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کابوس آتش در کمین زنان هیزم چین

خطر تجاوز در کمین زنانی است که در سودان جنوبی برای هیزم جمع کردن دل به جنگل میزنند
دنیس هروبی
فرحناز دهقی

در مســیر کثیفی کــه به گلهــای کاغذی
قرمز روشــن مزین شــده اســت ،زنــان با
پیراهنهایــی تا مچ پا قبل از آنکه دل به
جنــگل بزننــد ،در گروههای پنــج نفره یا
بیشــتر دور هم جمع میشــوند .درســت
خــارج از بزرگتریــن کمــپ پناهجویان

در جوبــا ،پایتخت ســودان جنوبی ،زنان
بــا داسهای آماده در دستانشــان برای
بریــدن هیزم میگویند با هم بودنشــان
که کمی به آنها احساس امنیت میدهد
و از بــه دل جنــگل رفتــن ،امنیــت خاطر
پیــدا میکنند زیــرا ایــن گونه اگــر اتفاقی
بــرای یکی از آنها بیفتــد ،بقیه میتوانند
فرار کنند و دیگران را باخبر کنند.
یکــی از آنهــا میگوید هر بــار که برای
هیــزم جمــع کردن بــه جنــگل میروند،

چهــار یــا پنــج ســاعت بعــد بــه کمــپ
برمیگردنــد .دیگــری با تأکیــد میگوید:
«بگــو اگر خدا بخواهد» و دســتانش را به
حالت دعا باال میآورد.
پــس از پنج ســال جنــگ داخلــی در
سودان جنوبی ،نزدیک به دو میلیون نفر
از شهروندان آن به کمپهای پناهجویی
سراسر کشــور پناه آوردهاند .این کمپها
را سازمان ملل برای در امان ماندن جان
آنها از جنگی که در کشورشــان در جریان

اســت و بــه دنبــال آن پای کمبود شــدید
مواد غذایی هم به میان باز شــده ،ایجاد
کرده است.
در بدویتریــن شــکل آشــپزی ،برای
پخت غــذا به هیــزم نیاز اســت و وظیفه
جمــعآوری هیزم برعهده زنان گذاشــته
شــده اســت .نایکر مــوت ،رئیــس یکی از
کمپهــای ســودان میگویــد« :اگــر زنی
تنهــا در جنــگل مشــغول جمــعآوری
هیــزم باشــد و ســربازی او را ببیند ،حتماً

بــه او تجاوز میکند .ما چه باید بکنیم؟»
او میگویــد زنــان خطــرات را بخوبــی
میداننــد .آنهــا ایــن اتفاقهــا را از زنانی
کــه در مناطقی دور از دیدهبانی ســازمان
ملل مورد تجاوز و شکنجه و گروگانگیری
قرار گرفتهاند ،شنیدهاند یا آنکه خودشان
چنین تجربههایی را از سر گذراندهاند.
ســازمان ملــل براســاس تحقیقهــا،
تخمیــن زده که بیــش از  70درصد زنانی
که در کمپهای پناهجویی سودان زندگی

میکننــد مورد تجــاوز قــرار گرفتهانــد .از
زمــان آغــاز درگیریهــا در ســال ،2013
سربازان نظامی سودان جنوبی همواره به
استفاده از تجاوز به عنوان یکی از ابزارهای
ســرکوب و اعمال خشونت متهم بودند.
ارتش ســودان از تجاوز به عنوان تاکتیک
جنگــی بــه روشــی سیســتماتیک بــرای
تحقیــر و ارعــاب قومیتهــای مختلــف
کشــور اســتفاده میکرد .مــوت میگوید:
«معمــوالً ســربازان در جنگلهــا انتظــار
میکشند که زنی برای هیزم جمع کردن
به آنجــا برود تا پشــت درختهــا پنهان
شوند و بعد او را در دام خود بگیرند».
روزی کــه ســربازها بــر بــدن مــوت
جراحــت تجــاوز نشــاندند ،او کوهــی از
هیــزم بــر پشــتش ســوار کــرده بــود و از
شــادمانی ثمــره تالشهایــش دلــش
میخواســت زودتــر بــه کمپ برســد .اما
غافل از اینکه ســربازان او را نشــانه گرفته
و آرام آرام بــدون اینکــه کســی متوجــه
شــود ،بــه ســمت او میرونــد .هنگامــی
کــه ســربازان از پشــت درختهــا بیــرون
پریدنــد ،زنان برای باخبــر کردن یکدیگر
جیغ کشــیدند .بــرای حفظ جانشــان با
تمام قــوا دویدند .اما ســربازهای تنومند
با هــر قدم بلندی که برمیداشــتند خود
را به دختر  10ســاله مــوت که برای کمک
کــردن بــه مادرش بــه جنگل آمــده بود،
نزدیکتــر میکردنــد .ســربازها دخترک
را بــه چنگ آوردند .موت بــا یادآوری آن
روز میگویــد« :وقتــی فهمیــدم دختــرم
را گرفتهانــد ،دیگــر پاهایــم تــوان دویدن
نداشــتند .نمیتوانســتم او را آنجــا رهــا
کنــم .بنابراین برگشــتم .ســربازها که مرا
دیدنــد گفتند بیایید فقط بــه مادر تجاوز
کنیم .آنها دســتم را از پشت سر گرفتند و
یکی از ســربازها مرا روی زمین انداخت.
دو ســرباز دیگر صورت دخترم را ســمت
من نگه داشتند و مجبورش کردند تمام
صحنههای تجاوز را ببیند».
دولــت تاکنون واکنشــی نشــان نداده
اســت امــا مــاه ســپتامبر ســال گذشــته،
سخنگــــوی دولــــت در مصــاحبــــه بــا
شــبکهخبری الجزیــره گفــت ســربازانی
کــه بــه زنــان تجــاوز کردهانــد ،مجــازات
میشــوند .چهــار زن دیگر ســاکن کمپ

مردم در سودان جنوبی با چالشهای
زیادی دست و پنجه نرم میکنند .قحطی
قریبالوقوعی جان نزدیک به  6میلیون نفر
را تهدید میکند و سازمانهای بینالمللی به
دنبال یافتن راهی برای تعطیل گرسنگی و
قحطی هستند 20 .هزار نفر فقط همین امسال
به دلیل کمبود غذا و عدم امنیت به کشور
همسایهشان اتیوپی گریختند
هم گفتهاند کــه در جنگل به آنها حمله
شــده اســت و زنــان متعــدد دیگری هم
میگوینــد مســأله تجــاوز در ایــن کشــور
حادثــهای رایــج اســت .کریســتین آیــو
رئیــس یــک کمیتــه بینالمللــی نجات
کــه بــه جمــعآوری پروندههــای تجــاوز
مشغول اســت میگوید این تجاوزها هر
روز در جنگلهای ســودان جنوبی اتفاق
میافتــد .او میگوید« :مســأله فقط هم
تجاوز نیســت .بحث گروگانگیری و قتل
هم در میان است».
چند ماه پیش یک گروه جستوجو و
نجــات به دنبال گــروه کوچکی از زنان که
در جنگل ناپدید شده بودند ،میگشتند.
آنهــا در تحقیقهایشــان بــه اجســادی
رســیدند کــه از شــاخههای درختهــای
جنگل آویزان شــده بودند .راه حل ساده
است؛ موت و آیو میگویند اگر خانوادهها
زغال و هیزم در دســترس داشته باشند،
دیگــر الزم نیســت بــه جنــگل برونــد و
قربانی شوند.
مردم در سودان جنوبی با چالشهای
زیــادی دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
قحطــی قریبالوقوعــی جــان نزدیــک
بــه  6میلیــون نفــر را تهدیــد میکنــد و
ســازمانهای بینالمللی به دنبال یافتن
راهــی برای تعطیــل گرســنگی و قحطی
هســتند 20 .هزار نفر فقط همین امســال
به دلیل کمبود غذا و عدم امنیت به کشور
همسایهشاناتیوپیگریختند.
جنــگ داخلــی در ســودان جنوبی دو
ســال پس از اســتقالل آن از ســودان آغاز
شــد که آتــش ایــن جنــگ تاکنــون چهار

میلیون نفر را وادار به ترک خانه و کاشانه
خــود کــرده اســت .کمیســاریای عالــی
ســازمان ملل متحد برای پناهندگان ،در
گزارشی اعالم کرده که از زمان آغاز جنگ
در سال  2013میالدی تاکنون  ،نزدیک به
دو میلیــون و  500هزار نفر به کشــورهای
همسایه فرار کردهاند و حدود دو میلیون
نفر هــم در داخل کشــور آواره شــدند .به
گــزارش یورونیــوز ،از زمــان آغــاز جنــگ
داخلی در این کشــور ،تجاوز جنسی علیه
زنــان به ابــزاری بــرای انتقــام طرفهای
مختلــف درگیری از یکدیگر تبدیل شــده
است و به عنوان سالح جنگی به کار گرفته
میشود .سازمانهای دولتی و غیردولتی
کمکهای بشر دوســتانه برای جلوگیری
از خشــونت جنســی علیــه زنــان و کمک
بــه قربانیان تجاوز در این کشــور مســتقر
شد هاند.
در ســودان جنوبــی زنــان شــانس
کمرنگی بــرای ادامه تحصیــل دارند؛ به
طــوری که فرصــت ازدواج ایــن دختران
در سنین نوجوانی بسیار بیشتر از شانس
ادامه تحصیلشان است.
غروبها زنان با بار  60کیلویی هیزمی
که بــر دوش میکشــند به خانههایشــان
میرســند تــا بــرای خانــواده غــذا بپزند.
آنچه آنهــا را طی این جســتوجو اذیت
کــرده نــه ایــن بــار ســنگین ،بلکــه فکر و
واهمه تجاوز اســت .خودشــان میگویند
بار سنگین روی شانههایشان در مقایسه
با خطری که جانشــان را تهدید میکند،
هیچ است.
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