ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در  ۰۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
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رﯾﺤﺎﻧﻪ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ دﺳﺖ اﻧﺪاز آن ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ
اﺑﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﺳﻮی ﮔﻨﺪمزار ﮐﻮﭼﮏ در ﻫﺎﻟﻪای از ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺮدی ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺪمﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دروی ﻣﺤﺼﻮل ،اﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻏﺒﺎرآﻟﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ،ﺟﺎده ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺧﺎک و دﺧﻤﻪﻫﺎی آﺟﺮی .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﻬﺮان،
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی از ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻮبﺑﺮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از آن
 ۴دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻏﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی دﻧﯿﺎ دﺧﺘﺮﮐﯽ  ۷ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز ﺳﺮاﯾﺪار ﺑﻪ او ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪهاش را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
از  ۴ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎغ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﺤﯿﻒ و روح ﻟﻄﯿﻔﺶ ﺗﻌﺮض ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ دﺧﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرش اﻓﻐﺎن و ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎدش اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ۰۱ .ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر او ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮدی اﺟﺎره دﻫﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻫﻤﯿﻦ و در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .روﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺎوز را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
اﯾﻨﺠــــﺎ ،ﻓﻘﺮ و اوﺿــــﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم دادن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮهای ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮی اﻓﻐﺎن اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره  ۰۰۴ﮐﻮدک ﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«:ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ۰۹
درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮد».
ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻬﺮﮐﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ،در ﮐﻨﺎر ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﺑﯿﻐﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮاﻧﺪام ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎکﻫﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮره« ارﺑﺎب »ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻮای
ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮد اﺳﺖ و آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ،دﺧﺘﺮک  7ﺳﺎﻟﻪ آﺟﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽ دارد ،روی ﻣﻨﺒﻊ آﺗﺶ ﭘﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﮐﺎرش ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:ﻣﺎ ﻫﻢ آﺟﺮ ﻣﯽزدﯾﻢ .آﺟﺮﻫﺎ
را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻨﺠﻮری اﯾﻨﺠﻮری ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﯿﺪﯾﻢ .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ» .رﮐﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در
ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:ﻗﺒﻼً ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻮرهﻫﺎ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺧﻮرد .اﻻن
ﺑﭽﻪﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل در ﻣﯽآورﻧﺪ» .ﺣﺎﻻ ﮐﻮرهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎراژی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻮل را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮرهﻫﺎی ﻣﺘﺮوک ﻣﯽآورﻧﺪ ،آنﻫﺎ را دﭘﻮ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
اﻟﻬﺎم ﻓﺨﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد اﺳﺖ».
اﯾﻨﺠﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دردِ ﻓﻘﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺒﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز ،ﮐﻮدک آزاری و…
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ از درد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ درد رواﯾﺖ ﻫﺮ روزه آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎوز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺪ و ﺳﻮزن ﺻﻨﻌﺘﯽ
رﻋﻨﺎ ،دﺧﺘﺮ  19ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻪ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ،ﻧﻪ ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه ،او روزﻫﺎی  11ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﮕﯽاش را در ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﺧﻮدرو ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺳﯿﻤﺎی او ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان 19
ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ زﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺮﮐﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ رﻧﺞ دﯾﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺷﻬﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮده و

ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻋﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ از روی زﻣﺎن و ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺎرش را ﭼﻨﯿﻦ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«:در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﻮﻟﻪ  700ﻣﺘﺮی ﺑﻮد .ﻃﺎﻗﭽﻪ و ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽزدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻮر
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺷﯿﺎ 206 ،و …ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺧﻄﺮ داﺷﺖ .ﯾﮑﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎ را ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻣﯽزدم ،دو ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺳﻮزن ﺧﻮرد و
ﭼﺴﺒﯿﺪ ﺑﻪﻫﻢ.
دو ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﻢ را
درﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ» .او ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮِ ﮐﺎری رﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را« آﺑﮑﺎری »ﻣﯽﮔﺬارد«:اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﻠﺰی را ﮐﻪ از آن ﻟﯿﻮان و ﻇﺮف آوﯾﺰان
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﺑﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
در اﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﮓ زدﮔﯽاش ﺑﺮود .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ اﺳﯿﺪ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.آدم اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ» .ﺗﺮس او ﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮادﻓﺮوشﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺪرش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ درازی و ﺗﻌﺮض ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در  10ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
رﻋﻨﺎ ﺣﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:اﻻن ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺬارم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎورم» .دو ﺗﺎ از ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﺶ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ  13ﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮش را از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﻧﺪ .او اﺑﺎ دارد از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻣﺪدﮐﺎران از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ
در
 8ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺻﺎﺣﺐِ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮبﺑﺮی را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ،روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«:ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺘﯽ ﻗﺮص ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﺣﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺎﻃﻤﻪ در  8ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ و …ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻮب
ﺑﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮد 10 .ﺳﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﻼل ﻓﺮوش و ﮐﻠﻪﭘﺰ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او دﺳﺖ درازی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
 2ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ روزش ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«:ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ،از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣﯽآﯾﺪ .او را ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺸﮑﻼت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺧﻮدﺷﺎن او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ او زدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ ﺣﮑﻢ ورود ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ» .ﺑﻌﺪ از آن ،دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞ،
ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﻔﻘﻪ و ﮐﻮدک آزاری ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺪر ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎر
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ دوران ﺣﺒﺴﺶ ﺗﻤﺎم و آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و
آﻧﻘﺪر وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد».
ﭼﻬﺮه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺪارد ،ﮐﻢ ﺣﺮف اﺳﺖ و در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﯾﺶ زﻧﺎن رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل
ﻣﯽﮔﺬرد .زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ای ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را از او درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ درد رواﯾﺖ ﻫﺮ روز ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎ و
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و در ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در اوﺿﺎع ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ روﻧﺪﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ».
ﻣﻨﯿﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان

ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادرش
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ“ ﮐﺎﻧﺪوم و ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺨﺮم ” ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻐﻀﺶ را ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ ”:ﻓﺮزاﻧﻪ  11ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺑﺮادرش ﺑﺎردار ﺷﺪ”.
رﻓﺘﺎرش ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﺻﺒﺢ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ دل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﻣﯽ
دوﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه و ﺣﺮف ﻧﻤﯿﺰد…ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﺎﮐﺖ…
از ﻫﺰار راه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه درد و دﻟﺶ ﺑﺸﯿﻨﻢ  ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﻪ اش ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و او ﻫﻢ از ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯿﮑﺮد .اﻧﮕﺎر از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاس داﺷﺖ از ﺧﻮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ از ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ… ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﮑﺮدم ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
” :ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ام  ..ﻧﻤﯽ داﻧﻢ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادرم  .وﻟﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ام” .
ﻫﻨﻮز در ﺷﻮک ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  ” :ﻣﺎدرم ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺨﻮدش ﻣﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺪر و ﺑﺮادرم ﻣﯿﮕﺬارد ”.زﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺮف ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎن رﻓﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ  ،زﻧﯽ در اﺗﺎق ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻻﻏﺮ اﻧﺪام .
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ام ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺎردار اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﭼﻬﺮ ه ای ﺳﺮد ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﻓﺮش ﮔﺮه زد و ﮔﻔﺖ ” :ﭘﺪرش ﺟﻮان اﺳﺖ ،
ﺧﻮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ راﺿﯿﺶ ﮐﻨﻢ  .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل زن دﯾﮕﺮی ﺑﺮود  ،ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻣﺮﺿﯽ
دارﻧﺪ  .ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ“.
ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم وﻟﯽ در ﭼﻬﺮه اش ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺒﻮد .ﻓﺮزاﻧﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم
و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮص ﺿﺪ ﺑﺎرداری و ﮐﺎﻧﺪوم ﺧﺮﯾﺪم….
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ..اﻣﺎ آﻣﺎرﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ  .آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم را روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ :آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۰۰۲۵ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﭘﺪر ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺒﺮ
داد .ﭼﻬﺎرﻫﺰارﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎوز ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و  ۰۰۲۱ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوزﭘﺪرﺑﻪ دﺧﺘﺮ)1”(.
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻧﺪارﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺣﻖ ﺑﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺘﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  ،آﻣﻮزش آن وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺳﺖ .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﺘﺠﺎوز و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  .ﻣﺴﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺸﺎ
آزار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس راﻫﮑﺎری ﻧﺪارد
اﯾﻦ را ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻼ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ وﺟﻮد دارد و ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﯾﻦ آﻣﻮزش زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮورش اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻪ .

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﻔﺎش ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ« ﺷﻬﺮوﻧﺪ »اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ دوش ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ  “:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﺟﺰوهﻫﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺣﺖ ﮐﺎرﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ()2”.
اﻣﺎ ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ  ،آﻣﻮزش را اول از ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﻮاع آن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﯾﺪاد ﻫﺎ و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آرام و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ .
اﻣﺎﻣﻌﺎون ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ” ﺷﻬﺮوﻧﺪ ” ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  “:اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺟﻤﻊ
آﻣﻮزش داد .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و …در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻧﻮع
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ داد .ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﻼس  ۰۴ﻧﻔﺮه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ وارد ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﻖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺖ ،ﻓﺮدا ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ را ﮔﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻮارد را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻣﻮزش داد”.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دراﯾﻦﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﺰوهای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ  ۰۱ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد()2”.
ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺸﺎورز وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  :آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی وﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ)3).
او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﮐﻮدک از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻋﺎدی و ﮐﺪام راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪن او ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺣﻖ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮزش دﻫﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﻟﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ .
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دادن و آﻣﻮزش ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و رﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺿﻄﺮاب و در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ)3) .
اﻣﺎ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
او ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش دﻫﺪ؟ﻤﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺂﻣﻮزش اﺳﺖ  ،ﺧﺎﻧﻮاده از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ  ،رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اول ﻣﻌﻠﻤﺎن و از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮐﻮدک .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺗﺮ و زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﺮی
را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .

آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ روﺷﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﺟﺪی
ﺗﺮی ﻧﺒﯿﻨﺪ .
ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران دﺑﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ از دوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ دوری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
در دوران ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻬﺎ آﺷﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺎﮐﺖ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آزار و اذﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻪ ،ﻮﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻣﻦ آرام ﺷﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻣﻮش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .

وﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺻﻠﺢ و اﻣﻴﺪ را ﻣﯽ ﺳﺎزد

 beijing20/unwomenﻋﮑﺲ:
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﯿﻨﺎ ﻓﺨﺮآور
داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﻲ ،ازدواج اﺟﺒﺎري و ﭘﺪر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ زور اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻢ او
ﻛﺸﻮر ﺟﻨﮓ زده اش) ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﻪ رﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎران ﻛﻴﺘﺎ داﻳﺎﻛﻴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﮔﻮش داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺴﺎوت و ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ.در آورﻳﻞ  ،٢٠١٢در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻛﻢ ﻛﻢ از ﻣﺬاﻛﺮات دﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي ﻣﺎرس  ٢٠١٢ﻣﻲ رﻓﺖ،
در  Ouagadougouﺻﻠﺢ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،او ﻳﻜﻲ از زﻧﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺬاﻛﺮات ﺻﻠﺢ در واﮔﺎدوﮔﻮ
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ.
در ﻛﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺻﺪاي ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ” ﺳﺎران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”ﻛﺮدﻳﻢ ،در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺬاﻛﺮه دارﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ را در آن ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻬﺪه دار ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ”
ﻧﻴﺎورﻳﺪ .زﻧﺎن ﻛﻠﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ،ارزش زﻧﺪﮔﻲ را درك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ،ﻋﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
…زﻧﺎن ،زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد
ﺑﺪونِ زﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﺬاﻛﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ زن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺪون ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺻﻼ ﻣﺬاﻛﺮات
”ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ
در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ روي ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .وﻛﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻳﻌﻨﻲ  Saranﺳﺎران ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎري و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﮐﺸﻮرش ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ” .ﻛﺎر ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ زﻧﺎن ” اﻣّﺎ اﻣﺮوز او رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن رخ داده ،ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎك اﺳﺖ .ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن از ﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﺳﯽ ﻛﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ زﻧﺎن از ” او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﺟﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ! ،اﻳﻦ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
”اﺳﺖ.
ﺧﻮد ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ﺟﻨﮓ زده ﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن او از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد او ،ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ﯾﺎﺑﯽ
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان و ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﻻﺑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه زﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ Saranاز آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎران
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ آزاد ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آﻣﯿﺰ در آورﯾﻞ 2013
اﺳﺖ ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻧﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ واﺟﺐ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ“ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
“ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
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