»ﻧﺮﮔﺲ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ؛ رواﯾﺖ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﺳﻮم «،ﻧﺮﮔﺲ»
ﺑﻪ ﺟﺎی زﺧﻢﻫﺎی روی دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﯾﺎدﮔﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮد و
او ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺳﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻧﺰد ﻧﺎﻣﺎدریﺷﺎن ،ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﺬاب و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺮﮔﺲ از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ آن روزﻫﺎ
و از ﻓﺸﺎر ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺑﺮادرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻧﺮﮔﺲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اوﺳﺖ؛ او ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﻣﺜﻞ
ﻗﺼﻪای ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش از ﺗﺮس ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻌﺜﯽ )ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻋﺮاق
در زﻣﺎن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ( ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دﯾﺪن ﺑﺪنﻫﺎی ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ.
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻧﺮﮔﺲ اﻧﮕﺎری ﻋﻤﻖ ﺗﻤﺎم ﺗﺮسﻫﺎی ﺟﻬﺎن را دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آن رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ .ﭼﯿﺰی درون ﻧﺮﮔﺲ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮان اداﻣﻪ دادن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﻣﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن و رﻧﺞ را ﻣﯽ
داﻧﻢ ،ﻣﻦ ﻧﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ را از زﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ام».
ﻧﺮﮔﺲ ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ،اﻫﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ .در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ و در ﻏﯿﺎب ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻧﺎﻣﺎدریاش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه و
ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را در ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺴﺮش ،ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد .ﻧﺮﮔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهاش را دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪهام اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از
ﭼﯿﺰی ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ».
او از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺮش و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ او در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ روی ﮔﻮﻧﻪاش
ﻣﯽﻟﻐﺰد .ﻧﺮﮔﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:روزی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﺻﻞ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺮک ﮐﺮدع ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪار دﯾﮕﺮی در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻌﺪ از آن روز ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ و ﮐﺴﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ اﻃﻼع درﺳﺘﯽ
ﻧﺪارد .ﻧﺮﮔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن روز و ﺑﺎ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ازدواﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ او در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻤﺐ و ﻣﻮﺷﮏ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻋﺮاق ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮﮔﺲ ﻋﮑﺲ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را از داﺧﻞ ﮐﻤﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻗﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭼﺴﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ روی ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﮑﺲ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺧﻮاﻫﺮش را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺮس ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻢ
را از ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم .از ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻃﺮف ﻋﮑﺲ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ…
ﺑﺮای ﻧﺮﮔﺲ ،ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ دوازده ﺳﺎﻟﻪاش در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،دو ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ذﻫﻦ و
روﺣﺶ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ دردﻫﺎی ﺑﺰرگ او را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺮﮔﺲ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺪﯾﻤﯽاش ،ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﻊ ﻋﺮاﻗﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻮری ﻧﺎن ﻟﻮاش ﻣﯽﭘﺰد و ﻫﺮ  ۷۱ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۰۱ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و ﭼﺮخ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ در ﺗﺸﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ،رد اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺶ روی ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘﮋواک ﺻﺪای ﻣﺎدراﻧﻪاش در ﮔﻮش ﻣﻦ…
ﭼﻬﺮهاش در اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻮر ﮐﻢﺳﻮی ﺻﺒﺢ و دودی ﮐﻪ از ﺗﻨﻮر ﭼﻮﺑﯽ در اﺗﺎق ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺳﭙﺎرم؛ ﭼﻬﺮه زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ «،آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ»
ﮔﺰارش ﺳﻮم
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺮاژدی ﺟﻨﮓ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮگ ،آوارﮔﯽ و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮورش در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن از ﮐﻮدﮐﯽ ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ و ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻏﻢ ﻣﺮگ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﯽ
را ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ روح و روان اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه از آن آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑُﻌﺪ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﻣﺮﮐﺰ دادهﻫﺎی اروﭘﺎ )ﯾﻮروﺳﺘﺎت( ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﯾﻮﻧﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن را از دﺳﺖ داده و ﯾﺎ
ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻄﺮات ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎن و روان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎ ،ﮔﺰارشﻫﺎ از
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮارد ﻣﺨﺪر از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﮔﺰارش و آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ
ﮐﻤﭗﻫﺎ اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت اﺳﺘﺮسﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﭗﻫﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎری ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﺪارد و در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺪان واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در دورهﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮد ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ،ﺷﮑﺎﯾﺎت درد ﺟﺴﻤﯽ )دردﻫﺎی روانﺗﻨﯽ( ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و ﮐﺎﺑﻮس,
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮسﻫﺎی آﺳﯿﺐزای ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و آوارﮔﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪون درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه،
ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺟﻨﮓ از ﻧﻘﺺ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

Photo: Children outside RPC3 tents in Nauru … situation “untenable”. Image: Refugee Action
Coalition/RNZ Pacific

»روژان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ؛ رواﯾﺖ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ دوم «،روژان»
روژان ۴۲ﺳﺎل دارد و اﻫﻞ ﻋﺮاق اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮش و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و
از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .روژان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روزی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل داﺷﺖ
از ﻋﺮاق ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽای ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او از ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ و
ﺑﺮادرش ،او و دﺧﺘﺮش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﻨﻮز دﺳﺖ از ﺳﺮش ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روژان از
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او و دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد ,ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اواﯾﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم .زﺑﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر و درآﻣﺪی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .دﺧﺘﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﻤﺎم ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎ
داده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺳﻢ .دﺧﺘﺮم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از  ۸ﻣﺎه در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ روزی ده ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻇﺮف ﺑﺸﻮﯾﺪ.
روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺷﺮاﯾﻂ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻫﻤﺮاه او در ﻃﻮل روز در رﺳﺘﻮران ﺑﻤﺎﻧﺪ و
او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰﻫﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﯽﺑﺴﺖ .روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮐﺜﺮ وﻗﺖﻫﺎ آﻧﻘﺪر
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی در ﺧﯿﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدم اداﻣﻪ داﺷﺖ.
روژان ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات« ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »اﺳﺖ .او ﮐﻪ در  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهاش و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮش ﺑﻮده و از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻄﻮر ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او از ﺑﯿﻢ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺮاق ﺑﮕﺮﯾﺰد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
روژان ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ او را ﻓﺮﯾﺐ داده ﺑﻮد ،او و دﺧﺘﺮش را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺧﻮدش ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن روژان و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮاساﻧﮕﻴﺰش در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺰو ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪهام .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از آن
روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدش را درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺪت از
ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او ﻣﺎدری ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ او
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮای او و دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﺳﺖ .روژان از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﻣﺪرﺳﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
روژان از اﻓﺴﻮسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ذﻫﻨﺶ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﮕﻮﯾﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮش را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺬاب وﺟﺪان دارد و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ «:ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮاق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ» .او دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ ﺧﻮدش آورده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺎور او آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮده ،ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ روژان ﻣﺪام ﺑﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮش روزی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن او ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺒﺨﺸﺪ.
روژان از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان
زﻧﺪﮔﯽاش را از او ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزﻫﺎی زﯾﺎدی درﮔﯿﺮ رواﯾﺖﻫﺎی روژان ﺑﻮدم .داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در اﻧﺘﻬﺎ دو زن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎر و ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ داﺳﺘﺎن روژان و دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ از« روژان»ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از آرﺷﯿﻮ اﺳﺖ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،اﺟﺒﺎر و اﺧﺘﯿﺎر در ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺎرداری و رﻧﺠﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﮔﺰارش دوم(
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ «،آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ»
ﮔﺰارش دوم
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﺑﺎره آزادیﻫﺎی زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در  ۶۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪهاﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،زﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻨﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
«ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﻞ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺎن،
در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن آن را ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﮐﻞ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺟﻬﺎن از داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻤﭗ و اردوﮔﺎهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﻣﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻟﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻤﺎم ﺑﺮای
زﻧﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﺎوز و آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺘﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم و
اﺟﺒﺎری و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﭘﯽ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﮐﻤﭗ ،اﻏﻠﺐ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﯾﮏ .آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
دو .ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻮزادان
ﺳﻪ .ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دوره ﺳﺮﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻂ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﻧﻮزاداﻧﺸﺎن
ﭼﻬﺎر .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﻨﭻ .ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن

ﺷﺶ .ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﭗﻫﺎ
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ زﻧﺎن ﺗﺮس اﯾﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دوره ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺮگ از ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﭗﻫﺎ و ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و زﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در  ۴۲ﮐﺸﻮر از  ۸۲ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻂ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اول ﺑﺎرداری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻃﯽ روﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗ ،آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رواﻧﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
زﻧﺎن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎ ،ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و رﻧﺞآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻏﻠﺒﺸﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮری اﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد آزار و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان در ﮐﻤﭗﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﺗﺮس ﻗﻀﺎوت
دﯾﮕﺮان از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن و ﻣﺸﮑﻼت
روزﻣﺮه ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎرج از ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دوران ﺑﺎرداری و
اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺬاب وﺟﺪانﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ واﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر
ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﭗﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

