زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ(

 Charles Roffeyﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم:
 ۱۱۰۲ژاﻧﻮﯾﻪ
ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﺮﮐﺰ« »،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ« »،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن« ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ:در ژوﺋﻦ  2011ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ در ﻣﻮردﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان و رﺳﺎﻧﻪ »زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ« و »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎراک ﺑﺮ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮداﻧﻪﺳﻼح
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری داد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﻬﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
دﻫﻨﺪ .زﻧﺎن در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن از ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮایﺳﺎزﻣﺎن
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای دارﻧﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ دﻫﯿﻢ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺣﻖ ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﺎﯾﻢ ﺳﻮال ﮐﺮدمﭘﺎرﺳﺎل در ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن از ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﮑﯽ از ﮐﻼس !اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺎﺳﺖ
ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ درﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ !ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آن ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪارد
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن ﺳﯿﻠﻮان و اﺑﻮﻃﻮر ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس (»ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.ﺳﯿﻠﻮان از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش زﻧﺎن اﺑﺮاز آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ زدن ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن ﮐﺎر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ) .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎه ﻣﯽ  (2011اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن

ﻫﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 .1ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ،وﮐﻼ ،ﻗﻀﺎت ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ:
درﻣﺎﻧﮕﺮان :آﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن ﺟﺮاﺣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﻠﯿﺲ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻼح ﮔﺮم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ در ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﯾﺎ اﺳﻠﺤﻪ را ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﺮم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ آﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی اﺿﻄﺮاری :آﯾﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮال ﻣﯽﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦﺳﺮﭘﻨﺎه
اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد؟

●
●

●

ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد درﻣﻮردﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞﻫﺎ در ﭘﺮوﻧﺪهاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺟﺮاﺣﺎت و ﻗﺘﻞ( و آرای دادﮔﺎه
ﮔﺬاری ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .2ﺑﺮای زﻧﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ و راﻫﺒﺮی آﻣﻮزشﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح ﻫﺎ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺪی ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش درﺑﺎرهدر ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖای ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاز آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در«
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮ روی زﻧﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهاش
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﺴﻪ (»داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺳﺒﮏ،ﺣﺴﺎس ﺳﻼح دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
دﻫﺪﺧﻮد از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎران آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ:
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ راو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﻫﺎی زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی دوﻟﺖﻇﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن و ﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﺎی 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎدار روز اﻓﺰون زﻧﺎن در آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

●

●

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ )ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول( ﺟﻠﺴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران زن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ادﺑﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ،اﺑﺰار و
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻘﺎط ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای در ﻣﻮرد ﺳﻼحاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ و زﻧﺎن ،ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﺳﻼح ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روﻧﺪ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ درﻣﻮرد اﺳﻠﺤﻪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻧﻘﺶ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻤﭙﯿﻦ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ

ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﮐﻢ دو اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن  50درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن  40ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺟﻮانﺗﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺌﻮﻻن
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﻄﻘﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﻠﯿﺲ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه وارد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از ﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﺎ ﻣﯽ«
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ /ﭘﯿﺎم آوران ﺻﻠﺢ (»ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﻤﺎن را ﺑﺎ آنﻣﺎ ﻣﯽ !ﮐﻨﺪ؟ ﭘﻠﯿﺲﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ !ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺟﻮان ،اردن ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011
زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﻀﺎت ،ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﺿﻄﺮاری اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010در ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن داده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻗﻀﺎت ،دادﺳﺘﺎنﻫﺎ و وﮐﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
زﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﺸﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزم را دﯾﺪهاﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮی ﺳﻼحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ .3از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،زﻧﺎن اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻓﻌﺎل و ﻋﺎﻣﻼن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح،
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .زﻧﺎن ﻣﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیاز ﺟﻤﻊ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری زﻧﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﮏ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﯾﺸﻪ«
زﻧﺪ.ﻧﻤﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﯽ ( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ (Cﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن درﺑﺎرهﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎم را ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت را ،ﺷﺎﯾﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﯽ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ از زﻧﺎن ،رام ﺟﻠﺴﻪ (»ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺮدازﻧﺪ وﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺳﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪدر ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ،ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اززﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ را از داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﯿﺰش ﻋﺮﺑﯽ؛ ﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ
ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزش دادن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن ﺳﯿﻠﻮان و اﺑﻮﻃﻮر ،ﻣﺎه ﻣﯽ »( (2011دارﯾﻢ.
ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ و در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ،زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮای آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .راﺑﻄﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ،ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮزداری ،ﻗﻀﺎت ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﮔﺮوهﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﮔﺮوه
و ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ .4ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﺒﮑﻪای از زﻧﺎن ﻋﺮب ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺸﺮﯾﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ»(،آورد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وﺣﺪت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ«
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪی زﻧﺎن ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011
ﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻣﻦ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ«
ﺷﻮد و اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪاﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاول ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪدوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺮوم ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ
دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺮوم و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﮑﻞ داده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪدر ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ(.اول ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻫﺪاف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش دﻫﺪ) .ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎ و ﮐﺎراول ﺷﻮﯾﻢ و ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻤﺎن را
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن» ( ،اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را دارﯾﻢ.ﻫﺎی ﻻزم را راهﮔﺮوه
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎه ﻣﯽ (2011
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن و ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺋﺘﻼف« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮیﮐﻨﺪ ﮐﻪ راهرا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎزﻣﺎن
»ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد:
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺷﺘﺮاک اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ

●
●

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺾ روزﻣﺮهﺑﻪ ﺳﻼح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ.
ای اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن درﺑﯿﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺷﮑﺴﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ای ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻼش ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﮐﻨﺘﺮل آن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺪودهﺳﻼح ﻣﺤﺪوده
امﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن از وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ در ﺧﺎﻧﻪ« ﻫﺎ ،زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری زﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ:ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮردﺗﺮس دارم .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ
»ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.

زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم(

 Charles Roffeyﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم:
 ۱۱۰۲ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏﺳﻼح ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺷﺮﻗﯽ وﻏﺰه در اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺮاﻧﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﺎر درﺳﺘﯽ از
ﺷﻤﺎر اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2007ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  125000ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در دﺳﺖ
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ .از ﺳﺎل  1967ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ در اﺷﻐﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ
) (Aدﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ( ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮐﻪ  60درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽCﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ )ﻫﻢ اداره ﻣﯽ
( ازBﺷﻮد در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ )ﮐﻪ ﺣﺪود  17.2درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اداره ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ اداره ﻣﯽﻧﻈﺮ ﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻏﺰه اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮازن ﻗﺪرت و اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻨﯿﺖ  17.2درﺻﺪ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در دﺳﺖ دارد ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه رو ﺑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﻐﺎل ﻣﮑﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ
ﻫﺎ از ﺳﻮی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﺷﻐﺎل ﻣﻤﺘﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺮ ﻣﯽدر اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﮐﻨﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﻐﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻋﺮاب ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﺳﻨﺘﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ آب ،زﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎم و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ،از
ﻫﺎ و ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ واﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اول وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده« ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ
»ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ و اﺣﺰاب وﻓﺎداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و
ﻣﺠﺮم ،ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن
ﺟﺮم را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ،درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻼح
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﭼﺎر درﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎن ﮔﺎﻫﺎ ﺷﻤﺎرزﯾﺎدی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زن ﻧﻘﺶ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﺮو ﺑﺪﻫﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،اﯾﻦ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن؛ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  2004و  2006اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ زﻧﺎن ،ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻼن در ﺳﺮﺷﻤﺎری
اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  2006ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر  61.7درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ 23.3 ،درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  10.9درﺻﺪ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ 25 .درﺻﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و  52.7ازاﯾﻦ زﻧﺎن
دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎراز ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار رواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻏﺰه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﺷﻐﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ) 1967ﺑﺮای ﻏﺰه( و اردن )ﺑﺮای ﮐﺮاﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪ
اﻧﺪ و در ﻗﻮاﻧﯿﻦﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻀﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزم را ﻧﺪﯾﺪه رود اردن( ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻏﺰه ﻣﺎده ﮐﺮاﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺰه و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ آن ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺪ.ﺧﻮد رﻧﺞ ﻣﯽ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺮاﻧﻪﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
دوم در ﺳﺎل  2000ﻣﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺮداﻧﮕﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽاﺳﺖ داﻣﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻘﺶ« ﺷﻠﺒﻮب ﮐﻮرﮐﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﻣﺮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮداﻧﮕﯽ آﻧﺎن روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.
اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ
را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽاﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن
در« ﮔﻮﯾﺪ:اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ .او ﻣﯽ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻧﺎﺑﻠﺲ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪدﻫﺪ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽ
)ﻣﺎه ﻣﯽ » (2011از ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽاﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان از اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮان ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻨﻮب ،ﮔﺎﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ وﺷﻮد ﺣﻞ ﻣﯽﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺑﯿﻮه ﺷﺪه اﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ درﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮاﺳﻠﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی زﻧﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼح ﮔﺮمﻧﻘﺶ اﺳﻠﺤﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و از زﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ازاﻧﺘﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺧﻮد وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ زﻧﺎن
ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺳﺮ از زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﯽآورﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﺮد .ﮐﻠﯽ زﻣﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ زن ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ«
دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮراﻧﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزش »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده« ﻣﺮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .او ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻠﯿﺲ اﻵن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻠﺤﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺎن اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪدﯾﺪه
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .اﮔﺮ از زﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺳﻮال آﻧﺎن
ﻫﺎﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻓﮑﺮ ﻣﯽ »ﮐﻨﯽ؟ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽ« ﭘﺮﺳﻨﺪ:ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﺷﻤﺎ ﻣﯽرا ﻣﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺎﺑﻠﻮس ،ﻣﺎه ﻣﯽ ) (2011ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزار درﺧﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﺳﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮس و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺷﺮﻗﯽ
ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ« ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1967اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺷﺮﻗﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﻫﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞﻫﺎ ﻣﺪرک ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﯽداده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرت »اورﺷﻠﯿﻢ
داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﮔﺮم را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺪارد،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﺎ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽﻫﺎ در
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر.
ﻣﻮردی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﻠﻮان ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﻠﻮان و اﺑﻮﻃﻮر
اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻣﺎه ﻣﯽ  2011ﻧﺸﺎن از دﺷﻮاری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺨﺼﻮص در
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮد ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺎرﺳﺎل ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .آن زنﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﻤﯽ«
ﺑﭽﻪ ﻫﻢ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭘﺪرش او را ﮐﺸﺖ و دﻓﻦ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ
ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮش در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮﻃﻮر .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ .ﺷﻮﻫﺮش دﻧﺒﺎﻟﺶ
در ارﯾﺤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮد .او را آﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﮔﺮدد .او را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺸﺘﻪ وآورد و او ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭘﺪرش ﻫﻢ ﺑﻪ روی ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﻣﯽ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ را دﻧﺒﺎل  ATMﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ دﻓﻨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺳﺮ راه آن زن ازو در آن زﻣﯿﻦ
دارد اﻵن آزاد اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭘﻠﯿﺲ »ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اورﺷﻠﯿﻢ« ﮐﺮد و ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻮن
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ﻫﻢ ﺑﺮود اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ آن زن را دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻮس
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آزاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺪ .در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮدﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
زدﻧﺪ و ﭘﺪرش ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﺳﯿﻠﻮان او را ﮐﺸﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻮد .از ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻬﺎم زﻧﺎ ﺑﻪ اوﻣﯽ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد ﭼﻮن ﻫﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن ﺳﯿﻠﻮان و اﺑﻮﻃﻮر ،ﻣﺎه ﻣﯽ »((2011ﺷﺎن را ﺑﮕﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ،ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﮐﺴﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮی و ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻗﻮیﺗﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺰه
آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖاول ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ دوم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ در دوران اﻧﺘﻔﺎﺿﻪدر ﻏﺰه ﺷﻤﺎر اﺳﻠﺤﻪ
ﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖدوم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻻلﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ وارد ﻏﺰه ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﺰه ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻏﺰه ﺳﻼح
ﻫﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺳﺎل  89.6 ،2005درﺻﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زن ﺟﺮات ﻧﻤﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهآﻣﺎرﺟﺪﯾﺪی از ﻗﺘﻞ زﻧﺎن
ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ؟ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻏﺰه ،ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،زﻧﺎن را در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج ،ﻃﻼق ،ارث و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از
ایﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ  77درﺻﺪ از زﻧﺎن دراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ »ﻫﺎی زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ« ﮐﻪ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2009از ﺳﻮی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را دارﻧﺪ و  15درﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ 53 .درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و آزارﻫﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﻏﺰه از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 2ﺗﺎ  6ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزاتدر ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ«
ﻫﺎ دروغ اﺳﺖ و زن ﺑﺮای ارث ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞاﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮف …ﺧﻮد زن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ زن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده و
یﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ(»اش از اﯾﻦ زن ﺳﺮ رﻓﺘﻪ و او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه .ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺻﻠﻪدرﮔﯿﺮی
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﻣﻮر زﻧﺎن در ﻏﺰه ،ژاﻧﻮﯾﻪی ﺳﺎل (2011
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ارث او را ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮕﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﻣﻮر زﻧﺎن( آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر زﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ )ﮐﻤﯿﺘﻪ«
و از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻏﺰه ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﻠﯿﺲ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮادرش را
یﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻏﺰه ،ژاﻧﻮﯾﻪ ( »ای ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
)2011
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻫﺎ در ﻏﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺮاﻧﻪواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﻠﮏ اﺳﻠﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی و
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﭘﺪر ﺳﺎﻻری را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻣﻮاردی در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
درﮔﯿﺮی ﻗﺪرت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﺪم
ﻫﺎﻫﺎ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان«
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﮔﺮدان از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ »ﻣﺮدم ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دﻫﺪ (،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽAﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺨﺶ )ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ را
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺴﺮاﻧﻤﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ« ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
»ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺷﻮاری ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد از ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻮاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
آﻧﺎن اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل  ،2005ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺮوه
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ.
…اداﻣﻪ دارد

زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم(

 Josh Pesaventoﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره  :ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
 ۱۱۰۲ژاﻧﻮﯾﻪ
اردن
زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻋﻤﺎن» – ،ﮐﻨﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮدان از اﺳﻠﺤﻪای ﯾﺎ ﺑﺮادری ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪدر ﺗﻤﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮی«
ﻣﺎرچ 2011
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
ﻋﻤﺎن ،اردن ،ﻣﺎرچ 2011
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

زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ دوم(

 Ra’ed Qutenaﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ دوم:
 2011ژاﻧﻮﯾﻪ
زﻧﺎن و اﺳﻠﺤﻪ
ﻻﻣﯿﺎ روﺳﺘﻢ“ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ 70ﻣﯿﻼدی ،زﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﻫﻪدر ﻃﻮل درﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺳﻨﮕﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آدم ﺑﮑﺸﻨﺪ در ﺳﻨﻦ ﻟﺒﻨﺎن« ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن”ﺷﻬﺎده
 .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس»ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﺑﯽ
 ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺸﻪ در وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺰم”ﺷﻬﺎده“ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﮔﻨﺎه ،اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از رزﻣﻨﺪﮔﺎن زن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  600ﻧﻔﺮ زن در ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻫﺎی اداری و درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

) (2011ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن ﺗﺨﯿﻠﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ”ﻧﺪﯾﻦ ﻟﺒﮑﯽ“ ﺳﺎﺧﺖ »ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟« ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ورود ﺷﻮﻫﺮان ،ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از روش
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎل  2008در روزی ﮐﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ”ﻟﺒﮑﯽ“ ﻫﺎی ﻣﺮدان را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺎی آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﻨﮓ
آن روز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺮوت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آن روز از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻢ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد:
ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎدران اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮود؟ اﯾﺪهﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی»ﻫﺎ داغ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﮏ زن در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.ﺳﺒﮏ در ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻦ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1998ﺗﺎ  2003ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در  72درﺻﺪ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2011ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﯾﮏ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮارد ﺗﻔﻨﮓ و اﺳﻠﺤﻪ
ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺗﻔﻨﮓ ﺷﮑﺎری ،ﺷﻮرای زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ
در« ﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2005ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﮔﺮوهﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺞ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ درﺑﺎره
»ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهدﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﯽ
ﯾﮏ زن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ رای دادﮔﺎه را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن »ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن« در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی
دادن ﻋﮑﺲ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻃﻼق ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ دارﻧﺪ:
ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎﻫﻢﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺒﺮد .و ﻣﺎ را از آن ﻃﺮف درب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ«
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺎه ﻣﯽ »– 2011ﮐﻨﺪﻧﻤﯽ
ﻣﻮردی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن
ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﺎﻣﻞوﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ »اوﻻ« ﺧﺎﻧﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻔﻨﮓ ﺧﻮد را
در ﯾﮏ ﮐﻤﺪ ﺷﯿﺸﻪای در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ او را دارد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
او ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ آن
ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎری رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﻮرا وﺟﻮد داﺷﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺖ ،وﮐﻼی ﺷﻮرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
روﻧﺪ ﻃﻼق را ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﻮری از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮای ﺧﻮد و دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،دادﮔﺎه رای داد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  800دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﻟﺒﻨﺎن( ﻧﻔﻘﻪ
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای زن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪور رای دادﮔﺎه را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻠﺤﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ در
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ اوﻻ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی ﺣﮑﻢ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﺮد و دادرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2010ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﯿﺶﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در ﮐﻤﯿﺘﻪ
در ﭼﻬﺎرم اوت  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎده  562ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﺧﻮد دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن ﺧﻮد را ،ﺑﺪون
ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻤﻮد و او را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺎ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن« اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺳﺎل  2008ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد از ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎوز در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن وﺿﻊ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎوز
 518ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهﺷﻮد و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺎﮐﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﯾﺐ دادن او ﻣﯽﻫﺎی ازدواج ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﺎﻣﻞ زوج
 522).ﺷﻮد)ﻣﺎدهﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت از روی وی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭼﺎﻟﺶ
ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻟﺒﻨﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪدﻟﯿﻞ ﺳﮑﻮت زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﻼح
روﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺜﺮت و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻠﺤﻪ و »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻖ« ای از ﻏﺮور وﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
درﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد« ﺷﻮد.ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ
».داﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽاﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرای زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺎرچ 2011
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻦواﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ »ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ« و »ﺧﻠﻊ ﺳﻼح« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻠﻤﺎت
اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
داغ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﺮف زدن ی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺴﺖ .ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺮف زدن درﺑﺎره«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺮوت ﻣﺎرچ »– 2011درﺑﺎره آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راه را ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرهﻫﻢ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻫﻢ زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦاﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪ .ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪداده
ﮔﻔﺘﮕﻮ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻣﺎه ﻣﯽ  2011ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،در ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮد
ﻫﻢ آورد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در
ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد» .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« در ژوﺋﻦ  2011اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯿﺰﮔﺮدی در ﻣﻮرد
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺛﺮ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﺷﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.

…اداﻣﻪ دارد

زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ اول(

 Jeremy Priceﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ اول:
 2011ژاﻧﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در  100ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎنای اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن( ﺷﺒﮑﻪ» (IANSAﻫﺎی ﺳﺒﮏﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح ﺷﺒﮑﻪ« اﯾﺎﻧﺴﺎ ﯾﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﻧﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﻼح
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
اﮐﺘﺒﺮ 2011
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮومﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ”اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮ روی زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎر ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻨﺎر زده ،از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را
در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺴﺎس و دﺷﻮارﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات از ﺟﺎﻣﻌﻪاﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت

اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهداﻣﻦ ﻣﯽ
اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮردﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻂ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ”ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﺰوﻣﺎ
اﻧﺪ وﺟﻮدﻧﺎﻣﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
دارد.
ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن و
ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد« ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ .در اردن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای
ﺷﻤﺎره  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺖ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪداﻧﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،زﻧﺎن ﻣﯽﻣﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 .1ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮد آوری ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻻن و وﺳﯿﻠﻪای
ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ
 .2ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎ وﺳﺒﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد را در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
 .3از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح راﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
 .4ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره
ﻓﺮد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
درک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﭘﯿﺮوی اﺟﺒﺎری زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﺰارش دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن – ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ،ﭘﺴﺮان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد از ﻗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.ای از رﯾﺸﻪﭘﺎره
ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،آورﯾﻞ  2011ﻫﺎی ﺳﺒﮏﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼح
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ وﺳﺒﮏ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  80درﺻﺪ آن در ﺗﻤﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه
از :ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد اﺳﻠﺤﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻣﯿﺰان آن در ﻫﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﻠﺤﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﻧﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از دﺳﺖ دادن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺿﺮب
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻀﺮوب ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ،آزار ،ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﯾﺪ .درای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ”ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﻣﯽ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ،ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده ،زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؟
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ در ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﻼح دﻫﺪ .اﺷﺎره ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺎﻟﺶ
و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺷﺎرهای ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ،ﺳﻼح و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز
ﺑﺨﺸﺪ.ﻣﺮدان و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زاوﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺸﻦﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زﯾﺎد در ﻋﺮوﺳﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼف و ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﯾﺶ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد .درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ،ﮔﺮوهﺳﻔﯿﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ اداره ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن را آﯾﺪ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد ،ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺎن رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
راهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ،ﺟﺪای از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺪ و ﺗﻮازنﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه« ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002در ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ اﺳﻠﺤﻪ»راﺑﻄﻪ ﻣﺮد و زن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدهدارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺷﻮﻧﺪ .داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده از اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ای ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻠﺤﻪداری داﻣﻦ زده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا رخ داد ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی را »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا داﻣﻦ زده اﺳﺖ،ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحاﮔﺮﭼﻪ درﮔﯿﺮی
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺧﯿﺰشﻫﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺒﻮدن
ﺿﺮورت درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ درﮔﯿﺮیدوﻟﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.دﻫﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻧﻘﻼب«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ – »آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻟﯿﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﮐﻤﭗ ﺑﺮج اﻟﺒﺮاﺟﻨﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ 2011

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی دوﻟﺖ در ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻟﯿﺒﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﭘﻠﯿﺴﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺎدل و
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎی اﺧﯿﺮ درب را ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر و
ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽاﻧﺪک اﺳﺖ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزار ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺟﺰ از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اراﺋﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻼش ﻧﻤﯽ
ﻟﺒﻨﺎن
اﺳﻠﺤﻪ :ارزان ،در دﺳﺘﺮس و ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
آﻣﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻠﺤﻪ در ﻟﺒﻨﺎن 21 ،ﻗﺒﻀﻪ در ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﺎرغ از دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده »ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ« آﯾﺪ از اﺻﻄﻼح ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ”ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن“ و ”ﺑﻌﻠﺒﮏ“ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  137ﺳﺎل  1959ﻧﮕﻬﺪاری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ
در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 90.6 ،در ﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن  20ﺗﺎ  35ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد 37.5 .درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ و  22درﺻﺪ دارای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﮐﺎریداﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
 .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ»ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻼحﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻼشﮐﻮﭼﮏ در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2011ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ دارد ،اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺮوت ﻣﺎرچ »ﺷﺪ.ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
2011
…اداﻣﻪ دارد

