
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  حميد بھشتی: برگرداننده

 ٢٠١۵ نومبر ٠٩
  

 *سقط جنين ممنوعه و رھا کردن نوزادان مصری در خيابان ھا
نان آخرين زيرا برای آ. که در مصر سقط چنين ممنوع است، بسياری از زنان با پنھانکاری بدان پناه می برند با اين

  .راه برای مخفی نگاه داشتن حاملگی و خالصی از نوزاد است

  

 ساله، در ٢۶ **سارای. »که به والدينم اطالع دھم حامله شده ام من حاضربودم خودکشی کنم پيش از آن «-قاھره 

دم که کس نگفته بو دو سال پيش بود و به ھيچ«: ش پاک می کندچشمان فندقی درشتحالی که قطرات اشک را از 

رگی در تراس منزلش نشسته است خطاب به ناظران خاورميانه  بزۀکه بر کاناپ وی در حالی. »سقط جنين کرده ام

به ھيچ کس نگفته ام، نه به خانواده ام، نه به بھترين دوستانم و نه حتّا به دوستی که با ھم زندگی می «: می گويد

ما نمی توانيم . اين ھا حقش بوده استۀ ره نگاه می کرد که ھمزيرا در غير اينصورت به من به چشم يک پتيا. کنيم

اما اگر آدم کمی زبل باشد يک راھی برايش خواھد ... زيرا اينکار حرام است.  يک چنين چيزی صحبت کنيمۀدر بار

  .»يافت

. ت سقط جنين کندکه توانس  مراحل را پشت سر گذارد تا اينۀسارا ليستی داشت از اقداماتی که بايد انجام می داد، ھم

زيرا معروف بود که داروی . دست آورده  داروخانه زنگ می زد تا داروی ضد ماالريا ب٣٠او می بايست به 

  .مزبور موجب سقط جنين می شود

را   نسخه آنۀخوبی از اثرات جانبی مزبور آگاه اند و حاضر نيستند بدون ارائه اما دکترھای داروخانه ھا نيز ب«

  .»بفروشند

 مراجعه می کند که اطالعات  کوشش ھای بی فرجام برای يافتن کلينيک مطمئنی در گوگل، سارا به سايت پس از

  .ی ھستند که اينکار ممنوع استئجوی راه سقط جنين در کشورھا و در اختيار زنانی می گذارد که در جست

را سفارش کرد، داروئی برای آشوب معده که در صورت خوردن ميزان زياد می " سوپروستُلمي"او در بازار سياه 

  .تواند موجب مرگِ ھر موجودی که در بدن انسان باشد، گردد

داروی مزبور را توسط ِد اچ ال از ھندوستان وارد . من تصميم گرفتم خودم سقط جنين را انجام دھم«: او می گويد

 ترشو)  يورو٢٣( پوند مصری ٢٠٠ پست و عالوه بر آن ۀ يورو ھزين١٣۵د، به اضافه  يورو بھايش بو٨٠. کردم

  .»که به مأمور پست دادم
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  .دو باره اشکش جاری شد

چند دقيقه بعد درد . اولين قسمت قرص ھا را خوردم«آھی می کشد . »من با عمويم در يک خانه زندگی می کرديم«

درد .  را به من فرو کنند(speculum)مثل اين بود که وسيله معاينه ای «و با نجوا می گويد ...»ھای شديد شروع شد

  .»غير قابل وصفی بود

از شدت درد فرياد کشيدم و به آنھا گفتم که عادت ماھانه ام . اقوامم در اطاق مجاور بودند... خونريزی شديد آغا شد«

او ھم چندين آمپول . داروخانه را خبر کردزن عمويم دکتر . اما تلوتلو می خوردم. با خونريزی شديد ھمراه است

فکر . اما او فھميد چه خبر است و چيزی نگفت... خدا کند بوئی نبرد: تنھا فکر من اينبود. آرامش بخش تزريق کرد

اما باالخره اھل خانه . می کنم توان آن را نداشت که مرا نزد اقوامم لو دھد که بعدش ھم آنھا به او بد و رد بگويند

  .» در آوردند که من در اطاق خواب آنھا دست به سقط جنين زده بودمھمه سر

  

  ممنوعيت حاملگی ناخواسته

عمل آيد، ه در مصر که اينکار با نھايت مخفی کاری صورت می گيرد و امکان ندارد در اين باره آمارگيری ب

  .بسياری از زنان ساالنه جنين خويش را پنھانی می اندازند

 با – حاملگی برای زنده ماندن مادر خطرناک باشد ۀکه ادام  مگر اين–نوع به حساب می آيد سقط جنين که کاری مم

 سال زندان ١۵شخصی ھم که با قابليت ھای پزشکی از اينکار حمايت کند تا به . سه سال حبس جريمه می شود

  .جريمه می شود

 می () حقوق شخصی را بر عھده دارد خانم دھليا الحميد که رياست واحد دفاعی حقوق جنسی در سازمان حاميان

زيرا چگونه می توان برای . ی که در مصر انجام می شوند ذکر نشده استئجنين ھاھيچ ارقامی برای سقط «: گويد

  »يک کار ممنوع که با اينھمه پنھانکاری ھم صورت می گيرد کميت سنجش تصور نمود؟

اما . سقط جنين به ھمان نسبت که ممنوع است صورت ھم می گيرد«: ()مان حامی زنان ايمان بيبارس، رئيس ساز

به لحاظ دينی شما فاحشه تلقی می شويد و به جھت . در ھمه جھات، موضوعی است که در باره اش سکوت می شود

بيبارس که . » که بی شک سخت ترين آنھاستسپس نوبت به فشارھای اجتماعی می رسد. قانونی آدمی مجرم

  .فمينيست است اين سخنان را با حرارت تمام می گويد

 پزشک  صورت گرفت و سپس در گزارش ھمه پرسی مردم ١٠ با شرکت بيش از ٢٠٠٠طبق تحقيقاتی که در سال 

 ١٩.  ن داشته اند درصد زنان مصر اقرار کردند که يک بار سقط جني١١شناسی به لحاظ سالمت به ثبت رسيد، 

خاطر ه اما ب. البته اين ارقام مربوط به گذشته است. درصدشان اقرار نمودند که يک بار حاملگی ناخواسته داشته اند

  .سکوتی که حاکم است دارای ارزش می باشدۀ توطئ

و سقط جنين «: ول واحد زايمان در بخش برنامه ريزی خانوادگی در مصر می گويدؤدکتر محمد َحربی، مس

  .»حاملگی ناخواسته از کارھای ممنوِع غير قابل وصف می باشند

گونه چارچوب قانونی برايش نيست، نبود  مشکل در اين است که تقاضا برای سقط جنين وجود دارد و در واقع ھيچ«

 ۀصورت غير قانونی انجام دھند، با تھيه يک چھارچوب روشن قانونی، زنان را وادار می کند سقط جنين را ب

  .»ی که نظافت را رعايت نمی کنندئازار ساه يا مراجعه به کلينيک ھا در بھاارود

والن ادارات بخواھيم مقررات قانونی را دستکم در ؤما با نوشتن نامه می کوشيم از مس«: پزشک مزبور می گويد

المان دينی حضور ی که با وزارت امور اجتماعی داشتيم، عئاما در ديدارھا. دھند پيشگيری حاملگی تغيير ۀزمين
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در صورتی که زنی .  زنان می بايست خواست خدا را بپذيرندۀآنھا عقيده دارند که ھم. شدت مخالف انده داشتند که ب

حامله شود، اين به خواست خدا صورت گرفته و در صورتی که طفلی که به دنيا آمده ناقص الخلقه يا بيمار باشد نيز 

  .»ھمين طور

 فعاالن جوان و حاميان داشتن حق سقط جنين می باشد و می کوشد از طريق شبکه ھای  ھال مصر که ازۀبه گفت

ما برای يک زن اين قابل تصور نيست که بگويد ۀ در جامع«: اجتماعی آگاھی مردم را در اين زمينه باال برد

که اقدام به قطع به لحاظ دينی حرام است «: و با حرارت می افزايد. »فرزندی را که در شکم دارم ، نمی خواھم

  .»حاملگی شود؛ زنان ھمواره تحت فشار ھستند

جسم يک زن متعلق به جامعه است، متعلق به پدر، برادر و سپس . مرد ساالر زندگی می کنيمۀ ما در يک جامع«

. شوھر يا برادر شوھر است و در صورتی که شوھرش فوت کند، جسم آن زن به برادر شوھرش تعلق می گيرد

ش از ازدواج گناه است؛ و من ديگر الزم نيست به شما توضيح دھم که اين برای حامله ای که بخواھد عمل جنسی پي

  .»سقط جنين کند چه معنی دارد

اين است که زنان به انجام کارھای بسياری حاضر می شوند، مانند نوشيدن کوکا کوالی «: ھال مصر ادامه می دھد

  .»که بگذارند به شدت زير کتک و لگد قرار گيرند ينجوشيده و فرو کردن چوب رختی به خود يا ا

که اين  و ديگر اين.  خودشان مربوط می شودۀاين به وابستگی ارزشی زنان و نبود حق تصميم گيری آنھا در بار«

مريکا برای حق تعيين تکليف خود برای اکه در " (پرو جويس"شايد گويا باشد که در زبان عربی ھيچ معادلی برای 

وجود ندارد، زيرا در زبان ما برای ھرآنچه ممنوع باشد معادل يا )  توضيح مترجم–کار می رود ه مله بزنان حا

  .»اسمی نداريم

  

  پيشگيرِی مشکل

جای اينکه توضيح دھند که به صراحت از حق سقط جنين حمايت می کنند، مشکل پيشگيری ه بسياری از سازمانھا ب

مردم به ما ايراد «خانم حنا ابوالقار که پزشک اطفال است می گويد . زندو جلوگيری از حامله شدن را مطرح می سا

" بَناتی"او مؤسس انجمن . »می گيرند که از فطرت بريده ايم و به رابطه جنسی نامشروع و فاحشگی دامن می زنيم

  .است، سازمانی که از کودکان خيابانی و به ويژه نوباوگان حمايت می کند

يکی از سازمان ھای حقوق بشر فعاليت می کند و نمی خواھد نامش فاش گردد در اين  که برای **دکتر اسفار

  .» در اين باره در اجتماع ما غير ممکن استبحث«: رابطه می گويد

  .»مجاز ساختن سقط جنين يعنی در مورد جسم انسانھا، آزادِی رفتار مجاز است«

خوبی آگاه است، انجام نادرست سقط جنين در خانه ھا، ه دولت از علت مشکل ب:  بار سنيگينی استاين واقعاً «

ميزان باالی ناتمام گذاردن سقط جنين، حاملگی ھای پنھانی و اسقاط خشونب بار که به مرگ نوزاد و گاھی نيز 

  .»مادر می انجامد، شما باور نمی کنيد چه تعداد نوزاد مرده در سطل آشغال ھا يافت می شوند

  در مخمصه

ی که به لحاظ مالی توانايی سقط جنين پنھانی را ندارند يا کسانی که آن را نامطمئن می دانند، تصميم بسياری از زنان

  .ھنگام زايمان بيرون می گذارنده  حاملگی گرفته و سپس طفل خود را بۀبه ادام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

را قبل از آن زي. برخی آگاھانه تصميم می گيرند وضع خود را پنھان کرده و سقط جنين نمی کنند«: بيبارس می گويد

 پزشک نيستند يا در کلينيک ھای کثيف با پزشکانی که گاھی اصالً . بايد بدانند که در چه شرايطی صورت می گيرد

  .»رسمی يا پرستار نمی باشند، آنھم بدون وسائل الزمۀ که به جز قابل اين

 معنی حق ارباب به عمل شِب اول گزارش می کنند، به" حقِ "برخی زنان ھمچنين از رفتار فئودالی موسوم به 

جنسی با عروس دست نشاندگان خود در شب زفاف که گاھی توسط پزشکان بر بيمارانی که خواھان سقط جنين 

  .باشند اعمال می گردد

زيرا حاضر نيستم دوال شده و پزشک را با دھان . برای من قابل تصور نبود که به کلينيک بروم«: سارا می گويد

. لذا دليل ندارد او خودداری کند.  تصور می کنند، فرقی ندارد زيرا او به جز فاحشه نيستمردان. خويش ارضاء کنم

و بسياری از زنان جوان ھم اينکار را می کنند زيرا فشاری که با حاملگی ايجاد می شود از اين کارھا قوی تر 

  .»است

در کشوری که فرھنگ اسالمی . مخفی نمودن حاملگی به ھمان ميزان شايع است که سقط جنين«به نظر بيبارس 

به ھمين جھت در صورتی که يکی از آنھا چند کيلو چاق تر شده .  زير چادر ھستندحاکم است، اکثر زنان کامالً 

  . غير ممکن است ارقام و آمارصحيحی بدست آوردبه ھمين جھت کامالً . »باشد، کسی ملتفت نمی شود

  

    دايره مينا

 به خيابان ھا گذارده که برخی از اين اطفاِل پنھانی که مستقيماً  در حالی. ت قائل شداما به نظر کارشناسان بايد تفاو

.  ھيچ شانس زنده ماندن ھم ندارند، اکثِر آنھا به بيمارستان ھا، مساجد يا خانه ھای يتيمان می رسندمی شوند و تقريباً 

 در اين صورت او –فيانه وضع حمل کند که زن حامله مخ مگر آن«به گزارش دکتر ابوالقار به ناظران خاورميانه 

 در بيمارستان ترک می شوند يا در  درصد نوزادان مستقيماً ٩۵يعنی قريب . طفل خود را در خيابان می گذارد

  .»مساجد يا خانه ھای يتيمان

 ھای يتيمان نوزادانی که در بيمارستان به دنيا می آيند به خانه«: يد می کندئس اظھارات وی را با کمی تفاوت تأبيبار

مشکل اينجاست که گرايش به حاملگِی ناخواسته که به ترک نوزادان می . تحويل می گردند يا به اشخاص ثالت

برخی از کسانی که اين کودکان را جمع آوری می کنند، آنھا را يا به خانه . انجامد موجب رونق معامله با انسان است

  .» ھای گدايان خيابانیھای ثروتمندان در خليج می فروشند يا به شبکه

) که اصطالحی تحقيرآميز برای کودکان خيابانی است(اين است که اين اطفاِل کلينيک ھا بر شماِر اطفاِل الشواريه 

 تن از اين کودکان به سر می ١٠٠٠٠طبق يکی از تخمين ھای يونيسف فقط در قاھره و الکساندريا . می افزايند

  .برند

   تواند تأثيری بر شمار نوزادانی که در معابر گذارده می شوند ايجاد کند؟آيا قانونی شدن سقط جنين می

با اطمينان می توان گفت که ضد « است (EIPR) عادل رمضان که از وکالی کارشناس حقوق شخصی ۀبه گفت

  .»قانونی بودن سقط جنين مشکِل نوزادان ترک شده و کودکان خيابانی را تشديد می کند

خاطر وضعيت ضعيفی که دارند سريع تر تجاوز می گردد ه به آنھا ب.  کودکان تکرار می شودو اين روند در مورد«

که به رشد جنسيتی  خاطر نداشتن حامی، بيشتر عمل جنسی با آنھا صورت می گيرد و آنگاه به مجرد اينه و نيز ب

  .»اين دور شيطانی تمامی ندارد. برسند الجرم به حاملگی ناخواسته می افتند
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اين کار قابل جلوگيری «:  کودکان خيابانی است می گويدۀ الفکی، پژوھشگر جوانی که در حال تحقيقات در باراميرة

عالوه بر آن خيلی ھا از منازل شان .  مورد تجاوز قرار می گيرندآنھا با مردان رابطه جنسی داشته، غالباً . نيست

که  دنبال تجاوزی که در درون خانواده به آنھا شده يا اين ه يا ب-فرار کرده اند، زيرا معلوم شده که حامله می باشند

  .  »پيش از ازدواج ھمخوابی داشته اند

واضح است که قانونی شدن سقط جنين می تواند بخشی از مشکل را حل کند، ھم برای زنان «به گفته دکتر اسفار 

اگر آنھا امکان انتخاب . زايمان می باشند زنانی که خارج از خانواده رشد کرده و در انتظار ۀمعمولی و ھم برای ھم

به ھر حال اين نيز نبايد ناگفته بماند ... زندگی خودشان مجبور نمی کردندۀ می داشتند، فرزندان خود را به ھمان نحو

  .»که زنان مجردی که برای زايمان به بيمارستان می آيند، معرفی شده و به زندان می افتند

اين گروِه ناديدنِی اشخاِص مستعد روابط جنسی خطرناک، خارج . له به اين روشنی نيستاما برای انجمن بناتی، معاد

  . ل پزشکان می باشندواز نظارت و کنتر

زيرا کودکان خيابانی امروز، ھمگی از نسل اول . له دارای سطوح مختلف استأمس«نا بر اظھارات دکتر ابوالقار ب

دنيا می ه کودکانی که امروزه وارد می شوند، در خيابان ب.  نسل سوم اند جزو نسل دوم و بلکهآنھا غالباً . نمی باشند

حتّا اگر ما بکوشيم اين «: وی در ادامه می افزايد. » مادرانشان، خود کودکان خيابانی بوده اندآيند و پيش از آن غالباً 

ھم حاضر نيستند خدمات  بی خانمانھا می زنند و آنھا ۀگرايش را ترمز کنيم، مؤسسات اجتماعی دست رد به سين

ه يت می دھد به حاملگی ادامه داده و نوزاد خود را در خيابان بحيک دختر حامله ھزار بار ارج. پزشکی را بپذيرند

ما نبايد فراموش کنيم که زايمان يک طفل در خيابان، ارزِش اضافی دارد . دنيا آورد تا اينکه به پزشک مراجعه نمايد

مھم ۀ اين يک جنب. ؛ کودک به پول درآوردن کمک می کند و گاھی نيز قابل کرايه استو به ارزش مادر می افزايد

که حامله  قضيه است که بدان منجر می گردد که بسياری از زنانی که در خيابان ھا زندگی می کنند، حتّا از اين

  .»ھستند خوشحال ھم ھستند

 مصری را بيشتر نشان می دھد، به ويژه در مورد غير قانونی بودن سقط جنين محدوديت زن«به نظر عابد الحميد 

در صورتی که شما امروزه در مصر به اطالعات . زنانی که محصول شرايط فقر و دارای سواد پائين ھستند

 و دارای امکانات مالی باشيد، -  به اطالعات درون اينترنت و مربوط به شبکه ھای اجتماعی-دسترسی داشته باشيد

  .»ط جنين می يابيدق سھمواره راھی را برای

له ايست که به سختی می توان برايش راه حل يافت و أاين مسبه نظر من «: اما الفکی نظر ديگری دارد و می گويد

حتا اگر سقط جنين قانونی ھم می بود، زنان مزبور به . قانونی کردن سقط جنين نمی تواند موجب تغيير مھمی گردد

 فقير و بی خانمان می باشند و برخی از آنھا بدون کارت ھويت بوده  آنھا غالباً زيرا. ندرت بدان دسترسی می داشتند

و فکر ھم نمی کنم که قانونی کردن می .  ندارند،و ھمسر و قوم و خويشی که می توانستند از آنھا حمايت کنند

فقط قانونی کرد، بلکه عالوه بر اين به نظر من سقط جنين را نبايد . توانست کليد حل مشکِل کودکان ترک شده باشد

که آنھا زودتر بتوانند برای رفتن پای عمل جراحی تصميم گيری  دسترسی زنان بدان بايد در واقع عملی باشد تا اين

  .»کنند

  :پانوشت ھا
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