
  

 

  زنددشمن هرگز در نمی
  پورنیماهرخ غالمحس

تجاوز و  هابیآس نیا نیبدتر از یکی. نندیبیم بیآس زدگانجنگ تمام از شیب زنان ها،جنگتمام  در
ضربه زدن به  یبرا یبه عنوان راهکار انیجواز جنگ یاریکه بس یتیاز زنان است، جنا یجنس یکشبهره

ک ا ی اجمالینگاه ریز یمقاله. ندزنیم دست آن بهدشمن    .اندازدیم هاتیجنا نیبه ابعاد هولنا
  

ش عکس مکه امانندی که رویخورد توی کیف سیاه کیسهلرزد. سر میش هنوز هم میاکند. دستم را ول میادست
رفته، از هم  کارت وا یکشد بیرون. پرس پالستیکی لبهش را میاکار شده. کارتبا یک عالمه منجوق رنگی رنگی 

م نیست. کارم همینه. امسال ام. مددکار افتخاری. بار اولا مددکار«. گیردش جلوی صورت مرد ریشوباز شده. می
  »... خوام بیام کمکاستان شدم. می یمددکار نمونه

 ،حوصلهمرد اما، کم» .ترسممن می ،تو رو خدا بیا بریم ،مامان«کشم: ش را میادست ،آیدصدای گلوله که می
زنا این حوالی نباشن بهتره. نشنیدی عراقیا دارن  .و بگیر و برو خواهرر تادست بچه«دهد: ش را پس میاکارت
شیرین حتی از گن تو بستان و دشت آزادگان و قصر شهر؟ زنا نباید این حوالی بمونن. می یرسن پشت دروازهمی

   »... موناش بمونه رو پیشونی همهقبل از این که داغ رسوایی ،پیرزنام نگذشتن. همین امروز شهرو ترک کنین. برین
من نیست؟ کسی  یکس نگران مدرسهچرا هیچ :کنم کهمدام به این فکر می .کشدش میاگیرد و دنبالم را میادست

نیست، اما همه نگران من و مامان و مش شریفه و دخترش صدیقه و  شیندنمی هایی که حوالی کپرماننگران بمب
  ند. ا های شهرزن یبقیه

زنند  که در جوی خرمشهری حرف میآن دو دخترک جنگ یهجا از حماسها همهمن فقط هفت سال دارم، محلی
کماندوهای عراقی را به زحمت انداخته مرکز میدان مطهری خرمشهر، ساعت مانع حرکت آن همه نیروی  وبودند ها 

که روی پشت  ،مجهز به سمت مسجد جامع شدند. و هنگامی که نیروهای عراقی در مقابل چشمان رزمندگان ایرانی
خرمشهری  ها موضع گرفته بودند، این دو دختر ایرانی خرمشهری را در حلقه محاصره گیر انداختند، دو دختربام
  .شان پایان دادندبه سمت هم به زندگیروی هم نشستند و با شلیک گلوله هروب

 کنم که مرگ را به اسارت ترجیح داده و به دنیای مردگان رو آورده.ای فکر میهفت ساله به تن زنانه این بار هم منِ
ست. ا هاجغرافیایی جنگ یقرن ما قرن بردگی جنسی زنان در محدوده. ای از زمین تحت اشغالاسیرشده، تکه زنانِ

ها البد با . آنشوندمحسوب می مخاصمه، نه یک انسان که ابزاری برای سرکوب و جنگدو طرف ز سوی زنانی که ا
شان هم کنیم، به زنانشان را منهدم میگلوله توپ یدشمن و ذخیره یهر اندازه که انبار خمپاره«گویند: خودشان می
ای برای ند. وسیلها آوردن دشمن در رای به زانوزنان جنگ نه نوعی از انواع بشر، بلکه ابزاری ب .کنیمتجاوز می

  »ست.ا هاشان به معنای  تصاحب بخشی از سرزمین آنتحقیرشان. تصاحب زنان



  

 

 هیو گسترده عل ،شدهیزیربرنامه ک،یستماتییابیم که خشونت و تجاوز سمی با نگاهی گذرا به تاریخ مکتوب بشر در
شکستن دشمن بوده  یناشرافتمندانه برا یالهیمانده، همواره وس یباق یها ردکه از آن ییهاجنگ یزنان، در همه

ها به زنان بگیرید تا روایت دردناک و دهشتبار تجاوز داعشی» سابینی«تجاوز رومیان به زنان  یاست. از افسانه
 ماننداند، ردهها چنان تلخ و همگانی اند که کام تاریخ را هم تلخ کبرخی از این روایت و عراقی. ،ایزدی، سوری

دومین « جنگی که –ن سازی نژادی در جنگ بوسنی و صربستاتجاوز به زنان بوسنی و هرزگوین برای پاک یحربه
  نام گرفت. » کشی تاریخ بشرنسل

هزار زن و بنا به  ۶۰بنا به روایتی  .کندمانده دو آمار متفاوت از زنان قربانی بوسینایی را اعالم میهای باقیروایت
 یشان، به عنوان بخشی از یک پروژهدر مقابل چشم همسر و فرزندان بوسنیایی، غالباً هزار زن ۲۵یت دیگر روا

  استراتژیک از سوی صرب ها مورد حمله و تجاوز قرار گرفتند.
کنیم تا به زنان تجاوز می«: ندفتگمیها . آنرقم زدنددر کنگو  هاشورشی بود که ایفاجعه ،اینبسیار دهشتبارتر از 

روایت کلمنتین، زنی کنگویی و مادر هشت فرزند  »توسط مقامات نشان دهیم. شدن نادیده گرفتن ازخشم خودمان را 
ها از من پرسید: رهبر شورشی«مکتوب کرده است:  بی بی سیها مورد تجاوز قرار گرفته که توسط شورشی را

گر بپذیرم که تجاوز را من  "خواهی ما شوهرت باشیم یا این که به تو تجاوز کنیم؟"می انتخاب کردم. به خودم گفتم ا
م بزرگ شدند بگویند مادرمان کسی بود که اخواستم وقتی فرزندانها شوهر مرا خواهند کشت. نمیآن ،شان شومزن

  ».باعث مرگ پدرمان شد
  
  تخاصم؟ یبرا یابزار ای یجنس لیم

تجاوزات  یبه عنوان بخشی از انگیزه شودنمی ندا عنصر میل جنسی سربازان حاضر در جنگ را که از خانه دور
 ،مخاصمه است. در این مسیر اما بخش مهم ماجرا تهاجم و تحقیر طرف دیگِر ،ها نادیده گرفتگسترده  در جنگ

ش اآن چیزی است که نام یای برای برتری و تصاحب همهخشونت جنسی نوعی ابزار اظهار قدرت و اسلحه
  دیگری است. » موجودیت«

کنسل یهایی که با انگیزهدر جنگ این اتفاق دردناک غالباً به شکل  گیرنددر میسازی نژادی کشی یا پا
را که بعد از سقوط هواپیمای  ۱۹۹۴کشی رواندا در سال تری رخ داده است. به یاد بیاوریم ماجرای نسلبرجسته

مورد تجاوز » توتسی«هزار زن از قوم  ۵۰۰به  نزدیک کشیگسترده شد. در این نسل ش آنآت» جووینال هابیاریمانا«
 و صاحب فرزندانی بیست و چند ساله از آن تجاوز شده شان امروز به ایدز مبتالزنانی که  اغلب ،جنسی قرار گرفتند

را در این باره  یعمد یامدهایپند. برخی از این زنان در مقابل دوربین جاناتان تورگوونیک، مستندسازی که فیلم ا
گوید دو دختر دارد و از یکی از آنها متنفر است اند. زنی که میدردناک گفته یو از آن تجربه اندساخته، ایستاده

  چون او حاصل یکی از این تجاوزهاست و قادر نیست او را دوست بدارد. 



  

 

رمئو  یی پی برد، کتابی نوشتهبه عمق تراژدی زنان رواندای طانیدست دادن با ششاید بشود با خواندن کتاب 
کشی رواندا به عنوان داوطلب با نیروهای سازمان ملل در که در جریان نسل ،کانادایی یداالئیر، ژنرال بازنشسته

  ها را نجات داد.کرد و جان صدها نفر از توتسیخون و جنگ و تجاوز همکاری می یبحبوبه
   

   »بخشآسایشزنان « تیروا
هتک حرمت زنان است. هنوز هم  ینهیها در زمارتش نیتراز بدنام یکی دوم یجهان جنگ انیپن در جراارتش ژ

که آن  ،پنیاگاهی به ندرت صدای اعتراض تعداد اندکی از پیرزنان بازمانده از جریان سیستماتیک تجاوز سربازان ژ
کودکانی ده تا چهارده ساله بوده اند، به گوش می   رسد. روزها 

پنی مورد تجاوز فردی و گروهی اکه آن روزها توسط سربازان ژ شدی اطالق میزنان به» بخشایشآسزنان «عنوان 
اولین زنی  کشی جنسی شدند. فلیسیدابهره متحمل جویی سربازان ژاپنیهزار زنی که برای لذت ۲۰۰ ،گرفتندقرار می
او ان تاریخ به روشنایی بکشاند. ها را از پستوی تاریک و پنهمصمم شد داستان این زن ۱۹۹۵در سال  بود که

کهزار زن قربانی را که غالب آن ۲۰۰ سرگذشت سازی رد پای متجاوزان ها در طول جریان جنگ به عمد و برای پا
  . روایت کردکشته شده بودند، 

رخ  ها شدند، اتفاقی که هرگزعذرخواهی رسمی ژاپنی مانده از جریان تجاوز خواستاِرهزار زن باقی ۶۰به  نزدیک
نفر  ۱۵۰فقط  ،نداد و تنها چیزی که عایدشان شد مقدار مختصری غرامت از سوی دولت ژاپن بود. از این تعداد

  رادیویی به شرح اتفاقاتی پرداختند که زمانی در پستوی تاریخ برایشان رخ داده بود. یها در یک برنامهآن
  

    نیزنان برل یتجاوز به تنانگ ن،یاستال تیجنا
ثرشان در شکست مجنونی به نام هیتلر همیشه به خودشان ببالند، اما ننگ ؤی شاید به افتخار نقش ماهالی شورو

هم در واپسین  آن ،مانده از جنگ در برلینبازاستالین به زنان  یای که با اشارهشدهریزیتجاوز سیستماتیک و برنامه
  یشانی تاریخ باقی خواهد ماند.های جنگ جهانی رخ داد، برای همیشه بر پدقایق خاموش شدن شعله

کر کرده تا روز دوم می ادر کتاب خاطرات دسربازان روسی آن طور که برای نخستین بار والدیمیر گلفان ، ۱۹۴۵ش ذ
تا دو  هزار به یک میلیون و چهارصد نزدیکهایشان به لرزه انداختند، های شهر برلین را زیر چکمهفرشکه سنگ

وقتی یک گردان از زنان آلمانی را  ،دهد کهجنسی قرار دادند. او شرح می یمیلیون زن آلمانی را مورد سوءاستفاده
  »شان فرو کنیم.چاقو در آلت تناسلی تک به تک«اسیر کردند، پیشنهاد شد که 

گرفته تا روسییکایاز آمر ن،یبازماندگان متفق  کیبه روشن شدن وجوه تار یاقیاشت درتن به فرانسه، و ایتانیبر و هیها 
اند و زیر لوای نام قهرمان بزرگ، دنیا را از شر هیتلر نجات داده ،هادهند. آنیم نشان جنگ یانیپا یهاتیجنا نیا

برای همین هم ترجیح عمومی سکوت بوده  .بکشاند نام بلندشان را به زیر یتواند آوازهطرح این مسئله می طبعاً
  است. 



  

 

از  بازماندهرسید تا زنان  دیگرنوبت به طرف  ،ها دست از تجاوز و جنایت کشیدندآلمانی و که سقوط کرد برلین
مانده از این های باقیرا مورد تجاوز وهتک حرمت قرار دهد. عکس ،طرف مقابل، یعنی زنان آلمانی درجنگ 

گیری در این تجاوز ستالین برای انتقاما یند. فقط نیروهای ارتش سرخ به  اشارها اتفاقات دردناک و ویرانگر
مانده دیده رد پای سربازان آمریکایی و فرانسوی هم در اسناد و مدارک باقی دخالت نداشتند؛شده ریزیبرنامه
   شود.می

مانده از تجاوز جنسی ارتش باقی یهای گزندهاز آن تاراج در مورد زخم جان در بردهبعدها تعدادی از زنان آلمانی 
 یاو در مقدمه .اثر کابریگ کوئب است باشم دختر دیچرا من باها ها نوشتند. یکی از این کتابقصه سرخ
توسط سربازان شوروی مورد تجاوز  ،ش شرح داده که یکی از دو میلیون زنی است که به دستور مستقیم استالیناکتاب

شده در جنگ میلیون روسی کشته ۲۶ته انتقام خواساستالین می ،. به باور عمومیاست جنسی قرار گرفته یوحشیانه
خودش را از راه  ،کابریگ حین فرار با قطار بگیرد. ،های آن سرزمین بودندترین آدمگناهکه بی ،را از زنان آلمانی
شود و کند. در یکی از روستاهای همان حوالی اسیر میخواهرش را برای همیشه گم می ، امادهدپنجره نجات می

  گیرد. هفته توسط سربازان ارتش سرخ بارها و بارها مورد تجاوز جنسی قرار میمدت دو 
  

  داعش و تجاوز به زنان 
که رخ بدهد یهر اتفاقی هر گوشه گیرد.در جریان اخبار و اتفاقات قرار میجهان این روزها بیش از گذشته  در  ،دنیا 

ای پیدا ز و محدوده و جغرافیا مفاهیم دگرگونهخواهد شد. مر منعکسهای اجتماعی کسری از ثانیه توسط شبکه
ها مانع تجاوز اجتماعی است، اما هیچ کدام از این پیشرفت یهای گستردهعصر فیسبوک و توئیتر و شبکه .اندکرده

کنسیستماتیک به زنان    های جنگی نشده است. در سرزمین سا
 تجاوزمعرض خاورمیانه در  یورشدهشعله ینان منطقهز و کًال ،های سوری، زنان ایزدی، زنان عراقیاین روزها زن

از  لیم یلید به معنای مرگ است.و هرگونه مقاومتی  ،کننددست به دست می» جهاد نکاح«ها را به عنوان ند. آنا
 و هر بار پیش از ازدواج ،های اجباری چندروزه دادهقول یک زن زیبای عرب نوشته که او بیست بار تن به ازدواج

 یویژه یاش قرار گرفته است. آن طور که زینب بانگورا، فرستادهبکارتتحت عمل جراحی برای بازیابی  دوباره
مرگ زندگی  یها با سایهگفته، جان هیچ زنی در امان نیست. آن لیم یلیدمسائل مرتبط با خشونت جنسی به 

کت ،کنندمی ش مورد ایک برای پیشبرد اهداف استراتژیکچرا که داعش خشونت جنسی با زنان را به عنوان یک تا
  دهد. توجه قرار می
های چه در سوریه و چه در مکان ،که تجاوز به زنان غیرسنی ه استمفتی عربستان، فتوا دادیک  ،محمد عریفی

به  ،حتی جهاد نکاح با محارم را هم حالل دانسته این کشور،مفتی دیگر  ،شود. ناصر العمرحالل شمرده می ،دیگر
گر یک جنگ که ا و اگر  ،ش تجاوز کندخود تواند به محارممی ،جو دختر یا زنی برای همخوابگی پیدا نکرداین معنا 

  زن مورد نظر مقاومت کند، از اهالی جهنم است. 



  

 

جویی بیشتر، زیر گوش ما و هر لحظه و هر دقیقه به منظور لذت زنانو کشتار  ،تجاوز گروهی، ختنه زنان، مثله کردن
ای فاجعه این و اند،ارعاب ختنه شده در حال رخ دادن است. تا به حال فقط چهار میلیون دختر عراقی به زور و

جنگی که  ،ندا ای قربانیان واقعی جنگ. زنان عراقی، فلسطینی، افغانی، نیجریهه استبهداشتی و انسانی  را رقم زد
  ها نقشی در پیشبردش ندارند.آن

و یا بردگی جنسی،  ،آزار و اذیت یافته،در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزات سازمان بان حقوق بشردیده
 مدارک یبررس که یروز دیشا به ثبت رسانده است.را و آزار فیزیکی توسط نیروهای مسلح داعش  ،ازدواج اجباری

ها مرتکب آن گفت بتوان باشد، شده رها داعش گرفتن پا از یناش شوک از ایتر بوده و دنصولحقابل  شواهد و
اند و تعدادی که نجات یافته ،ندا زده مفقوداالثرجنگ یاند. زنان بسیاری در این منطقهشده »تیبشر هیعل تیجنا«

کان با    مشکالت روحی و روانی در حال مقابله اند. کما
 ۲۰۱۵ یتا ژانویه ۲۰۱۴های سپتامبر دختر که در ماه ۹زن و  ۱۱با  خود در گزارش »بان حقوق بشردیده« سازمان 

ساله نیز وجود دارند که  ۱۲ یچهها دو دختربگو کرده است. در میان آنواند گفتها فرار کردهاز دست داعشی
گفته  »بان حقوق بشردیده«اند. یک پزشک محلی به گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شدهمی

کنون است  ها از سوی افراد مسلح داعش مورد تجاوز قرار تن از آن ۷۰حدود  وزن و دختر را معاینه کرده  ۱۰۵که تا
کنون  برند و تاهای روحی و استرس رنج میتمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی ،وی یفتهاند. به گگرفته

  اند.ها اقدام به خودکشی کردهها برای فرار از این خشونتبسیاری از آن
اسد برای شکستن مقاومت نیروهای شورشی و هم از سوی  خشونت علیه زنان هم از سوی نیروهای دولتی بشار

و برخی از زنان آواره و قربانی که از سوی هردو طرف مخاصمه مورد تجاوز  ،دهدو نیروهای معترض رخ میداعش 
به حدی که لیزن گرن هولتز،  ،گیرندها این بار در لبنان مورد تجاوز قرار میاند. آناند به لبنان پناه بردهقرار گرفته

سوری در  یجنسی زنان آواره یاسفتادهءبه شدت از سو »حقوق زنان در بخش نظارت سازمان مللی دایره«رئیس 
  لبنان اظهار نگرانی کرده است. 

کرده و به سراغ زن جنایتکارانگوید می ،وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه  اند.ها رفتهکودکان را رها 
رسد او توسط نیروهای دولتی سوریه دهنده است. به نظر میبسیار تکان ،ساله ۱۸زینب الحسنی،  یتصاویر جنازه

کرده ،مورد هتک حرمت قرار گرفته، بازوان، پاها او را تحویل  یاند. خانواده زینب وقتی جنازهو سرش را از تن جدا 
کنند که نشان میگرفتند، مجبور شدند برگهمی  داد دخترشان  توسط باندهای جنایتکار به قتل رسیده است.ای را امضا 

این زنان گمنام  ماجرایریزی در یکی از مزارع اطراف شهر حلب بخشی از زن عریان و در حال خون ۵دن شپیدا 
زنان، در طول چند سال اخیر و در جریان جنگ  یبر اساس تحقیق پژوهشگران دانشگاه کلمبیا و مرکز رسانه است.

تجاوز گروهی  هااین جنایت رصدد ٤۰ شده است،خاورمیانه ، به هشتاد و پنج درصد زنان اسیر در جنگ تجاوز 
  بوده است.



  

 

گر از خودمان بپرسیم جهان چرا نسبت به هولوکاست اظهار شگفتی و انزجار می یتبشر کند، اما زیبنده است ا
کنون هولوکاستی دهشتبارتر از آن ینتوانسته چرخه کر شده، درد و رنج هولوکاست را متوقف کند؟ هم ا چه در تاریخ ذ

  در حال رخ دادن است. ،مانجا بغل گوشهمین
__________________________________  

مرا هم با «و » فروختاالغی که سیب می«های داستان ی مجموعهنگار و نویسندهپور روزنامهماهرخ غالمحسین
دست انتشار به قلم وی در » هایی به مادرمنامه«و » زنی که دهانش گم شد«داستان  است. مجموعه» کبوترها پر بده

  .است


