
 :شرایط غیر انسانی که زنان پناهجو از آن رنج می برند باید پایان یابد

 جهانی بدون مرز

 ”.ای کاش می توانستی درون مرا نگاه کنی و ببینی بر سر من چه آمده است .ای کاش مجبور نبودم در باره آن صحبت کنم ”

او آنچه را که در  .تا از آنجا به انگلسررتان برودم می یوید رسرریدکمپ پناهجویان در کاله فرانسرره  بهاین را یک زن پناهجویی که سرررانجام 

بیرون می  کانتینربرخی اوقات مردان را بزور از ” هنگام عبور از صرررررحرای بزری آفری ا بر سررررررش آمده اسرررررت چنین بازیو می کند  
ک چراغ پرنور به چشررررمانشرررران می انداختند که نتوانند ببینندم و ب د به ما زنان آوردند و آنها را مجبور می کردند که به پشررررت بخوابند  ی

 ”تجاوز می کردند  به همه ما

هجوم  آنها اتاق بهبسیاری اوقات مردان نایهان ” ب د از اینکه او به لیبی رسید و زندانی شدم بازهم مورد اذیت و آزار جنسی قرار یرفت  

 م7102مارس  9یاردین ” می کردند  آنها هر کاری که می خواستند با او انجام می دادند م یکی از زنان را انتخاب آورده

 اما این پایان کار نیسرت  زنان پناهجو با عبور از مرز اروپا از اذیت و آزار و سروا اسرتهاده های جنسی رها نمی شوندم بلکه تا هنگامیکه
وا اسرتهاده های جنسی به اشکا  مختل  و برخی اوقات به زشت ترین شک  خود باقی می مانند این اذیت و آزارها و سر” زن پناهجو“یک 

 .ادامه می یابد

ذیت و ا” در کمپ پناهجویی دانکرک در شرررما  فرانسررره جایی که پناهجویان در انتتارند تا از آنجا بتوانند خود را به انگلسرررتان برسرررانندم 
کودکان مورد اذیت و آزار قرار می ییرندم به زنان تجاوز می شود و آنها را  آزار جنسریم خشرونت و تجاوز بیش از اندازه م مو  اسرت 

 7102مه  2یاردین  ”.انت الشان را بپردازند مصر مجبور می کنند که تا با بدنشان 

گر ن دیبره یهتره همران منبام این ارزیرابی توسرررررررن دیگر کرارکنران کمپ مم  داونلبان کمک به پناهجویانم دکتران و پرسرررررررتاران و همچنی
پنراهجویران و دیگر کرارکنران مورد تراییرد قرار یرفتره اسرررررررت  قاچاقچیان کودکان و زنان را در کمپ مجبور می کنند که در عو  یرفتن 

 .ا فرد دیگری بخوابندیبا آنها و م غذا و یا پیشنهاد انت ا  به انگلستان م کمپ 

آفری ا و یا در اروپام همیشرره مورد آماق قرار می ییرند  زنان سرروری که زنان و کودکان چه در ترکیه و لیبی باشررند و یا جای دیگری در 
یا  ومجبور شردند به ترکیه م لبنان یا اردن فرار کنند با حواد  بی شرماری از اذیت و آزار روبرو بوده اندم بیشرتر آنان یا زنان تنها هستند 

اذیت و آزار )زنان  ”ن سوری که در لبنان زندیی می کند می یوید که با فرزندانشان از جمله دختران جوانشان سهر کرده اند  مریم یک ز

پناهجو( یک مشرک  بزری در لبنان اسرتم اینکه ازدواق کرده باشری و یا مجرد باشری فرقی نمی کندم همیشرره مورد اذیت و آزار قرار می 

م من بیم دارم که او را حتی به نزدیک ترین اسرررته سرررال 01ییری  به همین دلی  اسرررت که ما نگران فرزندانمان هسرررتیم  دختری دارم که 

 (International Amnesty.org)از سایت عهو بین المل  ” مغازه برای خریدن چیزی بهرستم 

خبرهای فزاینده ای از حواد  خشرونت خانگی و اسرتممار جنسری یسرترده علیه زنان در کمپ های پناهجویی در اردن یزارش شرده اسررتم 

 .ه آنها تجاوز می شود اساسا سکوت می کنند و تجاوز را یزارش نمی کنندایر چه زنانی که ب

زن و دختر نیجریه ای که قصررد رفتن به اروپا را داشررته اند در دریای مدیترانه  71اخیرا یزارشرری در رسررانه ها منتشررر شررده که اجسرراد 

ق انسان بوده اند که هر ساله دهها هزار زن را از آسیا و آفری ا توسرن یشت های ساحلی ایتالیا پیدا شده اند  این زنان احتما  قربانیان قاچا

ت داد قربانیان قاچاق سکس  ”IOM -سرازمان بین المللی برای مهاجران“به یهته   .دنبه اروپا منت   می کنند تا آنها را به تن فروشری وا دار

 .ر شده استکه امسا  به ایتالیا انت ا  داده شده اند نسبت به سه سا  پیش هشت براب

خشررونت علیه زنان پناهجو از کشررورهای ف یر نتیجه مسررت یم شرریوه ای اسررت که جهان سررازماندهی شررده اسررت  جهان به کشررورهای قدرتمند 
امپریالیستی و کشورهای تحت ستم ت سیم شده است  کشورهای قدرتمند با توس  به نیروی نتامی و از نریق سیاسی و فشارهای اقتصادی 

 .ها از این ت سیم بندی ناعاد نه که پاتریارکی و مردسا ری بخش جدایی ناپذیر ک  آن سیستم استم محافتت می کندو دیگر شیوه 

منانق درییری بودندم توسرررن سرررازمان مل  مبت شرررده ماندن درزن و دختر پناهجو که مجبور به میلیون ونیم نام حدود ده  7102در سرررا  

انواده خود از جنگ هایی یریختند که توسرررن قدرتهای امپریالیسرررتی بپا شرررده بود  بسررریاری از آنها در اسرررت  زنانی که تنها و یا همراه با خ

 .نو  سهرشان و به هنگام رسیدن به م صد در م ر  خشونت قرار یرفتند

شده است   نسریاسرتهای کنونی کشورهای امپریالیستی در مورد پناهجویان موجب ف   و شکنندیی و بی امنیتی چند جانبه بخصوز زنا

 .آنان با زورم اجبار به تن فروشی م اذیت و آزارم سوا استهاده مداوم جنسیم بردیی جنسی و اشکا  مختل  مواخذ روبرو بوده اند

سرریاسررتهای غیر انسررانی آمریکام بریتانیام اسررترالیا و دیگر کشررورهای اروپایی علیه پناهجویان و مهاجرین باع  مری دهها هزار پناهجو 
و بستن مرزهایشان باع  ایجاد کمپ هایی در کاله م دنکرک و همچنین در لیبیم جزیره مانوس ) واقا در یینه نو( م نائورو و  شرده اسرت

مسرررت یما آماق دیگر بخش های جهان با شرررراین هولناک شرررده اسرررت  در این میان زنان و دختران در شرررکننده ترین موق یت قرار یرفته و 

 .قاچاق سکس و استممار جنسی واقا شده اندم اذیت و آزار جنسیم خشونت

نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان ما با صدای بلند اعالم می کنیم که این شراین غیر انسانی که زنان پناهجو از آن  72به مناسربت 

ر مبارزه برای چنین جهانیم رنج می برند باید خاتمه یابد  شرراین بوفروج جهانی بدون مرز را نلب می کند  فرورت ت هد و عزم ما د

 .جهانی که در آن هیچ زن و هیچ انسانی تحت ستم و استممار نباشد و مورد خشونت و تب ی  قرار نگیردم شدیدا احساس می شود

 )ایران –پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز) افغانستان 

 7102نوامبر 
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