﻨﺪه دارد ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻬﺮﺣﺎل در اﺗﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺬر ﻋﻤﺮی  ۷۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎنﺷﺎن ﺗﻠﺦ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎرﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آورده ﺑﻮد.
*ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و از وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﮔﺰارش اول(
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ
زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ دارد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن و روح اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖزده آﻣﺪه و اﻣﺮوز رو در روی آﯾﻨﺪهای ﻣﺒﻬﻢ از وﺻﻒ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮋاد ،دﯾﻦ ،ﻣﻠﯿﺖ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک زادﮔﺎﻫﺶ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دارد ،زﯾﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک
وﻃﻨﺸﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاد اﻧﺪﮐﯽ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ارﮔﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آرام و در ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻞ روز از ﭘﯽ روز از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن
آواره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﺧﻼل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻮردم و
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از آﻧﻬﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و  ۸۰۱ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن،
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راوی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺎزه ﻧﺒﻮد و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از آﻧﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ اﻓﺴﺮده ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر واﺳﻂ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را در
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺟﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در آﻧﻬﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮم از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﯾﻦ زنﻫﺎ را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎی ﺧﺎی ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ دزدی ،ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻗﺘﻞ و …اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری رﺳﻤﯽ و
دﻗﯿﻖ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ
راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آزار و اذﯾﺖ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺎر و داده
ﻫﯿﭻ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ درﺻﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ آن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ از
ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎورد ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻢ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و
ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮاس از ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و اﻧﻔﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و

رواﻧﯽ را در دوره ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و روزاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮاس اﯾﻦ زﻧﺎن در ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖﺷﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﭗﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ی ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف ﻣﻦ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش و رواﯾﺖﻫﺎی“ آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ ”ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮزخ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺑﯽ از آﯾﻨﺪه دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از رو ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،روزی ﻧﻮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اداﻣﻪ دارد…
*ﺗﺼﻮﯾﺮ از وبﺳﺎﯾﺖ  UNHCRﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺎی ﺳﻮﻣﺎﻫﺎ و رواﯾﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش»آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ«
ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ و اﻧﻮاع ﮔﺴﺘﺮده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،رﻧﺞ و ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،در دوره ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ
ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﯾﺎ ﮐﺸﻮر واﺳﻄﻪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺨﺶ ﮐُﺮدی رادﯾﻮی ﺳﻮﺋﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ زﯾﻦ ﭘﺲ در« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﺰارشﻫﺎ و
رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ وی در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺺ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ« درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ »اروﭘﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﺑﺮزخ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وی در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ آن را« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،ﻧﺎﻣﯿﺪه،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،ﮔﺰارش و رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﺎﻻ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اروﭘﺎ ،در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻏﯿﺎب ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﺎن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺟﺰ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﺒﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺎن «،ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ،راﻫﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ روز آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ» .ﻣﻦ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،رواﯾﺘﮕﺮ داﺳﺘﺎن رﻧﺞ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش و رواﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺸﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺳﻮم آﺑﺎن  ،۸۹۳۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،۹۱۰۲ﻫﺮ ده روز ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﯾﮏ ﮔﺰارش و ﯾﮏ رواﯾﺖ از ﮐﺎر ارزﻣﻨﺪ ﺳﻮﻣﺎ
ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وبﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﻣﺰدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻢ
ﻧﺎﻣﺰدی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻢ
ﻣﻦ اﺳﻤﻢ رﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻦ دارم و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰدم:
وﻗﺘﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺮدی ﮐﻪ  ۹ﺳﺎل از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ،در آﻣﺪم .ﻓﻘﻂ ۷۱ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮادهام ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ زور ﻧﺎﻣﺰدم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در ﻃﻮل ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﺰدم ﺷﺪم؛ ﭼﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﭼﻪ ﺟﺴﻤﯽ .دو ﺑﺎر ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺒﻠﻎ  ۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ از ﺟﯿﺒﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ
و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺷﺪم ،وﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ دﺳﺖ روﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر راﺿﯽام ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﻃﻼ و ﻏﯿﺮه .ﺧﻮدش ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن آﻣﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم و ﻣﺎ
ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه داد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۷۱ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺖدرازی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺘﮏ و ﮔﺮﯾﻪ ﻟﺨﺘﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎﮐﺮﮔﯽام را از ﻣﻦ
ﺗﺮﯾﻦ روز ﻋﻤﺮم ﺑﻮد؛ ﯾﮏﮔﯿﺮم .وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯽ و ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽدﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ« ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﻔﺖ
ﺗﺠﺎوز واﻗﻌﯽ و ﻣﻦ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﻼک زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼﯾﻢ را ک ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮادرم ﺑﻮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﮑﺎرت اﻧﺠﺎم
دادم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن و در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪم و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻢ .دﻧﯿﺎﯾﻢ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎﯾﻢ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺰدی و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮑﺎرﺗﻢ رد ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪم ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم ﭼﻮن در ذﻫﻨﻢ اﯾﻦﻃﻮری ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ازدواج ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ک ﭼﻪ ﺧﺒﻂ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ .ﻣﺪتﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﺳﺆال ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و ﻣﻦ داﺋﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آدم ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺎن دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻢ آﻣﺪ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .دوﺳﺘﻢ ،ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا .ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮم ﻗﺒﻞ از آن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ
ﻣﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارم و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮﻣﯽ .ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادم .در ﻃﻮل ﻧﺎﻣﺰدیام ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ دروغ ،ﯾﮏ ﺗﻬﻤﺖ ،ﯾﮏ آزار و…
ﻧﺎﻣﺰدم وﻟﯽ دوﺳﺘﻢ داﺷﺖ و ازم دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰدم ﮐﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺮادرم راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮادرم ﻧﯿﺰ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ او زد و او ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺪان زده ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ”ذارد اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﻤﺴﺮش ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی او
ﺑﻪ ﺑﺮادرم را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ و ﻧﺎﻣﺰدم ﺳﺮ ﻧﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪون ﻧﺎﻣﺰدم ﻣﯽﻣﯿﺮم
ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﮏ روز ﺑﺮادرش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ« ﺟﺪا ﺷﻮ» .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ« ﺑﺎﺷﻪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻤﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺑﮑﺎرﺗﺖ رو ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ» .دﻧﯿﺎ روی ﺳﺮم ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهام اﮔﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ .ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدم ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮده و او ﻫﻢ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف! و ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪم و ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺣﺴﺮت…
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام .ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ او ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ.
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