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وع جنگ سوریه در مارس سال ۲۰۱۱ پس از �ش

قریب به یک میلیون نفر 
جان خود را از دست دادند

ببش از ۵ میلیون نفرمجبور 
یه ترک کشورشان شدند

حد اقل 400 هزار 
نفر دستگ�ی و 

بازداشت شدند

تا کنون1۳.۵81 نفر 
از زنان سوریه ای 
بازداشت و زندا�ن 

شدند

طبق امارتعداد زنا�ن که در 
حال حا�ن در زندان های 
رسمی  زندا�ن هستند بالغ 

بر 6۷۳6 نفر می باشد

حد اقل 1۳ هزار نفر 
تحت شکنجه کشته 

شدند

تعداد مفقودا�ن که تا به 
حال هیچ اطالعا�ت از 

آنان وجود ندارد و مفقود 
هستند بیش از 8۵ هزار 

نفر می باشد

که 41۷ نفر از این تعداد 
دخ�ت بچه هستند

1۳ میلیون نفر احتییاج به  
مدد رسا�ن پیدا کردند

6 میلوین نفر در داخل 
کشور �ب حانمان شدند

حد اقل 1۵ هزار کودک کشته شد



کاروان وجدان جهت رها�ی  زنان زندا�ن شده به راه افتاد

ن الملیل که سه روز ادامه داشت؛ در این فعالیت ب�ی

کت کننده از ۵۵ کشور  10 هزار �ش

به مرز ترکیه-سوریه رسیدند

6000 نامه به �ا� 
دنیا ارسال گردید

اخبار فعالیت و حرکت این 
کاروان در جراید و مطبوعات 

1۵0 کشور منعکس گردید

ن دستان خود  10 هزار زن در مرز  با بس�ت
تحصن فریاد خاموش را برگزار نمودند 

İstanbul

AnkaraSakarya

Hatay

Adana

İzmit

SYRIA

TURKEYتوسط 200 اتوبوس

4۵0 سازمان غ�ی دول�ت 
حامی این کاروان 

بودند
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کاروان وجدان

ما که هستیم؟

مند، ورزشــکار، سیاســتمدار،  ، ه�ن مــا زنــان مــدرس، حقوقــدان، روزنامــه نــگار، کارمنــد، دکــ�ت
 انجمــن هــای احتماعــی دور هــم گــرد 

گ
ه از صدهــا نماینــد� خانــه دار، کاســب، تاجــر و غــ�ی

آمــده ایــم تــا بــا همراهــی زنــان مظلوم ســوریه بــرای احقــاق حقــوق زنــان محکــوم و زندا�ن 
در ســوریه حرکــ�ت را آغــاز کردیــم. مــا بــا بســیاری از زنــان �ا� جهــان تمــاس برقــرار کــرده 
و حمایــت آنــان را بــه ایــن جنبــش جلــب کــرده ایــم. هــدف مــا افشــای واقعیــت شــکنجه 
ــرای نجــات  ــن کشــور و ایجــاد راه چــاه ب ــان در ای ــه زن ــدان هــای ســوریه ب و تجــاوز در زن
ــدان«  ــام »کاروان وج ــروه بن ــک گ ــ�ت ی ــد ملی ــر و چن ــان موث ــک کادر زن ــا ی ــا ب ــت. م آنهاس
یــت اســت« در روز زن یعــ�ن  تشــکیل دادیــم و بــا شــعار »حفاظــت از زن حفاظــت از ب�ش

8 مــارس یــک حرکــت و راهپیمــا�ی برنامــه ریــزی کردیــم.

ــدان«  ــوان »کاروان وج ــت عن ــان تح ــل و از �ا� جه ــی مل ــان از تمام ــوان زن ــا بعن م
جهــت آزادی زنــان ســوریه کــه بصــورت غــ�ی قانــو�ن در زنــدان هــا اســ�ی هســتند و تحــت 

ــارزه خــود ادامــه خواهیــم داد. ــه مب ــد ب شــکنجه قــرار دارن

ایــن کاروان کــه متشــکل از زنــان 55 کشــور مختلــف جهــان اســت در ترکیــه گردهــم آمــد 
ــن حرکــت را  ــا کــه ای ــان از �ا� دنی ن شــده حرکــت کــرد. بســیاری از زن و در مســ�ی تعیــ�ی
ن بــا وجــود اینکــه نتوانســتند حضــور فعــیل داشــته باشــند ویل پیــام  حمایــت مــی کننــد نــ�ی

حمایــت ارســال کردنــد.
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کاروان وجدان

هدف ما چیست؟

ــد 	  ــه رون ــا ب ــب دقــت افکارعمومــی دنی ــا جل هــدف م
ــاوز،  ــکنجه، تج ــد ش ــا�ی مانن ــاری ه ــش ناهنج افزای
ــه از   ک

گ
ــد� ــدان و معضــل پناهن کشــت و کشــتار، زن

ــش  ــش از پی ــر روز بی ــه ه ــوریه ک ــگ در س ــاز جن آغ
ــد اســت. ــی کن ــد م ــن کشــور را تهدی ــان ای زن

ــای 	  ــه ه ــ�ت بچ ــان و دخ ــام زن ــان آزادی تم ــا خواه م
ســوریه ای کــه در زمــان جنــگ بــه نــا حــق در زنــدان 

هــا بــ� مــی برنــد هســتیم.

تــا جهــت 	  یــت درخواســت داریــم  از تمامــی ب�ش
ن تدابــ�ی  حفاظــت موثــر از زنــان در هنــگام جنــگ نــ�ی

ــود.  ــاذ ش ــژه اتخ وی
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کاروان وجدان

 اصول و روش ما

»کاروان وجــدان« از بســیاری گــروه هــای متفــاوت اجتماعــی، گــروه هــای حمایــت از زنــان، 
گــروه هــای فکــری و عقیــد�ت متشــکل اســت. بــه ایــن منظــور هــدف مــا گــرد هــم آ�ی تمامــی 
ــان زنــدا�ن در ســوریه و  ــا هــدف آزادی زن ک و ب ــا یــک آرم و شــعار مشــ�ت ایــن گــروه هــا ب
اخــذ تدابــ�ی حفاظــ�ت ویــژه از زنــان در هنــگام جنــگ اســت  تمامــی گــروه هــای متشــکل بــا 
ک فــوق الذکــر ایــن حرکــت را حمایــت مــی کننــد. یــک اتوبــوس بعنــوان  نقطــه نظــر مشــ�ت
ن  کاروان مــد نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا هــدف آزادی زنــان ســوریه بعــد از راهپیمــا�ی نــ�ی

بعنــوان یــک حرکــت اجتماعــی بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه خواهــد داد.
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چرا کاروان وجدان؟
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کاروان وجدان

از مــاه مــارس 2011 کــه جنــگ داخــیل در ســوریه آغــز شــد تــا بــه امــروز تقریبــا یــک میلیــون 
ــد.  وت آمــده ان ــ�ی ــاده و ب ــدان افت ــه زن نفــر کشــته شــده و حداقــل چهارصــد هــزار نفــر ب

تعــدادی از ایــن افــراد در حــال حــا�ن در زنــدان هــا بــ� مــی برنــد.

هومــن رایتــس واچ، بــا تکیــه بــر اطالعــات »مخابــرات« در ســال 2012 میــالدی اعــالم کــرد 
ــتگاه  ــا و بازداش ــدان ه ــمی زن ــداد رس ــوص تع ــود دارد.  در خص ــدان وج ــز زن ــه 2۷ مرک ک
ــر اســاس اطالعــات حاصــل از  ــ�ب موجــود نیســت.  ب ــه روز رســیده و معت هــا اطالعــات ب
کمیســیون بــرریس بیطــرف ســوریه ســازمان ملــل متحــد تعــداد بیشــماری از زندانیــان مــرد و 

زن در زنــدان هــا توســط حامیــان رژیــم مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه انــد.

ــالدی  ــال 201۷ می ــا س ــال 2011 ت ــوریه از س ــ�ش س ــوق ب ــای حق ــازمان ه ــزارش س ــاس گ براس
ــاده اســت. از مــاه مــارس 2011 کــه جنــگ داخــیل ســوریه  ــدان افت ــه زن تعــداد 1۳.۵81 زن ب
آغــاز شــده اســت تــا کنــون تعــداد زیــادی زن بــه زنــدان افتــاده اســت ویل در حــال حــا�ن 
ایــن رقــم بالــغ بــر 6.۷۳6 زن اســت. 6.۳19 نفــر از آنــان زنــان بالــغ و 41۷ نفــر دخــ�ت بچــه 
هســتند. ایــن رقــم تنهــا ارقــام رســمی موجــودی در زنــدان هــا اســت. ارقــام موجــود در 
وکــه کــه بعنــوان زنــدان از آنهــا  زنــدان هــای غــ�ی رســمی ماننــد کارخانجــات و بنــا هــای م�ت
س نمــی باشــد.  برخــی از ایــن زنــان در حالیکــه بــاردار بودنــد بــه  اســتفاده مــی شــود در دســ�ت
ن بــه همــراه فرزنــدان و  زنــدان افتــاده انــد و در همانجــا زایمــان کــرده انــد. برخــی از زنــان نــ�ی
یــا فرزندانشــان بــه زنــدان افتــاده انــد. برخــی دیگــر از زنــان در زنــدان هــا مــورد تجــاوز قــرار 
گرفتــه و در نتیجــه آن حاملــه شــده انــد و در همــان زنــدان هــا زایمــان کــرده انــد. کمیســیون 
بــرریس و تحقیقــات ســوریه ســازمان ملــل متحــد بــا ایــراز نگــرا�ن از ایجــاد اضطــراب و ترومــا 

اعــالم کــرد ارقــام واقعــی بیــش از آنچــه کــه اعــالم شــده اســت. 

ــا« زندانیــان ســیایس توســط  ن الملــل از زنــدان »صیدنای براســاس گــزارش ســازمان عفــو بــ�ی
ــوند و  ــی ش ــوم م ــرگ محک ــه م ــه و ب ــه محاکم ــد دقیق ــرض چن ــی در ع ــای نظام دادگاه ه
ن گــزارش هــر هفتــه گــروه هــای  بصــورت دســت جمعــی اعــدام مــی شــوند. بــر اســاس همــ�ی
1۵ تــا 20 نفــره کــه بــه اعــدام محکــوم شــده انــد بعنــوان »پــار�ت روز آخــر هفتــه« بعــد از 
شــکنجه توســط محافظــان بــه بلــوک اعدامــی هــا منتقــل مــی شــوند. و بــه ایــن ترتیــب بــر 

اســاس ایــن گــزارش هــر دو هفتــه یکبــار اعــدام دســت جمعــی انجــام مــی شــود.

یــی از افــ�ان پلیــس ارتــش ســوریه کــه 1۳ ســال ســابقه کار داشــت مامــور شــد تــا طــی 
ــم آورده مــی  ــه رژی ــه بیمارســتان هــای وابســته ب ــه ب جنــگ داخــیل ســوریه از اجســادی ک
ــکل از  ــدند متش ــی ش ــز آورده م ــن مراک ــه ای ــه ب ــادی ک ــام اجس د. تم ــ�ی ــس بگ ــوند عک ش
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کاروان وجدان

 
گ

ــر گرســنی ــا در اث ــا دســت خفــه شــده و ی ــدن، ب ــر شــکنجه دی ــد کــه در اث مخالفــا�ن بودن
جــان داده انــد. ایــن افــ� هــر روز از صــورت و بــدن ایــن اجســاد عکــس گرفتــه و بــا شــماره 

گــذاری آنهــا را بــه مقامــات ارشــد گــزارش کــرده اســت.

ــوان  ــه شــده بعن ــن اجســاد و عکســهای گرفت ــدن ای ــزدار روی صــورت و ب نوشــته هــای رم
مــدرک دال بــر دســتور کشــتار و اعــدام دســت جمعــی منظــم ارتــش ســوریه مــورد قبــول 
ــه  ــزار قطع ــال ۵۵ ه ــرض دو س ــه در ع ــش ک ــ�ان و همکاران ــن اف ــت. ای ــده اس ــع ش واق
عکــس گرفتنــد بیــش از ایــن فشــار روا�ن ایــن بــار را متحمــل نشــده و مخفیانــه بــا مخالفــان 
ســوریه ارتبــاط برقــرار کردنــد. ایــن افــ� پلیــس عکــس هــای را کــه در طــول دو ســال گرفتــه 
ی  ــ�ی ــدام و پیگ ــا اق ــان داد.  ب ــه مخالف ــرد و آن را ب ــت ک ــه ثب ــک کارت حافظ ــود را در ی ب
ــم  ــ�ش و جرائ ــوق ب ــض حق ــل نق ن المل ــ�ی ــران ب ــب نظ ــان و صاح ــزد حقوقدان ــان ن مخالف
ــن  ــرریس ای ــت ب ه جه ــ�ب ــان خ ــو�ن و عکاس ــکان قان ــکل از پزش ــژه ای متش ــت وی ، هیئ

گ
ــی جن

عکســها تشــکیل شــد. ایــن هیئــت 26 هــزار عکــس از مجمــوع ۵۵ هــزار عکــس ارائــه شــده را 
بــرریس کــرد. بنــا بــرریس انجــام شــده مشــخص شــد کــه قربانیــان بصــورت منظــم شــکنجه 
شــده انــد، آنــان در حــایل کــه دســت و پایشــان بســته بــوده شــکنجه شــده انــد و توســط 
ــورد  ــد.  م ــل رســیده ان ــه قت ــه شــده و ب ــور خف ــاب و حــ�ت توســط تســمه موت ســیم، طن
 بعنــوان یــک عامــل 

گ
دیگــری کــه در ایــن خصــوص قابــل توجــه بــود ایــن اســت کــه گرســنی

ــا بــرریس ۵۵ هــزار قطعــه عکــس  شــکنجه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. کمیســیون ب
ن مــی زنــد. تعــداد ایــن قربانیــان را 11 هــزار نفــر تخمــ�ی

براســاس ارقــام اعــالم شــده توســط ســازمان شــبکه حقــوق بــ�ش ســوریه )SNHR( تــا مــاه 
ی دریافــت نمــی شــود. آگوســت 201۷ میــالدی در ســوریه از 8۵ هــزار نفــر مفقوداالثــر خــ�ب

ــن ظلــم مخصوصــا  ی از ادامــه ای ــرای جلوگــ�ی »کاروان وجــدان« دقیقــا ب
بــر علیــه زنــان و کــودکان بــراه افتــاد.  ایــن حرکــت بــا هــدف آزادی زنــان و 
کــودکا�ن کــه در زنــدان هــای رژیــم ســوریه مــورد شــکنجه و تجــاوز قــرار 

دارنــد بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه مــی دهــد.
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 زنان زندان شده
توضیح می دهند

وهــای رژیــم دســتگ�ی شــده  در ســال 2012 یــک روز صبــح در مســ�ی محــل کارم توســط ن�ی
ب و شســت قــرار گرفتــم. بعــد از ۳ بــار  بــه محــل بازداشــتگاه منتقــل و در آنجــا مــورد �ن
بازپــریس بهمــراه ۷ زن دیگــر در یــک اتــاق زنــدا�ن شــدیم و بــه زور حجــاب مــا را بــاز کردنــد. 
پیــش چشــم همــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــم. از چهــره تمــام زندانیــان مشــخص بــود کــه 
متحمــل شــکنجه شــده انــد. شــما بــا حیســیت بــه آنجــا وارد مــی شــوید ویل بــا حیســیت از 
آنجــا خــارج نخواهیــد شــد. بدفعــات بــه زنــان دربنــد شــکنجه و تجــاور مــی شــد. صــدای 

فریــاد آنــان هنــوز در گوشــم اســت. نمــی توانــم آنهــا را فرامــوش کنــم. 

24 ســاله و مــادر 4 کــودک هســتم. در زنــدان شــکنجه فــراوان دیــدم. بــه فرماندهــی کــه 
بــه مــن تجــاوز مــی کــرد گفتــم تــو را بــه خــدا نکنیــد. وی مــی گفــت خــدا�ی وجــود نــدارد. 
مــی گفتــم تــو را بــه پیغمــ�ب قســم نکنیــد. مــی گفــت بــه مرخــی رفتــه. مــی پرســید کــدام 
ین تــر اســت؟ ســوال چنــدش آوری ماننــد »مــال ارتــش آزادی خــواه ســوریه و یــا مــال  شــ�ی
ــان را بگــوش  ــردم صــدای فریادم ــیل ســعی ک ــه حــال خی ــا ب ــی پرســید. ت ــن م ــا« را از م م
همــگان برســانیم. بــه ســازمان هــای حقــوق بــ�ش رفتیــم، ســعی کردیــم بــا �ان کشــورها 

مالقــات کنیــم. امــا نــا موفــق بودیــم. هیچکــس صــدای مــا را نشــنوید. 

در ســال 201۳ در زنــدان هــای ســوریه شــکنجه دیــدم و هنــوز هــم تحــت تاثــ�ی آن هســتم. 
وقــ�ت راه مــی رفتیــم روی اجســاد قــدم مــی زدیــم. بعــد اجســاد را بخــورد ســگ هــا مــی 
ــی کشــیدند. حــ�ت  ــان را م ــد و ناخــن هایم ــی کردن ــزان م ــا را آوی ــادرزاد م ــد. لخــت م دادن
بعــین اجســاد را بــه گوشــت چــرخ کــن مــی انداختنــد.  چــون حمــام نمــی کردیــم بیمــاری 
بــه وفــور یافــت مــی شــد. انــواع شــکنجه هــا را دیــدم. پــ�م را اعــدام کردنــد. شــوهرم 
از ســال 2011 در زنــدان زیــر شــکنجه اســت و از او تــا بحــال خــ�ب دریافــت نکردیــم. اکنــون 
بیشــ�ت از آنچــه بــه مــا کردنــد شــکنجه و تجــاوز مــی کننــد. موقــع خــواب بــه �مــان آب یــخ 
مــی ریختنــد. آن قطــرات آب یــخ بــه مغزمــان نفــوذ مــی کــرد. هنــوز هــم وقــ�ت صــدای آب 

مــی شــنوم شــکنجه را بخاطــر مــی آورم.

ام محمد
�ت گوتای �ش

مریم
هاما

ا طیار ام�ی
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ن محــل بیمارســتان  ی مــن گفــ�ت در ســال 201۳ در دمشــق بــه زنــدان افتــادم. علــت دســتگ�ی
کــت در راهپیمــا�ی صلــح جویانــه بــود. بعــد از مــن همــ�م و ســه فرزنــدم  صحــرا�ی و �ش
ن بــه زنــدان انداختنــد. آخریــن بــار همــ�م را وقــ�ت بــه یــک زنــدان دیگــر منتقــل مــی  را نــ�ی
ن بــود. شــش مــاه بعــد از اینکــه مــن از  کردنــد دیــدم. � و صــورت و تمــام بدنــش خونــ�ی
ن بیابیــم.  زنــدان آزاد شــدم همــ�م بعلــت شــکنجه جــان داد.  نتوانســتیم جســد وی را نــ�ی
تنهــا بــه مــن وســائل شــخی وی را تحویــل دادنــد. تقریبــا ۷ مــاه در زنــدان های ســوریه ب� 
بــردم. زندانیــان را از دستهایشــان آویختــه و بــا میــل گــرد آهــ�ن کتــک وی زدنــد. در آخریــن 
 مــی کردیــم. روزهــای بســیاری 

گ
ی 20 نفــر زنــدا�ن زنــد� زنــدا�ن کــه بــودم در یــک اتــاق 20 مــ�ت

خــواب نداشــتیم. چنــد نفــر � پــا مــی ایســتاد تــا چنــد نفــر بتواننــد قــدری بخوابنــد. در 
24 ســاعت تنهــا ۳ بــار اجــازه داشــتیم بــه توالــت بــروم. خیــیل وقتهــا انســانها مجبــور بــودن 
در جــای خــود رفــع حاجــت کننــد. بســیاری از نــوزادان کــه در زنــدان بــه دنیــا آمدنــد مــی 
مردنــد. شــکنجه هــای روا�ن غــ�ی قابــل تصــوری اعمــال مــی شــد. بعــین وقتهــا ایــن شــکنجه 
هــا ســاعت هــا و روزهــا بطــول مــی انجامیــد. اعتصــاب غــذا کــردم و بدینوســیله بــه دادگاه 
منتقــل شــدم. بــه ایــن شــکل مــن را آزاد کردنــد. بعــد از آزادی قســم خــوردم. بــرای آزادی 

کــت کــردم. زنــان دربنــد مبــارزه کنــم. بــه ایــن خاطــر در کاروان وجــدان �ش

ــی از  ــدان روی مــن گذاشــتند. مــن ی ــه در زن ــن نامــی اســت ک ــالش اســت. ای اســم مــن ای
اقلیــت هــای هســتم کــه اســد ادعــا مــی کنــد از آنهــا حمایــت و حفاظــت مــی کنــد.  شــاید 
ــق  ــه مناط و ب ــ�ن ــد. از ای ــودن باش ــد نب ــدار اس ــودن و طرف ــت ب ــن اقلی ــرم دوم م ــم ج ه
، کمــک هــای اولیــه و بــرای بچــه هــا شــ�ی مــی فرســتادم. ایــن  محــا�ه شــده وســایل طــ�ب
جرمــی بــود کــه باعــث شــد بــه 20 ســال زنــدان محکــوم بشــوم.  بــا وجــود اینکــه بیــش از یــک 
ســال اســت از زنــدان آزاد شــدم ویل هنــوز هــم از آثــار آن رهــا�ی نیافتــه ام. از نظــر جســمی 
ــوز هــم در کشــتارگاه  ــرم. هن ــدان بــ� مــی ب ــوز در زن رهــا شــدم ویل از نظــر روحــی هن
هــای کــه بــه آن بیمارســتان مــی گفتنــد هســتم. پیــش شــهیدا�ن کــه بدنشــان تکــه تکــه شــده 
اســت. و یــا اشــخایص کــه منتظــر لحظــه مرگشــان هســتند و جوانــا�ن که وزنشــان بیــش از ۳۵ 
کیلــو نیســت. پیــش آن دخــ�ت بچــه هــا�ی هســتم کــه جرائــت ندارنــد بگوینــد بیمــار هســتند.  
مــن هنــوز هــم کنــار مــادری هســتم کــه بــه مــدت ۵ ســال بــا خواهــر و مــادر بزرگــش و 
فرزندانــش در زنــدان بــ� مــی بــرد هســتم. پیــش کــی کــه تنهــا یــی از افــراد خانــواده اش 
بــا رژیــم مخالــف اســت و بــا ایــن جــرم زنــدا�ن شــده اســت هســتم.  پیــش کــود� هســتم 
 بــه زنــدان افتــاده و ۵ ســال اســت در زنــدان بــزرگ شــده اســت هســتم. از 

گ
کــه در ســه ســالی

او چــه انتظــاری مــی تــوان داشــت؟ مــی خواهــم تــا آنجــا کــه ممکــن اســت فریــادم را بگــوش 
ــد و در آنهــا  ــر شــهرها شــهر ســاخته ان ــد بداننــد کــه در آنجــا زی مــردم برســانم. همــه بای
یــن و زیباتریــن آرزویشــان  کشــتارگاه هــا وجــود دارد. در آنجــا انســانهای وجــود دارد کــه بزرگ�ت

مــرگ اســت.  مــی خواهــم بــه ایــن جنایــات و مــردم آزاری هــا خاتمــه دهــم.

ــزت ال  ــد ع مج
ــی چورباج

ایالش
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ــه توســط اطالعــات ســوریه در دمشــق  ــ�ت نظامــی ک ــع امنی ــک مان در 2۵ ســپتام�ب 2012، ی
ــه دلیــل  ــرا بعــد از جنــگ در ســوریه و ب ــه بازداشــت متهــم کــرد؛ زی ایجــاد شــد، مــن را ب
اعــالم صــدای آنهــا در رســانه هــا، بــه افــراد بیگنــاه کمــک کــرد. مــن در خیابــان در مقابــل 
ن بازداشــت شــده بــود و مــن بــه ابــزار اطالعــا�ت  صدهــا تــن از چشــم مــردم، راه تحقــ�ی آمــ�ی
تحــت فشــار قــرار دادنــد. مــن بــه بهانــه تحقیقــات، زمــا�ن کــه بــه شــعبه هــوش در خــودرو 
ــه  ــا ب ــت وی ــل صحب ــن در اوای ــم. م ــرار گرفت انســا�ن ق ــم، تحــت آزار وحشــتناک و غ�ی رفت
ــرار  ب و شــتم ق ــورد �ن ــرر م ــه طــور مک ــن ب ســواالت شــان پاســخ دادن را رد نمــودم. م
گرفتــم چــون هیــچ اطالعــا�ت از آنهــا ندیــدم، امــا مــن هــر گونــه اطالعــات را رد کــردم. از 
آنجــا کــه اطالعــا�ت کــه مــن میخواســتم بســیار وســیع بــود، مــی توانســت کارکنــان بهداشــ�ت 
را کــه بــه افــراد زخمــی و �ب گنــاه کمــک کــرده بودنــد، تأثــ�ی بگــذارد و مــن بــا هــم کار مــی 
ــرده  ــاز ک ــش ب ــه دو روز پی ــن را ک ــکایپ م ــای اس ــاب ه ــی از حس ــازان ی ــن �ب ــم. م کردی
بــودم بــه آنهــا دادم. بــه طــور معمــول فقــط یــک حســاب داشــتم. مــن آنهــا را بــه حســاب 
شــخی خــود نمیدهــم، امــا از طریــق نــام کاربــری نــام کاربــری خــود را بــرای ایــن آدرس 
ــک  ــردم. ی ــت ک ــتانم صحب ــا دوس ــردم و ب ــاز ک ــود را ب ــاب خ ــن حس ــتند. م ــن خواس از م
ــه مــی خواســت مــکان هــای فروشــگاه هــای مــواد مخــدر در دمشــق را  دوســت نوشــت ک
ایــط عــادی نوشــتم در حــایل کــه مــن نوشــتم  د. مــن او را متوجــه شــدم کــه در �ش یــاد بگــ�ی
ــس از آن، مــن  ــاورد. پ ــه دســت بی ی ب ن ــه نمیتوانســت چــ�ی ــود ک ــا�ن ب نوشــتم. افــ� عصب
بــه زنــدان کشــیده شــدم کــه هیــچ نــوع درمــان انســا�ن را نمــی توانســتم ببینــم. ســلول هــا 
فقــط شــامل شــش مــ�ت مربــع بودنــد. فقــط دو دهانــه کوچــک داشــتیم کــه مــی توانســتیم 
تنفــس کنیــم. ایــن ســلول بــا بــوی مشــی پــر شــده بــود و در مقابــل توالــت قــرار داشــت. 
همــه بــه خــو�ب مــی دانســتند کــه تحقیقــات در ســوریه، لبــاس هــای زنــان، مــردان و کــودکان 
بــه طــور کامــل برداشــته شــده و غــ�ی انســا�ن اســت. در ســلول هفــت نفــر از زنــان ســوری 
وجــود داشــت. یــی از آنهــا یــک زن 6۵ ســاله بــود و دیگــری دخــ�ت 14 ســاله ای بــود کــه پــس 
ی بــرای خــواب نداشــتیم، بنابرایــن روی  ن از تجــاوز جنــی بــاردار شــد. در آن شــب، مــا چــ�ی
کایسش هــا افتــادم. ایــن یــک شــب خشــن بــود، مــن نمــی دانســتم چــه اتفــا�ت بیفتــد. مــن 
یــادم مــی آیــد کــه شــب در یــک ســوراخ آ�ب بــه یــک مــرد در کنــار ســلول صحبــت کنــم. او 

پنــج ســال در اینجــا بــوده اســت.

ایــن تحقیقــات صبــح روز بعــد آغــاز شــد. گارد محافــظ مــن زمــا�ن کــه نگهبــان بــه مــن گفــت 
بــا او نیســت. آنهــا چشــمان مــن را بســتند و دســتمایل کردنــد. ســپس او را بــه اتــاق بازجــو�ی 
بــرد. مــن روی یــک صنــدیل در اتــاق نشســته بــود، مامــوران در مقابــل مــن بــود مــن پرســیدن 
ســوال، بــه عــالوه چنــد �بــاز در اتــاق مــن مــی توانــم شــنیدن آنچــه کــه آنهــا در مــورد مــن 
بخندنــد. مــن نمــی خواهــم بــه هــر گونــه پاســخ، مــن پاســخ مــی دهــد زیــرا مــی توانســت 
ی نمــی  ن بــه تمــام دوســتان و خانــواده ام باعــث آســیب. تنهــا پاســخی کــه دادم »مــن چــ�ی
ب و شــتم  ی نمــی گویــم«. وقــ�ت افــ� آنهــا را شــنید، �ب رحمــ�ت مرا �ن ن دانــم« و »مــن چــ�ی
کــرد، صــد هــا نفــری کــرد. �بــازان بــه آنجــا ادامــه دادنــد. بــرای هــر ســوال او نمیتوانســت 
یــی داد. آنهــا چشــمانم را  بــه ای الک�ت ب و شــتم کــرد و بــه مــن �ن پاســخ دهــد، او را �ن
بســته انــد، بنابرایــن نمــی دانــم کــه وقــت و کجــا بــرق را مــی دهنــد و یــا بــرق مــی دهنــد. 
ب و  وقــ�ت کــه بــا درد فریــاد مــی زدم، فقــط مــی خندیــدم پــس از بازجــو�ی دو ســاعته و �ن
شــتم آنهــا بــه مــن در راه بــه ســمت چــپ دســت مــن بیــش از چهــار ســاعت در یــک راهــرو 
بــه زده انــد و  گــره خــورده اســت. همــه کســا�ن کــه از راهــرو عبــور مــی کننــد بــه مــن �ن
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اتهــام زشــ�ت دارنــد. . "او گفــت: مــن بــا تجــاوز بــه عنــف در طــول روز حــ�ت در یــی از روز 
ن بــه یــی از دیگــران  ب و شــتم و توهــ�ی تــرس، ســاعت هــا و ســاعت افــ� کــه پــس از �ن
ایــن را بــه یــک اتــاق بــا پنــج افــ�، آنهــا بــه مــن تجــاوز ســوال ام در خطــر بــود وقــ�ت کــه 
مــن تردیــد،. آنهــا را از طریــق راهــروی طــوال�ن حمــل کردنــد. چشــمانم بســته شــد و بــرای 
آنهــا دعــا کــرد تــا برونــد. وقــ�ت چشــم هایــم را در ده دقیقــه بــاز مــی کنــم، نمــی دانــم 

چــه اتفــا�ت در مقابــل ســلول رخ خواهــد داد.

ــن مــوارد  ــه مــدت هفــت روز ادامــه داشــت. مــن ای ــا شــب ب ــح ت ــق از روز صب ــن تحقی ای
وحشــتناک را هــر روز تجربــه کــردم. وقــ�ت خوابیــدم، هرگــز نمــی خواســتم صبــح بیــدار 
ــن  ــان هفــت روز، از ای ــاره بکشــم. در پای ــن انســداد را دوب ــرا نمــی خواســتم ای شــوم، زی
ــر تســلیم نشــوید، کار  ــه اگ ــه متوجــه شــدم ک  خســته شــدم بعــد از اینک

گ
ــه خســتی هم

ن دیگــری را نمــی دانــم. او بــه  نکــردم، نــام هــای یادداشــت هــا را دادم و گفتــم کــه چــ�ی
مــن هفــت مقالــه داد تــا آنچــه را کــه مــن انجــام دادم انجــام ندهــم. مــن بــه مــدت هفــت 
روز بــا شــکنجه روحــی دیگــر زندانیــان روبــرو شــدم. زندانیــان جــوان در مقابــل انبــار مــورد 
ن رفتنــد. هنگامــی کــه آنهــا انجــام مــی دهنــد،  ب و شــتم قــرار گرفتنــد تــا اینکــه از بــ�ی �ن
ــر روز  ــد. ه ــکنجه کنن ــا را ش ــاره آنه ــد دوب ــی توانن ــد و م ــی کنن ــرق را آب م ــا ب ــا آب ی آنه
بیــش از ســه ســاعت آنهــا فریــاد مــی زدنــد. غــذای روزانــه مــا ســخت و �د بــود، هــر روز 
خــوردن ســیب زمیــ�ن مشــکالت ســوءمرص�ن داشــتیم. شــما مجــاز بــه اســتفاده از توالــت 
تنهــا دو یــا ســه بــار در 24 ســاعت بــود، نــه مــا فقــط شــش دقیقــه بــرای اســتفاده از توالــت 
یــم. پــس  اســتفاده کردیــم. مــا فقــط مــی توانیــم بــه مــدت شــش دقیقــه یکبــار دوش بگ�ی
ن بــا یــک ســوراخ کوچــی منتقــل شــدیم کــه سوســک  از 1۳ روز مــا بــه یــک اتــاق غــم انگــ�ی
ات دیگــر را کــه بــا دوســت مــن بیــش از 2 مــ�ت مربــع نبــود عبــور مــی کــرد. مــن  هــا و حــ�ش
از زنــدان نیســتم، امــا هنــوز هــر روز هــزاران زن در زنــدان شــکنجه میشــوند، و هیچکــس 
ن الملــیل، آزادی زندانیــان زن در ســوریه  صدایــش نمیکنــد. اقــدام بــرای پیــام بــه مــردم بــ�ی
د. اگــر در ســوریه موفــق شــویم، مــی  و امنیــت زنــان در ســایر مناطــق مناقشــه صــورت گــ�ی

توانیــم در �ا� جهــان موفــق شــویم.
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کاروان وجدان

ل دســتگ�ی  ــ�ت ــم در راه در محــل کن وت بودی ــ�ی ــازم ب ــا همــ�م ع ــ�ت ب ــد دارم. وق دو فرزن
شــدم.  چــون از بــاز کــردن حجابــم ممانعــت ورزیــدم در مرحلــه اول شــکنجه شــدم. پیــش 
ن تجــاوز شــد. 9. یــک دخــ�ت  ــ�ی ــه زن ۵۵ ســاله ن چشــم همــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــم. ب
کالس نهــم داشــت. شــش نفــر در یــک اتــاق جلــوی چشــم همــه بــه او تجــاوز کردنــد. شــبها 
بــرای مــا جهنــم دیگــری بــود. مــا را آویــزان مــی کردنــد. وقــ�ت بیهــوش مــی شــدیم مــا را بــه 
ن بــرق مــی دتدنــد تــا مــا را بهــوش بیاورنــد. هــر روز  ن مــی انداختنــد و بــه آب روی زمــ�ی زمــ�ی
ــد شــبها بعــد از  ــر بدانی ــا را نشــنید. اگ ــاد م ــح شــکنجه، شــب تجــاوز. هیچکــی فری صب
ان را انتخــاب مــی کرد و  ســاعت 12 چــه اتفاقــا�ت رخ مــی داد. فرمانــده ســلیمان زیباتریــن دخــ�ت
بــه اتاقــش فــرا مــی خوانــد. دفــ�ت وی دارای دو اتــاق بــود. اتــاق پشــ�ت اتــاق تجــاوز بــود. یــک 
ن مــورد تجــاوز  دخــ�ت کــه بــه وی تجــاوز شــده بــود حاملــه شــد. حــ�ت زمــا�ن کــه حاملــه بــود نــ�ی
قــرار مــی گرفــت. 6. در مــاه ششــم زایمــان کــرد. جلــوی چشــمانش نــوزادش را گلولــه بــاران 
کردنــد. آن دخــ�ت دیوانــه شــد. اکنــون خانــواده اش وی را بــا طنــاب مــی بندنــد تــا بــه خــود 
 استخوانهایشــان 

گ
و دیگــران آســیب نرســاند. زندانیــان ماننــد اجســادی بودنــد کــه از گرســنی

شــمرده مــی شــد و از شــدت شــکنجه پــ�ی و فرســوده شــده بودنــد. تنهــا بــوی مــرگ و جســد 
بــه مشــاممان مــی رســید. تمــام اتــاق هــا بــوی جســد مــی داد. 

در کشــور خــودم در حالیکــه �ب گنــاه بــودم زنــدا�ن شــدم. خیــیل شــکنجه شــدم. رژیــم 
قاتــل اســد بســیار �ب وجــدان اســت و مــا را خیــیل رنــج داد. هنــوز هــم بعــین خواهرانمــان 
در زنــدان بــ� مــی برنــد. مــی خواهــم صــدای فریــاد آنــان را بگــوش جهانیــان برســانم. از 
تمــام کشــورهای جهــان مــی خواهــم تــا صــدای زنــان زنــدا�ن ســوری را بشــنوند. ایــن ظلــم 

خاتمــه یابــد.

روز 22 دســام�ب ســال 2012 یــک گــروه از مامــوران حکومــت منطقــه مــن را دســتگ�ی کردنــد و 
ن کشــاندند. کیــف و تلفــن همراهــم را از مــن گرفتنــد و  بصــورت وحشــتنا� مــن را روی زمــ�ی
ی بگوینــد درب را بســتند و رفتنــد.  ن مــن را بــه یــک اتــاق کوچــک انداختنــد. بــدون اینکــه چــ�ی
نیــم ســاعت بعــد یــک محافــظ زنــدان بــا قامــت و ریــش بلنــد بــر را بــاز کــرد. گلــوی مــن 
ــد  وع کردن ــازان �ش ــرد و در اینجــا �ب ــده ب ــاق فرمان ــه ات د و کشــان کشــان مــن را ب را فــ�ش
ن و بــه مــن دســت زدنــد. مــن را متهــم بــه کمــک بــه تهاجمــات  بــه فحــش دادن، نــاروا گفــ�ت
مســلحانه کردنــد. یــک دفعــه محافــظ دیگــری کــه ابــو عبــدی نامیــده شــد وارد اتــاق شــد 
و همــه را شــالق زد. در طــول مــد�ت کــه در زنــدان بــ� بــردم انــواع مختلــف شــکنجه هــا 

را متحمــل شــدم.

سیحا ال 
بارودا�ی

حاما
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حاما



21

�بــازان رژیــم بــا ایــن بهانــه کــه خواهــرم بــه مخالفــان کمــک مــی کنــد آمــده بودنــد تــا وی 
را دســتگ�ی کننــد. چــون مقاومــت کــردم مــن را هــم دســتگ�ی کردنــد. 100 روز در زنــدان بــ� 
وع شــد. هــر روز مثــل 100 ســال بــود. گاهــا در یــک  اف نکردیــم شــکنجه �ش بردیــم. وقــ�ت اعــ�ت
ســلول و گاهــا در ســلول انفــرادی بودیــم. بــه مــن و خواهــرم خیــیل شــکنجه دادنــد. وقــ�ت 
شــالق مــی زدنــد از تــرس مچالــه مــی شــدم. بــه مــن جلــوی خواهــرم و بــه خواهــرم جلــوی 
ن زدنــد کــه یــک روز کمــر و پایــم شکســت. 1۳ روز  مــن تجــاوز مــی کردنــد. آنقــدر مــن را زمــ�ی
ن بــه  بیهــوش مانــدم. وقــ�ت بیــدار شــدم خواهــرم غــرق خــون بــود. و فهمیــدم کــه او را نــ�ی
شــدت زخمــی کــرده انــد. وقــ�ت بــه خواهــرم شــکنجه مــی کردنــد از مــن کمــک مــی خواســت 
ی را  ن ویل مــن هیــچ کاری از دســتم بــر نمــی آمــد. گاهــا روزهــای متــوایل غــذا نمــی دادنــد. چــ�ی
ه  هــم کــه بعنــوان غــذا مــی دادنــد برنــج و یــا مــاکارو�ن خیــس شــده در آب و مملــو از حــ�ش
بــود. وقــ�ت مــی پرســیدیم چــرا بــه مــا اینگونــه غــذا مــی دهیــد، مــی گفتنــد ایــن تنهــا بــرای 
ن مــی خوردیــم. در نهایــت هــم مــن و هــم خواهــرم  ات را نــ�ی یــد. حــ�ش ایــن اســت کــه نم�ی
آزاد شــدیم. آزاد شــدیم امــا نتوانســتیم بــه روی هــم نــگاه کنیــم. نتوانســتیم بــا یکدیگــر 

 کنیــم. خواهــرم بــه یــی از کشــورهای اروپــا�ی رفــت. مــن هــم بــه ترکیــه آمــدم.
گ

زنــد�

 
گ

4۵ ســاله و مــادر ۵ کــودک هســتم. در حــال حــا�ن در کمپینــگ مهاجــران عرســال زنــد�
مــی کنــم. �بــازان رژیــم بــدون آنکــه علــت آنــرا بدانیــم بــه محلــه مــا حملــه کردنــد.  وارد 
محلــه شــدند و در میــدان محلــه تمــام مــردان را دســتگ�ی کردنــد. بعــد وارد خانــه هــا شــدند 
ــه را شکســته  ــه مــن رســید. درب خان ــد. نوبــت خان ــار و مــار کــرده ربودن ن را ت و همــه چــ�ی
ــن،  ــد. م ــف ببندن ــف ص ــه ردی ــل خان ــام اه ــتور داد تم ــده دس ــدند، فرمان ــاق ش و وارد ات
همــ�م و پنــج فرزنــدم در خانــه بودیــم، فرمانــده دســتور داد شــوهرم را دســتگ�ی کننــد. 
بعــد از مــن پرســید زیــر لباســت چــه مخفــی کــردی، لباســت را در بیــاور. اگــر مــن در نمــی 
ن لحظــه فریــاد کشــان بــه وی التماس  آوردم از �بــازان مــی خواســت تــا در بیاورنــد. در عــ�ی
کــردم، مــن را کتــک زد و رو�ی مــن را در آورد، لباســم را پــاره کــرد؛ از مــن خواســت � 
پــا بایســتم و دســتهایم را بــاال نــگاه دارم. در ایــن میــان بــه مــا میگفــت شــما بــا مســلحان 
ــت  ــتید.  میگف ف هس ــما �ب �ش ــه ش ــد و هم ــی کنی ــا م ــه فحش ــد، در محل ــی کنی ــح م تفری
دفعــه بعــد بایــد بــا نفــرات مــن تفریــح کنیــد، دوبــاره بــر میگردیــم چــون مــا از مســلحان 
قدرتمندتریــم.  اســباب خانــه را تــار و مــار کــرده، شکســتند و رفتنــد. شــوهرم یــک هفتــه 
بازداشــت مانــد، وقــ�ت آزاد شــد تصمیــم گرفــت محلــه را تــرک کــرده و بــه لبنــان برویــم، 

چــون مــی دانســتیم کــه مــا را بــه حــال خــود رهــا نخواهنــد کــرد. 

ماریا
دمشق

وال عا�ش 
حمص
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ل دســتگ�ی  ۵2 ســاله هســتم. روز پنجشــنبه 20 جــون 201۳ یــک �بــاز مــن را در نقطــه کنــ�ت
ــد از  ــن اجــازه ندادن ــه م ــد، ب ــاده کردن ن پی ــم را از ماشــ�ی ــرد، فرزندان ــاز ک ــی در را ب ــرد. ی ک
ن حــال صــدای گریــه و فریــاد فرزندانــم  ن بــراه افتــاد. در عــ�ی ن پیــاده شــوم و ماشــ�ی ماشــ�ی
بگــوش مــی رســید. تمــام پــول و طــال هــا�ی کــه همــراه داشــتم را بــزور گرفتنــد. بــه مــدت 
وی هــوا�ی زنــدا�ن بــودم. در اینجــا مــن را تجریــد کــرده  20 روز در واحــد ضــد جاســویس نــ�ی
شــکنجه دادنــد. بازپــریس مــن ۳ روز طــول کشــید. بازپــریس در محــل فــرودگاه انجــام مــی 
شــد. ســپس مــن را بــه زنــدان دســت جمعــی کــه 6 مــ�ت در ۳ مــ�ت بــود انداختنــد. در ایــن 
اتــاق کوچــک بهمــراه 2۵ زنــدا�ن 1۷ روز گذرانــدم.  ســپس مــن را بــه اتفــاق 60 زنــدا�ن دیگــر که 
وی هــوا�ی منتقــل  متهــم بــه جــرم تروریســت بــودن داشــتیم بــه دادگاه ضــد جاســویس نــ�ی

شــدیم. بعــد از محاکمــه آزاد شــدم. 

ــدم.  ــتگ�ی ش ــازریس دس ــک ب ــخ ۳ اوت 2012 در ی ــد دارم. در تاری ــتم و ۳ فرزن ــل هس متاه
ــریس از ســاعت 2 بعــد از  ــوایل شــکنجه ســخت روا داشــتند. هــر روز بازپ بمــدت ۳ روز مت
وع مــی شــد و تــا ســاعت 8 شــب طــول مــی کشــید.  هــر روز 2 زن زنــدا�ن بــه دفــ�ت  ظهــر �ش
�گــرد ســلیمان جمعــه بــرده مــی شــدند.  در ایــن دفــ�ت دو عــدد رختخــواب، توالــت ئ یــک 
ی ســاعت 9 شــب بعــد از  وبــات الــکیل مجــود داشــت. روز چهــارم دســتگ�ی یخچــال پــر از م�ش
ان دربنــد مــا را بــه دفــ�ت �گــرد ســلیمان  بازپــریس و شــکنجه معمــول بــه همــراه یــی از دخــ�ت
جمعــه بردنــد. در اینجــا بــه نوبــت و پشــت � هــم بدفعــات �گــرد ســلیمان و دوســتانش 
ا مــی گفــت و بــد رفتــاری مــی کــرد.  بــه مــا تجــاوز کردنــد. �گــرد ســلیمان بــه آن جوانــان نــا�ن
بــا کنایــه »بفرماییــد ســگ تولــه هــا آنچــه کــه مــی خواســتید بــه شــما مــی دهــم« و بــه عمــل 
کثیــف خــود ادامــه مــی داد. ایــن عمــل کثیــف روی مــن و دخــ�ت همــراه بــا مــن 24 ســاعت 
ن حــال ایــن مــدت تمــام زمــان زنــدا�ن بــودن مــن در ایــن مرکــز بــود.  ادامــه داشــت. در عــ�ی
وهــای آزادی طلــب هامــا مــن مجــددا آزاد شــدم.  ن اعضــاء شــعبه و ن�ی در جابجــا�ی ا�ار بــ�ی
ایــن تجربیــات تلــخ را تــا زنــده هســتم فرامــوش نخواهــم کــرد. در هــر حــال حقــم را از آنــان 

پــس خواهــم گرفــت.

دیرا�نابتصام ال 
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کاروان وجدان چگونه 
تشکیل شد و براه افتاد؟
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کاروان وجدان

ن شد.  ابتدا بیانیه زنان ترکیه اعالم شد و با  ابتدا هدف و بیانیه تعی�ی
حمایت زنان زندا�ن سوریه از این حرکت »کاروان وجدان« بعنوان یک 

حرکت اجتماعی تشکیل شد. بیانیه این حرکت وجدا�ن به زنان در �ا� 
ن  دنیا ابالغ و اعالم شد. نامه های دعوت و حمایت طل�ب ارسال شد.  اول�ی

ین پاسخ از زنان بوس�ن و هرزگوین دریافت شد. 4 اتوبوس از  و �یع�ت
زنان بوس�ن و هرزگوین و در راس آنان مادران �برنیتسا از بوس�ن هرزگوین 

حرکت کرده و به استانبول رسید.

از �ا� دنیا پاسخ به نامه دعوت روان شد.  حرکت »کاروان وجدان« در 
 زنان تبدلیل 

گ
ن الملیل همبستی مدت زمان بسیار کوتاهی به یک حرکت ب�ی

شد. در این میان تمامی امور مربوط به برنامه ریزی، تهیه اتوبوس ها، 
ن محل اقامت، مس�ی تردد و دیگر اقدامات توسط هیئت های متشکل  تام�ی

از زنان انجام شد.
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Participation call for the CONSCIENCE CONVOY 
'SAVE THE WOMEN, SAVE HUMANITY' 

 
During the Syrian war that has been ongoing since March 2011, close to 1 million people have lost their 

lives and tens of thousands have been detained and imprisoned. According to the last statistics of Syrian 

human rights organizations, the number of WOMEN detained by the Syrian Regime between March 

2011 and the end of 2017 is 13,581. The number of women still held in prisons by the Syrian regime is 

more than 6,736. Of this number, 6,319 are adult women and 417 are children. 

These numbers only represent the women held in of�icial prisons; the number of people who are kept 

in different buildings and facilities used as prisons is still unknown. Some of the women were arrested 

or abducted during pregnancy and gave birth in prison or detention centers, and some were 

impregnated while detained after being repeatedly raped. In fact, the United Nations Independent 

International Commission of Inquiry on Syria has declared that for reasons such as stigmatization and 

trauma, cases of sexual violence have been underreported. Other women have been detained along with 

their children who are forced to witness all kinds of daily torture their mothers go through.  

 
The crimes committed against the women since the beginning of the Syrian war, including sexual 

assault, torture and unlawful detention are all considered as crimes against humanity and war crimes 

according to international law. Although there are many unanswered questions, the only known truth 

is that the Syrian regime uses rape and assault on women as a weapon of war. Violations and crimes 

against women are not only committed by the Syrian Regime troops, but also by the mercenaries and 

the terrorist groups. 
 

As women from all over the world, we are undertaking the journey of the “Conscience Convoy for the 

women” as a call to the world to communicate the voices of the women detained and tortured in Syria. 

Our aim is: 
- To draw attention to the suffering of women who are being tortured, raped, executed, imprisoned and 

made refugees since the beginning of the war in Syria; 

- To initiate an attempt to release all girl and women prisoners unlawfully held in Syria; 

- To invite all humanity to take effective measures to protect women during con�licts and wars. 

 

We will organize a convoy of buses to gather women from various backgrounds and professions such as 

lawyers, academicians, journalists, housewives, businesswomen, athletes, artists, NGO representatives, 

activists, social workers, teachers, doctors, politicians and so on. The convoy will start its journey on the 

06.03.2018 at 10.30 a.m. from Istanbul after a press announcement, passing by Izmit, Sakarya, Ankara, 

Konya and Adana to reach the Syrian border from which together we will make a call to the world in the 

morning of 08 March 2018, World Women's Day. As a symbol, we will wear embroidered scarves around 

our neck throughout the journey. After our press statement in the closest secure area near the borders, 

we will visit Syrian women in a refugee camp before returning to Istanbul.  

 

We will be pleased to welcome your attendance and support to this international convoy lead by women 

and for the women, the CONSCIENCE CONVOY. 

 
 
Our sincere regards, 
Att. Gülden Sönmez  
On behalf of the Conscience Convoy 
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کاروان وجدان

 بصورت عمده به اتمام رسید حرکت و 
گ

شد. بعد از آنکه مراحل آماد�
برنامه »کاروان وجدان« در اول مارس 2018 به دنیا و اذعان عمومی اعالم 

کت بسیاری رسانه های معت�ب موفق شد تا نظر جها�ن  شد. این حرکت با �ش
را بخود و اهدافش جلب کند. مخصوصا اطالعات داده شده توسط زنان 

کت کرده اند انعکاس وسیع داشت.  سوریه ای که در کنفرانس مطبوعا�ت �ش
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WORLDWIDE	  WOMEN	  	  
START	  THE	  JOURNEY	  OF	  THE	  CONSCIENCE	  CONVOY	  

	  TO	  AWAKE	  CONSCIENCE	  	  
The	  ongoing	  war	  in	  Syria	  started	  exactly	  seven	  years	  ago.	  Hundreds	  of	  thousands	  people	  have	  been	  killed	  during	  in	   front	   of	   the	  world’s	   eyes.	   Over	   15,000	   children	   lost	   their	   lives,	   not	   by	   normal	   death	   but	   by	   bombs	  which	  shattered	  their	  bodies.	  They	  have	  been	  buried	  under	  tons	  of	  debris,	   inhaled	  chlorine,	  sarin	  and	  other	  forms	  of	  chemical	   gas	   until	   life	   left	   slowly	   and	   painfully	   their	   little	   bodies.	   Some	  were	   subject	   to	   torture	  methods.	   An	  identified	  number	  of	  13,581	  women	  were	  subjected	  to	  torture,	  rape	  and	  other	  inhuman	  treatment	  in	  the	  prisons	  of	  the	  Syrian	  regime.	  
Currently,	  6,736	  women,	  of	  whom	  417	  are	  young	  girls	  are	  still	  living	  under	  this	  brutality,	  waiting	  for	  death	  in	  these	  prisons.	  Unidentified	  numbers	   of	   rape	   and	   torture	   victims	  have	   committed	   suicide.	   Some	  of	   the	  women	  who	  survived	  this	  cruelty	  are	  amongst	  us,	  holding	  on	  to	  life	  with	  the	  hope	  that	  accountability	  will	  be	  received	  for	  what	  have	  been	  done	  to	  them.	  
According	  to	  International	  law	  sexual	  assault	  against	  women,	  torture	  and	  unlawful	  detention	  are	  all	  war	  crimes	  and	  crimes	  against	  humanity.	  The	  known	  truth	  is	  that	  the	  Syrian	  regime	  uses	  rape	  as	  a	  weapon	  of	  war	  in	  Syria.	  Our	  question	  is:	  In	  which	  international	  mechanism,	  state,	  civil	  authority	  or	  other	  responsible	  mechanisms	  	  
are	  these	  women,	  who	  are	  exposed	  to	  this	  cruelty	  on	  the	  agenda?	  
We	  as	  women	  hear	  the	  painful	  and	  desperate	  screams	  of	  our	  sisters	  in	  the	  Syrian	  prisons.	  We	  have	  been	  waiting	  for	  seven	  years.	  Not	  a	  slightest	  effort	  was	  made	  for	  them.	  
Enough!	  

They	  are	  waiting	  for	  us	  while	  they	  suffer	  in	  these	  prisons.	  We	  want	  you	  to	  hear	  their	  voices	  and	  see	  them.	  We	  want	  you	  to	  do	  something	  for	  them.	  
We	  decided	  to	  take	  action	  in	  this	  matter.	  	  We	  as	  women	  from	  Turkey	  and	  from	  all	  around	  the	  world	  are	  taking	  the	  path	  of	  the	  Conscience	  Convoy	  for	  Syrian	  women	  who	  are	  unlawfully	  held	  and	  tortured	  in	  Syrian	  prisons	  to	  make	  their	  voices	  heard	  and	  to	  demand	  their	  release.	  
Our	  goal:	  

-‐   To	   bring	   attention	   to	   women's	   growing	   suffering	   caused	   by	   torture,	   rape,	   execution,	   unlawful	  imprisonment	  and	  exile	  since	  the	  beginning	  of	  the	  Syrian	  war	  	  -‐   To	  start	  an	  initiative	  and	  call	  for	  the	  release	  of	  all	  girls	  and	  women	  prisoners	  held	  in	  Syria	  due	  to	  war	  -‐   To	  invite	  all	  humanity	  to	  take	  effective	  measures	  to	  protect	  women	  during	  wars	  
We	  will	  start	  our	  journey	  from	  Istanbul	  on	  Tuesday	  March	  06,	  2018	  after	  a	  press	  release.	  We	  will	  pass	  through	  the	  cities	  of	  Izmit,	  Sakarya,	  Ankara	  and	  Adana	  before	  reaching	  the	  Turkish-‐Syrian	  border.	  On	  March	  08	  which	  marks	  the	  World	  Women's	  Day,	  we	  will	  	  make	  a	  call	  out	  to	  the	  entire	  world	  from	  the	  border	  city	  of	  Hatay.	  As	  a	  symbol,	  we	  will	  carry	  6,536	  pieces	  of	  embroidered	  scarves	  for	  every	  single	  imprisoned	  Syrian	  woman.	  
We	  invite	  everybody	  to	  join	  and	  support	  the	  International	  Conscience	  Convoy	  for	  the	  imprisoned	  Syrian	  women	  which	  will	  be	  made	  only	  by	  women.	  
The	  'Conscience	  Convoy'	  is	  the	  voice	  of	  the	  oppressed	  women	  in	  Syria.	  
Join	  us	  to	  be	  part	  of	  our	  voices	  to	  break	  down	  together	  the	  prison	  walls!	  	  
www.vicdankonvoyu.org	  
vicdankonvoyu@gmail.com	  
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کاروان وجدان

 خاتمه یافت. 
گ

مراحل آماد�
ن  کت کنندگان ب�ی گردهما�ی �ش

الملیل از �ا� جهان در نقطه 
وع حرکت »کاروان وجدان«  �ش
وع شد.  در  یع�ن استانبول �ش

نهایت »کاروان وجدان« ساعت 
10:۳0 دقیقه روز 06 مارس سال 

2018 میالدی با حضور جمع 
ی از بدرقه کنندکان و در  کث�ی

حایل که ریزش باران شدید ادامه 
داشت از محل ی�ن کا�پ استانبول 

حرکت کرد.
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Our	  Journey	  Begins	  
	  
It	  started	  with	  a	  child	  writing	  something.	  They	  took	  him	  and	  his	  friends	  for	  interrogation.	  Mothers	  cried	  for	  help,	  

saying,	  “they	  are	  only	  children,	  give	  my	  child	  back	  to	  me,	  please.”	  They	  didn’t,	  instead	  they	  tortured	  them.	  

It	  started	  with	  children	  dying.	  Then	  the	  adults.	  

Those	   that	   did	   not	   want	   the	   war	   were	   powerless	   to	   stop	   it.	   They	   were	   slaughtered,	   by	   any	   means	   and	  

methodology	  available.	  Sometimes	  executed,	  sometimes	  massacred.	  

	  
We,	  the	  people	  of	  this	  generation,	  have	  witnessed	  the	  killing	  of	  children	  on	  live	  television.	  We	  have	  witnessed	  

the	   period	  where	   the	  most	   killing	   of	   children	   took	   place.	  Nearly	   a	  million	   people	  were	   killed,	   of	   this,	   tens	   of	  

thousands,	  children.	  
The	  lucky	  few	  were	  those	  who	  got	  away.	  

But	  we	  couldn’t	  even	   find	  a	   square	  metre	  of	   space	   for	   those	  who	  migrated	  on	  an	  earth	   that	   is	  big	  enough	   to	  

accommodate	  us	  all.	  Borders	  were	  shut.	  Babies	  drowned	  in	  open	  water.	  Over	  400	  thousand	  people	  were	  kept	  in	  

detention	  centres	  and	  prisons.	  They	  didn’t	  distinguish	  betw
een	  women,	  children,	  elderly	  or	  men.	  13,104	  people	  

lost	   their	   lives	   in	   these	  prisons	  because	  of	   torture.	   The	  ne
ws	   talks	   about	   76,000	  people	  of	  whom	   there	   is	   no	  

news	  -‐	  we	  don’t	  know	  what	  happened	  to	  them.	  Of	  that	  116	  are	  children,	  4219	  are	  women.	  

	  
13,581	  women	  were	  arrested.	  6,736	  women	  are	  still	  in	  these	  prisons,	  they	  are	  being	  tortured.	  The	  Syr

ian	  Regime	  

is	  using	  rape	  as	  a	  weapon	  against	  women.	  	  

These	  crimes	  that	  are	  defined	  as	  war	  crimes	  and	  crimes	  against	  humanity	  were	  being	  committed	   in	   front	  of	  a	  

world	  audience,	  international	  mechanisms	  and	  states.	  The	  international	  legal	  system	  was	  unable	  to	  prevent	  such	  

crimes	  from	  being	  committed.	  One	  medical	  officer	  of	  the	  regime,	  leaked	  55,000	  pictures	  of	  torture,	  allowing	  us	  

to	  finally	  show	  the	  world	  how	  thousands	  human	  beings	  were	  slaughtered,	  murdered	  and	  tortured	  to	  death.	  

	  
Screams	  were	  heard	  through	  those	  pictures,	  moving	  borders	  and	  walls,	  in	  deafening	  sound.	  

	  
We’ve	  heard	  you,	  my	  Syrian	  sister	  

	  
We	  share	  your	  pain	  and	  we	  hear	  you,	  despite	  efforts	  of	  those	  who	  are	  trying	  to	  speaking	  over	  you	  and	  my	  dear	  

sister	  we’re	  coming	  for	  you.	  
	  
No	  matter	  what	  religion,	   race	  or	  ethnicity,	  women	  from	  the	  four	  corners	  of	   the	  world	  are	  coming	  together	  to	  

start	  a	  journey	  to	  the	  conscience	  of	  humanity.	  We	  are	  setting	  off	  on	  this	  journey	  to	  be	  the	  conscience	  of	  th
ose	  

who	  are	  in	  Syrian	  prisons.	  We	  are	  saddened!	  The	  more	  the	  world	  falls	  silent.	  The	  more	  you	  suffer	  persecution.	  

We	  are	  saddened!	  Perpetrators	  of	  these	  crimes	  are	  emboldened	  by	  the	  silence	  of	  the	  world.	  We	  know	  you	  are	  

waiting.	  We	  can	  hear	  you	  asking,	  “where	  is	  humanity?”	  

	  
We’re	  here	  my	  dear	  sisters,	  we	  have	  not	  left	  you	  and	  we’re	  not	  going	  to	  leave	  you.	  And	  we	  are	  setting	  off	  on	  this	  

journey	  to	  save	  you.	  To	  save	  you,	  to	  save	  your	  life,	  is	  to	  save
	  humanity,	  and	  spark	  hope	  for	  a	  better	  future.	  

	  
We’re	  here.	  One	  world	  of	  women.	  
We	  are	  going	  to	  make	  the	  world	  hear	  that	  you	  exist.	  

We	  will	  disturb	  the	  decision-‐makers	  until	  we	  free	  you.	  

Once	  you’re	  free,	  we	  will	  struggle	  together	  to	  protect	  all	  women.	  

This	  Conscience	  Convoy	  that’s	  being	  formed	  with	  your	  voice	  and	  our	  conscience	  will	  destroy	  the	  walls.	  

Now	  is	  the	  time,	  we	  know.	  
We	  are	  including	  everyone	  in	  our	  convoy,	  with	  all	  our	  voices,	  coming	  to	  you.	  

	  
And	  we	  promise	  you	  -‐	  we	  will	  never	  give	  you	  up.	  
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کاروان وجدان

تکس توقف  ن ایستگاه شهر کجا عیل بود. اتوبوس در مرکز نمایشگاه این�ت اول�ی
داشت و در اینجا اتوبوس های شهر های کوجا عیل، یالووا و مناطق 

همجوار به کاروان ملحق شدند. بعد از اعالم بیانیه و انجام فعالیت های 
کت کنندگان در کاروان  ن شده بطرف شهر ساکاریا حرکت کردیم. �ش تعی�ی

وجدان در سالن ورزیسش آتاترک شهر ساکاریا برنامه ویژه ای به اجراء گذاشتند.  
ا�ن ها صورت پذیرفت. زنان سوریه ای از تمام  در این برنامه برخی سخ�ن

کت کنندگان در این گردهما�ی  کت کنندگان تشکر بعمل آوردند. تمام �ش �ش
انان بر اهمیت حمایت از زنان و کودکان تکیه داشتند.  زنان بودند و سخ�ن
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کاروان وجدان

»کاروان وجدان« شب 06 مارس 
2018 از ساکاریا بطرف آنکارا 

کت  حرکت کرد و با ادغام �ش
، کاروان به  کنندگان در مس�ی

کت کننده  آنکارا رسید.  زنان �ش
با�ن ریاست سازمان اوقاف  ن با م�ی

ترکیه در محل مسجد احمد 
حامدی آکسی اقامت و شب را 
گذراندند، و صبح روز 0۷ مارس 

2018 بعد از اعالم بیانیه و ادغام 
کت کنندگان منطقه ای کاروان  �ش

براه خود ادامه داد.  
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کاروان وجدان

یک هیئت از »کاروان وجدان« در تاریخ 0۷ مارس 2018 از طرف رئیس جمهور 
ترکیه آقای رجب طیب اردوغان و هم�شان خانم امینه اردغوان مورد قبول 

واقع شده و یک دیدار بعمل آوردند. در این دیدار زن سوریه ای خانم ماجید 
ن طبق  انان دیگر ن�ی چورباجی خاطرات شکنجه در زندان سوریه را بیان کرد و سخ�ن

بیانا�ت خواست های خود را مب�ن بر آزادی زنان و کودکان زندا�ن سوریه را مطرح 
کرده از ریئس جمهور آقای اردوغان به واسطه قبول هیئت تشکر و قدردا�ن 

کردند.  در این دیدار ریئس جمهور آقای اردغوان ضمن بیان حمایت از »کاروان 
ن آرزوی آزادی زنان در بند سوریه را بزبان آورده جهت  وجدان« خانم اردوغان ن�ی

اهدا به زنان سوریه یک رو�ی دست بافت را بصورت تمثییل هدیه دادند.

ن در آنکارا از مجلس ترکیه بازدید بعمل آورد و در  هیئت کاروان وجدان همچن�ی
� که با �پرست کمیسیون حقوق ب�ش مجلس برگذار  مصاحبه مطبوعا�ت مش�ت

شد نقطه نظرات حرکت را اعالم داشت.
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کاروان وجدان

سپس کاروان بسمت شهر آکسارای حرکت 
ن با استقبال پر شکوه  کرد و در اینجا ن�ی

مردم بویژه زنان آکسارای مواجه شد و یک 
مصاحبه مطبوعا�ت در این شهر برگذار شد. 

کاروان وجدان روز 0۷ مارس 2018 ساعت 
18:00 به شهر آدانا رسید. در اینجا تعداد 
ی خودرو به استقبال کاروان وجدان  کث�ی

آمدند و با همراهی این گروه بزرگ کاروان 
وجدان با شکوه هر چه تمام�ت وارد شهر 

آدانا شد. گروه در مرکز نمایشگاه شهر آدانا 
یک مصاحبه مطبوعا�ت برگذار کرده و در این 
احت در کیسه  محل اقامت کرد.  شب با اس�ت
های خواب و پتو پشت � گذاشته شد و با 
کت کنندگان دیگر از دور و نزدیک  ادغام �ش
کت کننده  تا صبح هنگام تقریبا ۷۵00 زن �ش

در کاروان بطرف مرز سوریه براه افتادند. 
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کاروان وجدان

ن به  �ت ترکیه برای پیوس�ت کت کنندگان از بخش �ش در این میان بسیاری از �ش
کاروان بسمت شهر حاتای حرکت کردند. در روز 08 مارس 2018 یع�ن روز جها�ن 

زن تعداد بیش از 10 هزار زن در میدان شهر حاتای گردهم آمده صدای خود را 
بگوش جهانیان رساندند. 

ی می  ی از مطبوعات داخیل و خارجی پیگ�ی در این همایش که توسط عده کث�ی
شد ابتدا بیانیه فریاد �ب صدا اعالم شد.
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Thursday	  8th	  March	  2018	  	  

Silent	  Scream	  
	  
10,000	   women	   from	   across	   the	   world	   stand	   here	   today	   to	   voice	   our	   support	   and	   solidarity	   with	   the	  thousands	  of	  women	  across	  the	  border	  who	  are	  being	  held	  as	  hostages,	  who	  are	  being	  sexually	  brutalized	  and	  tortured	  just	  because	  they	  are	  women.	  The	  Time	  IS	  Now	  	  
Hear	   our	   voices	   sisters.	  We	   are	   here	  with	   you	   in	   body	   and	   spirit.	   Strong	  women	   from	   across	   the	  world	  wearing	  a	  bandana	  that	  signifies	  that	  we	  are	  tied	  to	  you	  and	  we	  won’t	  let	  go.	  The	  Time	  is	  Now.	  	  
You	  will	   no	   longer	   be	   forgotten.	   The	  world	  will	   no	   longer	   be	   allowed	   to	   be	   blind	   to	   the	   atrocities	   being	  perpetrated	  against	  you	  and	  your	  children.	  The	  Time	  is	  Now.	  	  
People	  are	  asking	  us	  what	  we	  want	  to	  achieve.	  	  
	  
THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Stop	  using	  rape	  as	  a	  weapon	  of	  war.	  	  THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Stop	  brutalizing	  and	  torturing	  women.	  	  THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Respect	  international	  conventions	  on	  human	  rights	  and	  the	  Geneva	  Conventions.	  	  THE	  TIME	   IS	  NOW	  for	   the	   Iranian,	  Russian	  and	  Assad	  regime	  to	  Free	  these	   innocent	  women	   immediately	  and	  to	  let	  them	  go	  home	  to	  their	  families.	  	  
	  
To	  the	  brave	  women	  in	  the	  regime’s	  prison:	  
Women	  from	  across	  the	  world	  are	  sending	  you	  a	  message	  of	  love	  and	  compassion.	  We	  feel	  your	  pain	  and	  we	  will	  be	  here	  till	  you	  are	  free.	  The	  Time	  is	  Now	  
Your	  plight	  will	  no	  longer	  be	  defined	  just	  by	  UN	  reports	  and	  figures	  from	  human	  rights	  organisations.	  You	  now	  have	  a	  face	  through	  us.	  The	  Time	  is	  Now.	  
We	  will	  not	  rest	  till	  we	  get	  you	  the	  justice	  you	  deserve.	  The	  Time	  is	  Now	  Our	  journey	  to	  you	  over	  the	  last	  few	  days	  has	  tied	  us	  together	  to	  you	  and	  we	  won’t	  ever	  let	  go.	  The	  time	  is	  now.	  
Our	  pledge	  to	  you:	  
We	   will	   employ	   all	   legal	   avenues	   to	   have	   you	   released.	   We	   will	   work	   hard	   to	   have	   humanitarian	  organisations	  get	  access	  to	  you.	  The	  Time	  is	  Now	  
We	  will	  go	  after	  every	  war	  criminal	  who	  took	  advantage	  of	  you	  and	  not	  sleep	  till	  they	  are	  brought	  to	  justice.	  The	  Time	  is	  Now.	  
	  
We	  will	  embark	  on	  a	  world	  diplomacy	  drive	  that	  will	  make	  sure	  that	  no	  government,	  no	  palace	  or	  person	  of	  influence	  is	  unaware	  of	  what	  is	  happening	  to	  you.	  The	  time	  is	  now.	  	  
Thousands	  of	  us	  here	  pledge	  that	  we	  will	  never	  forget	  you	  nor	  allow	  the	  world	  to	  forget	  you.	  The	  time	  is	  now	  
	  
Our	   voices	   are	   not	   low	   but	   loud	   and	   strong,	   because	   YOU	   are	   strong.	   Our	   will	   is	   not	   weak	   but	   strong	  because	  YOUR	  will	  is	  strong.	  We	  will	  never	  give	  up	  despite	  the	  injustices	  YOU	  suffer,	  because	  YOU	  refuse	  to	  give	  up.	  This	  is	  the	  beginning...THE	  TIME	  IS	  NOW.	  
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کاروان وجدان

خانم وکیل گولدن سونمز بعنوان 
مسئول و سخنگوی کاروان ابتدا 

بیانیه 8 مارس را قرائت کرد و پس 
از آن همه حصار را به فریاد �ب 
صدا دعوت کرد.   در این میان 
ی از زنان پناهنده از  تعداد کث�ی

گوشه و کنار و شهر های دیگر ترکیه 
به میتینگ حاتای آمده بودند و در 
کت فعال داشتند. در میان  آن �ش
آنها زنا�ن وجود داشت که پیش از 

این در زندان های سوریه اس�ی بوده 
و شکنجه شده بودند.



4۳
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کاروان وجدان

کت کنندگان زن از �ا� ترکیه و دنیا رو�ی که در طول  در این میان تمامی �ش
سفر در گردن داشتند را به دستبند اسارت تبدیل کرده و فریاد �ب صدا را اعمال 

کردند. زنان در این نشست به مدت ۵ دقیقه در حایل که دستان خود را به زنج�ی 
کشیده بودند بصورت سمبلیک فریاد زنان در بند سوریه را بگوش تمامی وجدان 

ندگان صحنه حها�ن رساندند. آنان با فریاد �ب صدا  های بیدار و تصمیم گ�ی
خواهان آزادی برای زنان دربند سوریه شدند.



4۵
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کاروان وجدان

 بعد از این جه
خواهیم کرد؟

کاروان وجــدان بــه هــدف خــود کــه همانــا جلــب توجــه جهانیــان بــه ظلــم و شــکنجه زنــان 
ــا و  ــازمان ه ــیاری از س ــدان بس ــف کاروان وج ــه لط ــت. ب ــت یاف ــود دس ــوریه ب ــد س دربن
موسســات ایــن واقعیــت هــا را دریافتنــد. بــا تمــاس هــای کــه کاروان در طــول مســ�ی داشــت 
یــک حرکــت اجتماعــی وســیع ایجــاد شــد. بدیــن ترتیــب اولویــت جدیــد ایــن حرکــت برقــراری 
تمــاس هــای دیپلماتیــک در خصــوص نیــل بــه مقصــد آزادی زنــان دربنــد ســوریه خواهــد 
ان  ن الملــیل و رهــ�ب ان کشــورها، ســازمان هــای بــ�ی بــود. هیئــت هــای متشــکل از زنــان بــا رهــ�ب

دیــ�ن ارتبــاط برقــرار کــرده بــا آنهــا مالقــات خواهنــد کــرد.

مــا تــالش �ب وقفــه خــود را تــا آزادی خواهرانمــان و فرزنــدان آنهــا ادامــه خواهیــم داد. 
بــه هیــچ عنــوان آنهــا را بــه حــال خــود رهــا نخواهیــم کــرد.



4۷
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کت  به نقل از �ش
کنندگان

ق و غــرب  هیــچ  بــه کاروان وجــدان پیوســتم چــرا کــه نــه ســازمان ملــل متحــد و نــه  دول �ش
ــن  ــا را در ای ــو�ن انه ــد وعجــز و نات ــدا�ن شــدند کاری نکردن ــه زن ــا�ن ک ــرای رهــا�ی زن ــدام ب ک
امــر مشــاهده کــردم. حرکــ�ت کــه توســط خواهــران ترکیــه ای ســازماندهی شــده و نزدیــک 
بــه 10 هــزار نفــر از ۵۵ کشــور بــا ایــن فعالیــت همــکاری نمودنــد بــرای متوقــف کــردن ایــن 
ظلمیســت کــه بــه زنــان ســوری روا مــی شــود وتــا رســیدن بــه ایــن هــدف دســت از فعالیــت 
ــا ازادی تــک تــک ایــن زنــان و کــودکان  بایــد بــه راهــش ادامــه دهــد.  نخواهــد کشــید و ت
زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه جهــان بــه فریــاد خامــوش ایــن زنــان گــوش نمایــد. �ب درنــگ، 
ــیل  ــچ دلی ــدون هی ــم ب ــی توانی ــا نم ــان ســوریه آزاد شــوند. م ــی بایســت زن ن حــاال م ــ�ی هم
زنــدا�ن مانــدن آنهــا را قبــول کنیــم. شــاید مــا نتوانیــم تمــام زنــان ســوریه را نجــات دهیــم، 

امــا تــا آنجــا کــه مــی توانیــم بــه آنهــا دســت یــاری بدهیــم. 

ــن  ــد در ای ــد. همــه بای ن هــد�ن گــرد هــم آمــده ان ــرای چنــ�ی ــان ب ــار انبــوه زن ن ب ــ�ی ــرای اول ب
کــت کننــد تــا اثــر ایــن اقــدام قطعــی شــود. بایــد زن را بــه عنــوان یــک فــرد اریــا�ب  حرکــت �ش
کــرد نــه بعنــوان یــک جنســیت زن. مــا بــرای رســیدن حمایــت از خواهــران ســوریه ای خــود 
ــا زمــا�ن کــه خواهــران ســوریه ای مــا آزاد  ــم و ت کــت کردی ــه در کاروان وجــدان �ش داوطلبان
 نکنــد 

گ
نشــوند بــه مبــارزه خــود ادامــه خواهیــم داد. کســا�ن کــه در مقابــل ظلــم ایســتاد�

ــورد توقــف کشــتار  ــد در م ــت بای ی ــود. تمــام ب�ش ــد ب ن گناهــکار خواهن ــدازه ظالمــ�ی ــه ان ب
ــی ســوزد.  ــان م ــیل دلم ــر کا�ن اســت خی ــک صــدا شــود. دیگ ــودکان در ســوریه ی ــان و ک زن
مــادران و کــودکان ســوریه بســیار رنــج مــی برنــد. مــا وقــ�ت مــی خواســتیم از هندوســتان 
ــا  ــا ب ــد ســوریه ه ــم مانن ــاد نهی ــوان مســلمانان کشــور پاکســتان را بنی جــدا شــویم و بعن
ن  ظلــم فــراوان مواجــه شــدیم. صدهــا هــزار تــن مــردم �ب گنــاه جــان باختنــد. مــا ســوم�ی
 مــی کنیــم.  ظالــم همــه جــا ظالــم اســت. بــر 

گ
نســل آنهــا هســتیم کــه در پاکســتان زنــد�

اســاس آنچــه کــه از بــزرگان شــنیده ایــم همــان روش هــا و ظلمــی کــه آن زمانهــا بــه اجــداد 
مــا روا شــد امــروز بــه مــردم ســوریه روا مــی شــود. دیگــر کا�ن اســت جنــگ ســوریه بایــد بــه 
ر مــی رســاند. کســا�ن کــه در مقابــل  پایــان برســد. ایــن سیاســت هــا دیگــر بــه انســانها �ن
ن گناهکارنــد. مــن اطمینــان دارم کــه  ایــن ظلــم ســکوت اختیــار مــی کننــد بــه انــدازه ظالمــ�ی
کاروان وجــدان بــا موفقیــت کامــل فریــاد مظلومــان را بــه گــوش جهانیــان خواهــد رســاند و 
نتایــج مفیــدی بــه همــراه خواهــد داشــت. هــر کــی کــه ایــن رنــج را چشــیده باشــد مــی 
ــه ایــن دلیــل فکــر مــی کنــم ایــن حرکــت باعــث  توانیــد مشــکل ســوریه را حــس کنــد. و ب

بیــداری وجــدان انســانها خواهــد شــد. 

یوون ریدیل 
روزنامه نگار سوئدی(

منازا حسن
)نماینده مجلس پاکستان(
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ــه کاروان  ــم و ب ــم آمدی ــه گرده ــوریه در ترکی ــوم س ــران مظل ــا خواه ــدردی ب ــرای هم ــا ب م
وجــدان پیوســتیم. مــا در اینجــا گردهــم آمدیــم تــا فریــاد توقــف ظلــم بــه زنــان دربنــد را 
بگــوش جهانیــان برســانیم. تمــام ســازمان هــای حقــوق بــ�ش بــرای توقــف جنــگ و ادامــه ایــن 
آزار بایــد دســت بدســت هــم بدهنــد. کــودک همــه جــا کــودک و زن همــه جــا زن اســت.

ــه  ــگ و آزار ب ، یمــن، مــرص و ســوریه جن ــد کشــم�ی در بســیاری از کشــورهای اســالمی مانن
زنــان وجــود دارد. موقعیــت ســوریه بســیار متفــاوت اســت. چــون ایــن ظلــم توســط رژیــم 
خودشــان اعمــال مــی شــود. مــا اینجــا دور هــم جمــع شــدیم تــا در روز 8 مــارس صــدای 

خــود را بــه گــوش جهانیــان برســانیم.

مــن اینجــا هســتم کــه تــا بخــیش از حمایــت بــه زنــان در بنــد ســوریه باشــم. مــا بعنــوان 
کشــورآفریقای جنــو�ب و خانــواده مانــدال از زنــان در بنــد و شــکنجه دیــده در ســوریه حمایــت 
میکنیــم. مــا مــی دانیــم کــه آنهــا در زنــدان، شــکنجه مــی بیندنــد و مــورد تجــاوز قــرار مــی 
ــن جــا  ــا بدی ــن موضــوع ت ــان ای ــرای بی ــدال ب ــه مان ــو�ب و از خان ــای جن ــن از آفریق ــد. م ن گ�ی
ــد  ــده ان ــه اینجــا آم ــک ب ــه از دور و نزدی ــا�ن ک ــراه زن ــه هم ــا ب ــن اینجــا هســتم ت آمــدم. م
خواهــان توقــف جنــگ غــ�ی انســا�ن ســوریه و اعمــال ظلــم بــه ایــن زنــان هســتیم.  زمــا�ن کــه 
ن از طریــق رســانه هــا مشــکالتمان را بــا �ا�  مانــدال در زنــدان بــ� مــی بــرد، مــا همچنــ�ی
ــه  ن هســتم ک ــ�ئ ــن مطم ــم. م ــدرت کســب کردی ــق ق ــن طری ــان گذاشــته و از ای ــا در می دنی
کاروان وجــدان مثمــر ثمــر خواهــد شــد. دیگــر کا�ن اســت، ایــن جنــگ مــی بایســت متوقــف 
 مــردم ســوریه رفتــاری مغایــر بــا انســانیت اســت. اگــر دســت بــه دســت 

گ
شــود. تهدیــد زنــد�

هــم بدهیــم شــاید بتوانیــم موثــر باشــیم. 

دوســتانه فعالیــت مــی کنــم. دلیــل حضــورم در  مــن سالهاســت کــه در زمینــه اقدامــات ب�ش
 از زنــان قطــر بــه ایــن 

گ
کاروان وجــدان، حمایــت از زنــان در جنــگ اســت. مــن بــه نماینــد�

کاروان پیوســتم و مــن فکــر مــی کنــم کــه جهــان نبایــد بــه ایــن فریــاد �ب تفــاوت بمانــد. شــاید 
ــا پــول بدهیــم ویل عالقــه و حمایــت خــود را از آنهــا دریــغ  ــه و ی ــه آنهــا نتوانیــم خان مــا ب
نخواهیــم داشــت. زنــان در جنــگ رنــج مــی برنــد، آزار مــی بیننــد، هیــچ کــس بــه آنهــا کمــک 
ــه خواهــران ســوریه خــود  ــان سیاســت شــدند. مــن مــی خواهــم ب ــا قربانی ــد. آنه نمــی کن
بگویــم کــه چــون زن هســتند و چــون مســلمانان هســتند آنهــا را خیــیل دوســت داریــم. مــن 

مــی خواهــم عــالوه بــر آنــان صــدای زنــان مظلــوم و نیازمنــد در �ا� جهــان باشــم. 

فوزیه حمید 
)نماینده مجلس پاکستان(

شکیال خالد چودری 
)نماینده مجلس پاکستان(

نولپاشو ماندال
آفریقای جنو�ب 

)عروس نلسون ماندال(

آسیا واحد الرابیا 
)شاهزاده خانم قطر(
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کاروان وجدان

بهمــراه دیگــر خانمهــا از مالــزی بــرای همــدردی و همیــاری زنــان اینجــا هســتیم. آمــده ایــم تا 
بــه آنهــا قــوت قلــب بدهیــم و قــدرت اتحــاد خــود را بــه جهانیــان نشــان بدهیــم. خواهــان 
آزادی خواهــران ســوریه ای خــود هســتیم. امیــدوارم ایــن اقدامــات مثمــر ثمــر واقــع شــده 

و باعــث آزادی خواهرانمــان بشــود. 

ن بــدی اســت. مــا هــم در اوکرایــن شــاهد جنــگ بودیــم. هنگامــی کــه مــن  جنــگ بســیار جــ�ی
در آن زمــان بــه عنــوان پزشــک خدمــت مــی کــردم بــه دلیل جنــگ 16 کــودک در دســتانم جان 
ن خیــیل خــوب مــی دانم کســا�ن کــه توانــا�ی حفاظــت و دفــاع از کــودکان را  دادنــد. بــرای همــ�ی
ندارنــد از عهــده ی دفــاع از زنــان عاجــز خواهنــد بــود. در مرکــز شــهر � اف کــودکان بســیاری 
ــت  ــان را از دس ــادر هایش ــدر و م ــودک پ ــزاران ک ــدند و ه ــته ش ــدازان کش ان ــطتک ت�ی توس
ن مشــکالت روبــرو هســتند. مــن بــرای ابــراز  ن بــا همــ�ی دادنــد. مــی دانــم زنــان ســوریه ای نــ�ی
کــت کــردم و بــرای نجــات انهــا از هیــج ســعی و تــالیسش دربــغ  همــدردی بــا آنــان دراینجــا �ش

نخواهــم کــرد. 

کاروان وجــدان بــرای مــا بســیار مهــم اســت. ایــن کاروان بــرای مظلومــان بســیار اهمیــت دارد 
ن نمــی توانســتیم بــه آن �ب قیــد بمانیــم. بــرای آزادی زنــان ســوری دربنــد کــه متحمــل  و مــا نــ�ی
شــکنجه هســتند تمــام زنــان از گوشــه و کنــار دنیــا در ترکیــه گردهــم آمدیــم. در ســوریه بالغ 
بــر 1۳ هــزار زن ســوری در زنــدان هــا بــ� مــی برنــد و مــا بــا ایــن کاروان فریــاد آنــان را بگــوش 
جهانیــان خواهیــم رســاند. هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا کاروان وجــدان نظــر افــکار عمومــی 
جهــان را بــه ظلمــی کــه در ســوریه اعمــال مــی شــود جلــب کنیــم. دنیــا بــه وحشــ�ت کــه در 
اینجــا اعمــال مــی شــود چشــم و گوشــش را بســته اســت. مــن اعتقــاد دارم تــا تمــام جهانیان 

بایــد از آنچــه کــه در ایــن کشــور روی مــی دهــد مطلــع گــردد.

تمــام زنــان برعلیــه ظلــم متحــد شــدیم. مــا فریــاد عدالتخواهــی � دادیــم و هیــچ قــدر�ت 
 کــرده و در کنــار زنــان بــا ایــن 

گ
نمــی توانــد مانــع مــا بشــود. مــا در مقابــل ظالــم ایســتاد�

 و ظلــم بایــد خاتمــه یابــد.
گ

کاروان بــراه افتادیــم. دیگــر کا�ن اســت. ایــن جرائــم جنــی

پرفسور داتو 
ساری دک�ت زلیحا 

کامارودین
)رئیس دانشگاه اسالمی مالزی( 

الگا بوگومولتس 
)نماینده مجلس ،اوکراین(

آن شوفیلد 
)سیاستمدار انگلیی، عضو 

مجمع شهرداری نیوکاسل 
انگلستان(

دک�ت عایشه 
)نماینده مجلس پاکستان( 
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کــت کــردم جــرا کــه ایــن حرکــت علیــه تمــام کســا�ن اســت کــه  در ایــن گردهمــا�ی بــزرگ �ش
کــت کــردم جــون همــدیل تمــام  نــد. �ش حقــوق زنــان را زیــر پــا مــی گذاشــته و نادیــده مــی گ�ی
ن بــود و  ن مــن نــ�ی زنــان جهــان را بــه نمایــش مــی گذاشــت. جنــگ خانمانســوز تقدیــر �زمــ�ی
ن  اضــم را علیــه تمــام ظالمــ�ی ن جــا اع�ت مــن بــه عنــوان نماینــده ی مجلــس افغانســتان از همــ�ی
اعــالم کــرده و مــی دانــم ایــن حرکــت بــرای مظلومیــ�ن کــه  و تروریســتها و رژیمهــای توتالی�ت
طعــم ظلــم اینچنیــ�ن را چشــیده انــد دارای اهمیــت بــاال�ی مــی باشــد. مــن در ایــن تظاهرات 
کــت کــردم تــا شــاید  کــه تموفــق شــده زنــان فــراوا�ن از ملیتهــای مختلــف را گردهــم اورذ �ش
ــرد و  ــان پذی ــودکان ســوریه ای  اعمــال شــده پای ــدگان و ک ــه خواهــران و پناهن ــه ب ظلمــی ک

اعــالم مــی کنــم تــا اخــر حامــی و پشــتیبان ایــن فعالیــت هســتم و خواهــم بــود.

ــن  ــت ای ــدان قداس ــورم درکاروان وج ــت حض ــتم ،عل ــه هس ــگاری از فرانس ــه ن ــن روزنام م
ــرای رســیدن بــه هــدف  ــادی از کشــورهای مختلــف را ب ــان زی جنبــش اســت کــه توانســته زن
ــچ  ــن مســاله هی ــود و ای ــی نب ــان ی ــد. زبانهایم ــع کن ــک جــا جم ــزرگ و واال�ی در ی بســیار ب
 بودیــم .از تمامــی ذســت 

گ
ــزر� ــاورد ، چــرا کــه دارای هــدف ب مشــکیل را برایمــان بوجــود نی

ــود. ی ب ن ــ�ی ــت آم ــدردا�ن را دارم. بســیار کار موفقی ــال تشــکر و ق ــه کم ــن برنام ــدر کاران ای ان

ــوان یــک ســالح اســتفاده شــود. در تمــام نقــاط جهــان  ــان در جنــگ بعن ــد از زن دیگــر نبای
زنــان مــورد آزار قــرار دارنــد و شــکنجه مــی شــوند. حــال زمــان پایــان دادن بــه ایــن امــر اســت. 
ن در مــرص و در  چــون تنهــا در ســوریه زنــان بــا رفتــار نــا مناســب روبــرو نیســتند در فلســط�ی

بســیاری از نقــاط جهــان وضعیــت یکســان اســت. دیگــر کا�ن اســت. 

ی و جنــگ مــی باشــد. خواهــرا�ن  در جغرافییــا�ی قــرار گرفتــه ایــم کــه همــواره  شــاهد درگــ�ی
کــه از گوشــه کنــار جهــان در اینجــا گــرد هــم آمــده انــد خواهــان آن هســتند کــه مشــکالت 
ن هــا را بــه اطــالع مــردم �ا� جهــان برســانند.  ان ســوریه ای و دیگــر �زمــ�ی زنــان و دخــ�ت
مــا هــم مــی خواســتیم جــزء ایــن مجموعــه باشــیم. در ابتــدا بایــد ســطح آگاهــی خــود و 
ن مشــکال�ت بــاال بــرده و آنــان را بــا حقایــق آشــنا ســازیم.  دیگــر ملــل را نســبت وجــود چنــ�ی
ــت و  ــرای حمای ــد ب ــت و بای ــی ماس ــک قدم ــگ در ی ــود جن ــی ش ــاهده م ــه مش ــور ک آنط
ــن  ــت درک ای ــری جه ــاء فک ــرای ارتق ــم و ب ــری برداری ــای مؤث ــر قدمه ــت از همدیگ حفاظ

حقیقــت تــالش کنیــم.

ا ایو�ب حم�ی
)نماینده مجلس افغانستان(

هند جابر
)روزنامه نگاراز فرانسه(

مارسیا کارین 
گومز گار�ن 

)برزیل(

پاتریکا امینا ایبانز
)شییل(
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کاروان وجــدان بــرای مــن خیــیل مهــم اســت. تمــام اینهــا را مــا در ســال 199۵ میــالدی شــاهد 
بودیــم. در جنــگ دو پــ�م و شــوهرم را از دســت دادم. جســد یــک پــ�م و شــوهرم را 
یافتــم ویل تنهــا � پــ� دیگــرم را یافتــم. بــا ایــن تجربیــات تلــخ بــه راحــ�ت مــی توانــم بگویم 
کــه آنچــه در �برنیتســا بــر � مــا آمــد امــروز در ســوریه اعمــال مــی شــود. یــک گلولــه شــما را 
ن دیگــری اســت و بســیار وحشــتناک اســت. فکــر نمــی کنــم کــی  مــی کشــد ویل شــکنجه چــ�ی
بهــ�ت از مــن بتواندایــن زنــان را درک کنــد. مــی خواســتند مــن را در �برنیتســا بــه حــال خــودم 
د ویل لطمــه روا�ن نبینــم.  در حــایل کــه  رهــا کننــد امــا مــن دعــا کــردم گلولــه جــان مــن را بگــ�ی
اجســاد یــک پــ�م و شــوهرم را بــه مــن تحویــل دادنــد مــی خواســتند تنهــا � پــ� دیگــرم را 
بــه مــن تحویــل بدهنــد. امــا مــن او را بــه ایــن شــکل بــه دنیــا نیــاورده بــودم کــه... مــا بعنــوان 
مــادران و خواهــران �برنیتســا مــی خواهــم بــه زنــان ســوریه بگوییــم کــه شــجاع و توانمنــد 
ــا کنــون در راه هســتیم. مــا ایــن راه  باشــند. آنهــا را تنهــا نخواهیــم گذاشــت. از ۳ مــارس ت
طــوال�ن را بــرای همراهــی و همــدردی بــا آنــان طــی کردیــم. وقــ�ت مــا متحمــل ایــن آزار بودیــم 
ن تــا فریــاد مــا را بگــوش جهانیــان برســانند. خداونــد متعــال هانگونــه  ن ســعی داشــ�ت دیگــران نــ�ی

ن کمــک خواهــد کــرد. کــه بــه مــا کمــک کــرد بــه خواهــران ســوری مــا نــ�ی

مــا خواهــان آزادی زنــان دربنــد و اخــذ اطــالع در مــورد 419 دخــ�ت بچــه هســتیم. آنچــه کــه 
 ندارنــد؟

گ
بــر � مــا آمــد اکنــون بــر � آنهــا مــی آیــد. آیــا زنــان و مــادران مســلمان حــق زنــد�

ایــط  گــرد هــم آوردن زنــان  از اقــی نقــاط  ن حرکــ�ت کــه �ش ن هســتم اثــر گــذاری چنــ�ی مطمــ�ئ
ن بــه اهمیــت زنــان �پ  جهــان را فراهــم نمــوده اســت بســیار بــزرگ خواهــد بــود. اینبــار نــ�ی

خواهنــد بــرد.

اض بــه وضعیــت زنــان ســوری بــه ایــن کاروان پیوســتیم. تمــام زنــان دنیــا بایــد  بــرای اعــ�ت
ــد  ــان آزاد خواهن ــد آن ن اراده کنن ــ�ی ــانها ن ــد و انس ــال بخواه ــد متع ــر خداون ــند. اگ آزاد باش
ن اســت. زن مــی بایســت آزاد باشــد.  شــد. چــون زن، مــادر اســت، خواهــر اســت، همــه چــ�ی
 کننــد 

گ
ن در دنیــا زن اســت. مــی خواهیــم بــه آنــان بگوییــم تــا اســتوار ایســتاد� یــن چــ�ی مهم�ت

بــزودی آزاد و رهــا خواهنــد شــد.

رمضیه گوردیچ 
بوس�ن و هرزوگوین

 )مادر �برنیتسا(

سوحرا سینانویچ 
بوس�ن و هرزوگوین ) رییس 

ه-براتوناج( ش انجمن زنان پودری�ن

رهاف الفلقاوی
)کویت(

سادژو سانبوف 
)گینه(
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ن حــال یــی از اعضــاء مرمــره آ�ب هســتم. کویــت  مــن از کویــت بــه اینجــا آمــده ام. در عــ�ی
از ابتــدا در خصــوص مســئله ســوریه از کشــورهای مقــدم بــود. هــم مــردم هــم دولــت 
ن حــال  پــا فشــاری کردنــد و بــرای نیــل بــه راه کارهــای مناســب تــالش کردنــد.  مــن در عــ�ی
ی هســتم. بــه نظــر مــن نقطــه تناقــض مســئله  �پرســت یــک ســازمان کمــک هــای بــ�ش
ین ظلــم متوجــه زنــان و کــودکان مــی باشــد. آنچــه را کــه  ســوریه در ایــن اســت کــه بیشــ�ت
بــرای مــن غــ�ی قابــل توجیــح اســت ایــن اســت کــه تمــام کشــورها بجــز ترکیــه در ایــن مــورد 
�ب توجهــی مــی کننــد. بعــین وقتهــا خــودم را جــای خواهــران دربنــد ســوری مــی گــذارم 
و میدانــم کــه بایــد بــرای رهــا�ی آنــان کوشــش کنیــم. شــاید هــم مــا بــا ایــن کاروان فریــاد 
زنــا�ن خواهیــم شــد کــه قــادر بــه فریــاد زدن نیســتند.  مــا بایــد بــرای رهــا�ی آنــان آنچــه کــه 
ن در ســوریه  در تــوان داریــم انجــام دهیــم.  چنــدی پیــش بــه یــی از شــهرکهای چــادر نشــ�ی
کمــک هــای انســا�ن بــرده بودیــم.  در یــی از چادرهــا بــه یــک مــادر برخــوردم. مــی لرزیــد. 
ده گفــت؛ »فرزنــدم را در رختخــواب  ن بهــوش نبــود. پرســیدم چــه شــده؟ بــا نگاهــی وحشــ�ت
جــا گذاشــتم«. در ابتــدا متوجــه منظــورش نشــدم. گویــا بــه خانــه آنــان بمــب اثابــت کــرده 
ون آورده ویل فرزنــد کوچکــش در رختخــواب  و مــادر برخــی از فرزنــدان خــود را از خانــه بــ�ی
ن  ن بخشــید؟ زنــان ســوری ایــن چنــ�ی جــا مانــده اســت.  ایــن مــادر را چگونــه مــی تــوان تســک�ی

 مــی کننــد.
گ

زنــد�

ده شــده انــد. مــن یــک  زنــان فرامــوش شــده، بلــه خواهــران مــا در ســوریه بــه فرامــویسش ســ�پ
ــم.  ــان ســوریه ای مــی رود نمیبین ــر زن ی در انچــه ب ن ــه ی طــ�ن ــچ نکت ــن هســتم و هی کمدی
ــه  ــاد مــی کشــیم.می خواهــم ک ــم و فری ــ�ب هســتیم و ی غری ــا ! مــا همچــون ب ــان دنی زن
همــه مــا نعــره بزنیم.بلنــد شــوید و همــه بــا صــدای رســا فریــاد بکشــید و دســت در دســت 
وار بــه حرکــت خــود  هــم بدهیــد. در طــول حرکــت ایــن کــروان دســت در  دســت هــم زنجــ�ی
ادامــه خواهیــم داد تــا بــه مــرز برســیم.حاال زمــان ان فــرا رســیده اســت کــه تمــام جهــان 

بــه صــدای فریــاد مــا گــوش فــرا دهــد. 

سنان ال احمد 
)کویت(

ساجیال کیسجی
)نویسنده و کمدین انگلیس(
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کاروان وجدان

مها الکالف
کویت

�ت  مــا بــرای شــنیدن فریــاد تمامــی زنــان مظلــوم جهــان گردهــم آمدیــم. زنــان ترکســتان �ش
ن هســتند بــا ایــن حــال بــرای رهــا�ی خواهــران ســوری بــراه  بــا آنکــه تحــت فشــار و ظلــم چــ�ی
افتادنــد. چــون مــا زبــان مظلومــان را مــی فهمیــم. مــا اینجــا هســتیم و هیچــگاه خواهــران 
ســوری خــود را تنهــا نخواهیــم گذاشــت. روزی فــرا خواهــد رســید کــه مــا هــم پرچم ترکســتان 
کانه را خــدا خواهــد داد. خــدا  از خواهیــم آورد. ثــواب ایــن اقدامــات مشــ�ت ن �ت را بــه احــ�ت �ش

دعــای مظلومــان را قبــول مــی کنــد. بــه او اعتقــاد و اطمینــان داریــم.

60 ســاله هســتم. بــرای همــدردی بــا خواهــران ســوری تــا بــه اینجــا آمــده ام. بــا تمــام زنــان 
ــان اســت.  ــان همجنســان زن آن ــان زن ــن حامی ی ــا وجــدان برخــورد شــود. بزرگ�ت ــد ب ــا بای دنی
ــر  ــد موثرت ــد. بای ــن را درک کنن ــد ای ــم. انســانها بای ــم، هم�ی ــم، خواهری چــون مــا مادری

باشــیم. انشــالله اینبــار تمــام دنیــا صــدای فریــاد مــا را خواهــد شــنید.

مــن امــروز بــرای زنــان ســوریه آمــده ام. مــن مخصوصــا مایلــم تاکیــد کنــم کــه زنــان در 
 وجــود دارنــد. مــن افتخــار مــی کنــم کــه اینجــا باشــم تــا بتوانــم 

گ
همــه عرصــه هــای زنــد�

ــکنجه و  ــرض ش ــان در مع ــدای زن ــنیدن ص ــه ش ــنوم ک ــا را بش ــوم دنی ــراد مظل ــام اف تم
رفتــار ناعادالنــه در زنــدان ســوریه اســت. هیــچ مشــکیل وجــود نــدارد کــه مــا زنــان نمــی 
توانیــم موفــق شــویم و نمــی توانیــم حــل کنیــم. مــن معتقــدم کــه ایــن مســئله اتفــاق 

خواهــد افتــاد.

م. امــا هیــچ خســته نمــی شــوم. همــه مــا بایــد اینجــا باشــیم. امــروز آنچــه کــه زنــان  پــ�ی
ســوری متحمــل مــی شــوند ســال 199۵ میــالدی را بــه خاطــر مــن مــی آورد. ایــن بــار بســیار 
ســنگی�ن اســت. شــوهرم و دو پــ�م و در مجمــوع ۳9 فــرد از اقــوام را در جنــگ از دســت 
و اســت کــه مــی گویــم هیچکــس بهــ�ت  دادم. ایــن حــی غــ�ی قابــل توصیــف اســت.  از ایــ�ن
ن آرزو مــی کنیــم تــا ابتــدا از ایــن  از مــا قــادر بــه درک ســوری هــا نیســت. قبــل از هــر چــ�ی
 معمــویل داشــته باشــند. جنــگ خیــیل تلخ اســت. 

گ
موقعیــت مشــکل رهــا�ی یابنــد و یــک زنــد�

ن تمــام مســلمانان برقــرار شــود. دیگــر ایــن روزهــای بــد در گذشــته  صلــح مــی بایســت بــ�ی
ــت دادم  ــم را از دس ــر از اقوام ــ� و ۳9 نف ــوهر، دو پ ــه ش ــی ک ــوان ک ــن بعن ــد. م بمان
آنهــا را بســیار خــوب درک مــی کنــم. خــدا بــه هیچکــس ایــن عاقبــت را روا نــدارد. بــه زنــان 
ســوری اعــالم مــی کنــم. شــما تنهــا نیســتید، مــا بعنــوان مــادران �برنیتســا و زنــان بوســ�ن 
و هرزوگویــن در کنــار شــما هســتیم. ســازمان ملــل، آمریــکا و روســیه از ایــن وقایــع در قــرن 

بیســت و یکــم بایــد خجالــت بکشــند.

منور اوزاویگور
) �ت )ترکستان �ش

فاطمه ابراهامس  
آفریقای جنو�ب 

ا سوباسیچ  مون�ی
بوس�ن و هرزوگوین
)مادران �برنیتسا(



۵۵

انســانیت، بــرای چشــمهای گریــان و بدنهــای مضطــرب شــده در ایــن کاروان جمع شــده اســت.
مــن بــرای خواهــران ســوریه ای   خــود کــه از ابتــدای جنــگ تــا بــه حــال ســخ�ت هــا و مصائــب 
فــراوا�ن را متحمــل شــده انــد امــده ام مــن برای اینکــه پیامــ�ب اکــرم )ص( فرمــوده اند:"مؤمنان 
ن ارام نخواهنــد  هماننــد یــک پیکــر هســتند و اگــر عضــوی از ان بــه درد ایــد دیگــر عضوهــا نــ�ی
کــت  بــود" بــه ایــن کاروان پیوســتم.من بــرای بیــدار کــردن وجــدان خفتــه جهــان در کاروان �ش
ــن کاروان امــدم. شــاید  ــه ای ــو ب ــاری ت ــدردا�ن از صــ�ب  بردب ــوو ق ــت از ت ــرای حمای ــردم. ب ک
ه گــردد، امــا بــدان و اگاه بــاش از ایــن راهــی کــه قــدم دران  بــه مــرور زمــان ضعــف برتوچــ�ی
گذاشــتیم بــاز نخوهیــم گشــت و تــا اخــر بــرای دفــاع از حــق و حقــوق پایمــال شــده ی تــواز 

پــای نخواهیــم نشســت.

ن حرکــ�ت کــه مرزهــای جعرافیــا�ی را در نوردیــده نشــان دهندهــان  دعــوت بــرای حضــوردر چنــ�ی
اســت کــه هنــوز هســتند افــرادی کــه خواهــان ارتقــای ارزشــهای انســا�ن در جهــان مــی باشــند. 
کــت درایــن گردهمــا�ی ایــن بــود کــه مــن هــم مــی خواســتم مثــل هرانســان بــا  هــدف مــن از�ش
وجــدا�ن ســهمی در رســانیدن صــدای مظلومیــت زنــان داشــته باشــم. مــی خواســتم انســانها 
ــا�ن را کــه  ــن کاروان توانســت زن ــدار گــردد. ای ــه ی شــان بی ــدا وجــدان خفت ــن ن ــا شــنیدن ای ب
ن از دوش زنــان جنــگ زده هســتند را در یــک جــا جمــع  خواســتار برداشــته شــدن بــار ســنگ�ی
کنــد. امیــدوارم کــه ایــن کاروان بــرای تمامــی زنــان جنــگ زده کــه بــا مشــکالت فــراوا�ن دســت و 
پنچــه نــرم مــی کننــد چــاره ای مناســب اتحــاذ نمایــد. امیــدوارم تمامــی ســاعات و لحظــا�ت کــه 
ایــن کاروان را همراهــی میکردیــم شــاهد و گــواه مــا دراخــرت باشــد. امیــد کــه تمامــی کشــورها 

از کشــور ترکیــه کــه پرچمــدار ایــن حرکــت اســت الگــو بــرداری کننــد.

مثــل تمــام زنــان دنیــا میدانــم کــه در زندانهــا چــه بــر � زنــان ســوری مــی اید.بــری رســاندن 
ــن کاروان ملحــق شــدم.به نظــرم  ــه ای ــد ازادی شــان ب ــه امی ن ب ــ�ی ــان و همچن ــن زن ــاد ای فری
ندر جمــع   مــا حضــور دارنــد  حضــور زنــا�ن کــه مدتهــا قبــل زنــدا�ن بــوده ودر حــال حــا�ن نــ�ی
 را از 

گ
ن جمعیــت بــزر� امیــدی اســت بــرای تمامــی زنــان دربنــد. هــدف بســیار واال�ی کــه چنــ�ی

�ا�جهــان گــرد هــم اورده حتمــا موفــق خواهــد بــود.

عایشه ف. ما القصار 
)حقوقدان از کویت(

ن  مایسون س شاه�ی
)محقق مرکز حقیقا�ت دانشگاه

 � ای او ژاپن(

هیا الشاطی
)کویت(
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ن تجــارب تلــخ را در بوســ�ن داشــتیم. همــ� و فرزنــدم  مــن هــم مثــل زنــان ســوری همــ�ی
را از دســت دادم. تجربــه بســیار تلخــی اســت. مشــکالت خواهرانمــان را بگــوش جهانیــان 

خواهیــم رســاند.

مســافرت زنــان بوســ�ن و هرزوگویــن توســط زنــان ترکیــه حمایــت شــده اســت. بســیاری از 
زنــان ســوری در زنــدان هــا بــ� مــی برنــد. دنیــا تنهــا نظــاره گــر ایــن واقعیــت اســت.  در 
روز 8 مــارس همــه یــک صــدا بــر علیــه ظلــم و شــکنجه زنــان فریــاد بــ� خواهیــم داد.

مــا میدانیــم کــه آنــان متحمــل چــه آزاری شــده انــد. شــوهرم و ســه فرزنــدم را از دســت 
دادم. هیــچ جــا �برنیتســا نشــود و هیچکــس آزاری کــه مــا متحمــل شــده ایــم را شــاهد 
ن  و همــه چــ�ی نشــود در اینجــا گردهــم آمدیــم.  مــا بــرای رضــای خــدا بــراه افتادیــم و از ایــ�ن

خیــیل خــوب پیــش مــی رود. دســت مظلومــان را خواهیــم گرفــت.

ــدازد.  ــاد حــوادث �برنیتســا مــی ان ــه ی ــان ســوریه آمــده اســت مــرا ب ــر � زن آنچــه کــه ب
ن جلــوی چشــمانم مجــددا زنــده شــد. مــا خیــیل انســان از دســت دادیــم. بیــش از  همــه چــ�ی
8 هــزار مــرد کشــتار شــدند. شــوهرم و فرزندانــم را از دســت دادم. مــا بالفاصلــه بعــد از 
آنکــه مطلــع شــدیم بــراه افتادیــم. مثــل اینکــه در �برنیتســا هســتم و مثــل اینکــه پــ�ان 
ن ظلمــی نشــود. مــا آنهــا را خیــیل خــوب  مــن را دســتگ�ی مــی کننــد. هیچکــس متحمــل چنــ�ی
درک مــی کنیــم. مــا بهمــراه خــود یــک بوســ�ن و هرزوگویــن کوچــک را بــه حاتــای مــی بریم. 
وز  بــه آنهــا یــک پیــام داریــم. »شــما تنهــا نیســتید« مــا بــا شــما هســتیم. صــ�ب کنیــد، پــ�ی

خواهیــد شــد.

ن  ن گوردیچ رام�ی
بوس�ن و هرزوگوین )مادران 

�برنیتسا(

ادینا گوژو
 بالکان(

گ
)انجمن اتحادیه فرهنی

رافیا حاجی بولیچ
بوس�ن و هرزوگوین (مادر 

�برنیتسا(

نورا مصطفی ایچ 
بوس�ن و هرزوگوین )مادر 

�برنیتسا(
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از اســتانبول تــا بــه اینجــا بــا کاروان همســفرم. بخاطــر اشــکها�ی کــه ریختــم خجــول شــدم. 
ــا زنــا�ن کــه از  . اینجــا ســه روز اســت ب انســانها بــه مــن مــی گفتنــد چقــدر قدرتمنــد هســ�ت
ســوریه آمــده انــد صحبــت مــی کنیــم. یــک مــادر گفــت کــه ســه فرزنــدش را از دســت داده 
اســت. رنجــی را کــه متحمــل شــده انــد را دیــدم، آتــیش کــه بــر دل مــن نشســت بــا انــدوه 
آنــان غــ�ی قابــل مقایســه اســت. مــن دســت کــم در کشــور خــود و در کنــار مــردم خــودم 
یــن دارو را تجویــز کــرد. خواهــران   مــی کنــم. ایــن مــردم بــه زخــم مــن و روح مــن به�ت

گ
زنــد�

ن هــای دیگــر درمــان کننــد. در وطــن خــود نیســتند  ســوری مجبورنــد زخمهایشــان را در �زمــ�ی
 بــود. در مســافرت بــا 

گ
و بــا زبــان خــود تکلــم نمــی کننــد. ایــن ســه روز بــرای مــن تجربــه بــزر�

اتوبــوس در هــر ایســتگاه بــا افــراد مختلــف صحبــت داشــتیم و مخصوصــا میهمانــان خارجــی 
ن مطــرح شــد. مــا در  ــ�ی ــن حرکــت در مطبوعــا�ت جهــا�ن ن ــد.  ای فــوق العــاده همــدردی کردن
ــه  ــم ک ــی دان ــم. م ــم طــرف خــود را مشــخص کردی ن ویل دســت ک ــا چــ�ی ــد ن اینجــا هــر چن
ن ادعــا�ی هــم نــدارم. چــون مــن در ســالیان  ــه تنهــا�ی کاری از مــن ســاخته نیســت و چنــ�ی ب
اخــ�ی تنهــا مــی توانــم خــودم را �پــا نگهــدارم. در اینجــا فهمیــدم شــاید نتوانــم عبداالــه 
 مــادران و کــودکان در کنــار هــم 

گ
را برگردانــم ویل مــی توانــم کمــک کنــم تــا در عرصــه زنــد�

 کننــد. مــن بــا حالــت روحــی بســیار عجیــ�ب در اینجــا حضــور دارم. هــر گاه احســاس 
گ

زنــد�
ن چقــدر دلتنگ   کــردم خــود را در قــ�ب فرزنــدم حــس کــردم و درک کــردم کــه آنــان نــ�ی

گ
خســتی

م ویل انشــالله آنهــا  ــه را در آغــوش بگــ�ی ــم عبدالل ــد مــن دیگــر نمــی توان هســتند.  هــر چن
فرزنــدان خــود را در آغــوش خواهنــد گرفــت.

ــان  ــا زب ــادی ب ن الملــیل فعالیــت بســیار مهمــی اســت.افراد زی ــ�ی حرکــت موجــود در ســطح ب
،ملیــت و ادیــان مختلــف گــرد هــم امــده و دســت دردســت هــم داده انــد تــا صــدای زنــان 
زنــدا�ن شــده و مــورد شــکنجه و تجاوزقــرار گرفتــه را بــه گــوش جهانیــان برســانند  .خوشــا بــه 
حــال مــا کــه در شــنیده شــدن صــدای انهــا ســهمی هــر چنــد کوچــک بــر عهــده رفتــه ایــم.

ن شــنگون تاشــچی هســتم. مــن هــم از نزدیــک  ــ�ی ــه آیل ــل ترکی ــده موســیقی اصی مــن خوانن
ظلــم جنــگ دراز مــدت ســوریه و رنــج متحملــه را احســاس مــی کنــم. هــر چنــد شــاید در 
کنــار آنــان نباشــم ویل بــا آنــان همــدرد هســتم و احســاس آنــان را درک مــی کنــم. چــه انــدوه 
هــای کــه در مــورد شــکنجه و تجــاوز در زنــدان هــای ســوریه بــه گوشــمان مــی  بــار اســت خ�ب

ن کاروان وجــدان را حمایــت مــی کنــم. و مــن نــ�ی رســد. از ایــ�ن

نیحال اولچوک 
)مادر شهید 1۵ تموز(

ن کایا بورجو چت�ی
)ورزش کار میل ترکیه و عضو 

تیم میل رایل(

ن شنگون  آیل�ی
تاشچی

 ترکیه )خواننده(
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مــا بــرای فریــاد دادخواهــی زنــان دربنــد ســوری کــه بــه تاحــق در زنــدان بــ� مــی برنــد و 
ــی  ــت م ــرده و از آن حمای ــت ک ک ــت کاروان وجــدان �ش ــد در حرک ــرار دارن تحــت شــکنجه ق
کنیــم. بدینوســیله از تمامــی دســت انــدرکاران کــه تمامــی امکاناتشــان را در خدمــت ایــن امــر 
ن شــده انــد ســپاس گــذاری مــی کنــم. خداونــد یــار و  گــذارده و موجــب امیــدواری مظلومــ�ی

یاورتــان باشــد.

ســالم مــن دکــ�ت نســلیحان شــکر هســتم. یــی از دوســتانم در انجمــن حمایــت از حقــوق 
کــت کنــم. بدیــن ترتیــب مــن از ظلــم  بــ�ش بــه مــن پیشــنهاد کــرد تــا در کاروان وجــدان �ش
روا شــده بــه زنــان دربنــد ســوری مطلــع شــدم. در ابتــدا بواســطه شــغلم و زمــان زایمــان 
کــت در ایــن کاروان نبــودم. ویل بعــد از قــدری تفکــر احســاس  بعــین از بیمارانــم مایــل ب�ش
کــردم خواهــران مظلــوم و دربنــد ســوری بیــش از دیگــران بــه کمــک مــا احتیــاج دارنــد و بــه 
کــت در کاروان را قبــول کــردم، و چــه کار خــو�ب کــردم.  در واقــع  ایــن لحــاظ پیشــنهاد �ش
وقــ�ت کــه در ایــن حرکــت قــرار گرفتــم خــود را چــون مــوری کــه بــرای خامــوش کــردن آتــش 
ت ابراهیــم آب حمــل مــی کــرد احســاس کــردم.   اگــر کاری هــم از دســتمان بــر نیایــد  حــرصن
ــان همــدردی  ــا آن ــان هســت و ب ــا بداننــد کســا�ن هســتند کــه بفکــر آن حداقــل خواســتم ت
مــی کنــد. در راه بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه روح اتحــاد قــدرت عجیــ�ب اســت کــه فــادر بــه 
انجــام هــر کاری هســت و حــ�ت اگــر الزم باشــد مــی تــوان در ایــن راه جــان باخــت.  انشــالله 
ن مســبب آن باشــیم  بــا قطــره آ�ب کــه حمــل مــی کنیــم ایــن آتــش خامــوش شــود و مــا نــ�ی
خداونــد پشــت و پنــاه دســت انــدر کاران باشــد. انشــالله وســیله رهــا�ی و آزادی خواهرانمــان 

باشــد و آن روزهــا را همــه بــا هــم ببینیــم. ســپاس گــذارم.

مــن مــادر شــهید محــرم کــرم ایلدیــز هســتم کــه در پــل بوغــاز شــهید شــد هســتم. خــودم 
ومندتــر از گذشــته احســاس مــی کنــم. بــه وجــود ایــن زنــان مــا از پــس هــر مشــکیل بــر  را ن�ی

ن کمــک خواهیــم کــرد. خواهیــم آمــد. انشــالله بــه خواهــران ســوری خــود نــ�ی

اســم مــن نازیــک سانســار اســت و راننــده تاکــی هســتم. بعنــوان یــک زن راننــده تاکــی 
بــودن مشــکل اســت ویل کارم را دوســت دارم و بــا عالقــه آن را انجــام مــی دهــم. از 
اســتانبول بــه کاروان وجــدان پیوســتم. مــا صــدای وجدانمــان را گــوش دادیــم و بــا اتوبــوس 
هــا برهــا افتادیــم. مســافرت قــدری مشــکل بــود. امیــدوارم فریــاد �ب صــدای ایــن حرکــت 
در ترکیــه و دنیــا بــه اهــداف خــود برســد. بــا آرزوی دنیــا�ی عــادل و مســاوی بــرای زن و مــرد، 

ن ماننــد مــردان از آزادی برخــوردار باشــند. دنیــای کــه زنــان نــ�ی

غمزه اوزچلیک
پیشه( ترکیه )ه�ن

دک�ت نسلیحان شکر
)ترکیه( 

آسیه ایلدیز )مادر 
شهید 1۵ تمموز(

نازیک سانسار
ترکیه )راننده(
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مــا بعنــوان حقوقدانــان مــدت ۷ ســال اســت از زنــان دربند و تحــت آزار و مخصوصــا از کاروان 
وجــدان حمایــت می کنیــم، راهتــان همــوار باد. 

ــن  ــان در ای ــد هســتیم.  از هــر قومــی زن ــان کــه از چهــار گوشــه جهــان آمــده ان ــار زن در کن
 کــرده انــد و حــاال 

گ
ن تحــت فشــار زنــد� کاروان حضــور داشــتند و بــا آنهــا آشــنا شــدیم. آنــان نــ�ی

بــرای کمــک بــه دیگــر مظلومــان شــتافتند. خــدا از کســا�ن کــه ایــن برنامــه ریــزی را انجــام داده 
کــت در ایــن حرکــت خــودم را شــخی مفیــد احســاس مــی کنــم. اگــر  انــد رایصن باشــد. بــا �ش
کــت خواهــم کرد.بــرای مــن همراهــی و  ن حرکــ�ت انجــام شــود دوبــاره �ش ن چنــ�ی بــار دیگــر نــ�ی
همــدردی بــا خواهرانــم مایــه افتخــار اســت. انشــالله زحماتمــان بیهــوده نمــی شــود. خــدا یــار 

و یــاور همــه باشــد. 

وکیل الیف باالت
)ترکیه(

ن عایشه آقدن�ی
ترکیه )خانم خانه(
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کاروان وجدان

ما تالش �ب وقفه خود را تا آزادی خواهرانمان و فرزندان آنها 
ادامه خواهیم داد. به هیچ عنوان آنها را به حال خود رها 

نخواهیم کرد.
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کاروان وجدان

vicdankonvoyu.org  :TR
conscienceconvoy.org   :EN

conscienceconvoy.org/ar  :AR
/conscienceconvoy.org/ru  :RU

vicdankonvoyu@gmail.com  :Email

/vicdankonvoyu
/womenconvoy

/Conscience_Conv


