خشونت سيستماتيک عليه زنان پناهجو
به مناسبت روز جهانی مبارزه عليه خشونت بر زنان
ما امروز شاهد خشونت فزاينده ای عليه زنان در مقياس جهانی هستيم .هم چنين با افــزايش تعــداد مهــاجرين خشــونت هــا
عليه مهاجرين بخصوص در مناطق جنگ زده و يا در مسير های خطرناک مهاجرت روبــه فزونــی اســت .در نتيجــه مــی
توان تصور کرد که در چنين شرايطی خشونت عليه زنان پناهجو و مهاجر چه ابعاد هولناکی به خود می گيرد.
در مناطق خاورميانه مانند ايران ،افغانستان ،عراق ،سوريه ،ليبی ،يمن ،پاکستان ،عربســتان ســعودی ،عمــارات و… کــه
بنيادگرايان اسﻼمی يا در قدرت سياسی اند و يا از قدرت نظامی برخوردارند قدرت و حاکميت خود را بــا خشــونت عليــه
زنان اندازه می گيرند.
زنان پناهجو حتی در شرايطی که توانسته باشند از منطقه جنگی و خطراتی که جنگ و دسته های نظامی برای آنها ايجاد
می کند ،بيرون شوند همچنان در معرض خشونت قرار خواهند داشت.
کامﻼ توهم است اگر تصور شود که کمپ های پناهجويی برای زنان مهاجر جای امنی اســت .نــه تنهــا جــای امنــی نيســت
بلکه خطرات جدی امنيت آنها و موقعيت ،سﻼمت و بهداشت آنها را تهديد می کند.
عليرغم کنفرانس ها و توافق نامه ها برای پايان دادن به اين اوضاع گزارش های متنوع از کمپ های پناهجويی در نقــاط
مختلف جهان حاکی از آن است که نه تنها تفاوتی در اين شرايط حاصل نشده است بلکه زنان پناهجو همچنان از خشــونت
فيزيکی و جنسی که بر پايه تبيعضات استوار است در ابعاد هولناکی رنج مــی برنــد و بــدتر ابعــاد گســترده تــر و هولنــاک
تری بخود می گيرد.
چنين خشونتی حتی با زنان پناهجويی که توانسته اند خوان های ســخت مهــاجرت بــه اروپــا را طــی کننــد و در مســيرهای
خطرناک جان سالم بدر کرده اند همراه مانده است.
زنان پناهجويی که تﻼش کرده اند از دست دسته های نظامی در آفريقا و يا گروه ها و دولت هــای بنيــادگرای اســﻼمی در
خاور ميانه و يا از دسته های فاشيســتی مــذهبی هنــد و و يــابودايی در ميانمــار بگريزنــد هفتــه هــا در درياهــا و در پشــت
دروازه های ورود به کشورها باقی می ماند و يا با زور و فشار نيروهای مرزی و گاردهای ساحلی بــه عقــب رانــده مــی
شوند .نمونه های آن در تايلند و مالزی و اندونزی بسيار بوده است .زنان مهاجری که تﻼش کرده اند از دست قاچاقچيان
انسان و دسته های نظامی و بنياد گرا چه اسﻼمی  ،هنــدو و يــا بــودايی و  ..بگريزنــد ،ريســک گرفتــار شــدن و مانــدن در
کمپ ها و بازداشتگاه های ليبی ،مالزی ،ترکيه  ،يونان و …را در خود دارد جايی که ممکن است تا بيش از  ١٨ماه در
اين بازداشتگاهها گرفتار بمانند و در شرايطی مانند ليبی شايد هرگز راه به بيرون نيابند.
در بسياری ازموارد بخصوص در محيط های بسته ای که همراه با محدوديت هاست مثل کمپ های پناهجويی رفتارهــا و
برخورد های معمول و متعارف در هم شکسته می شود و خشونت ها اوج می گيرند ،بخصوص هنگامی که اين خشــونت
ها عليه زنان باشد .در چنين شرايطی تجاوز و يا تجاوز گروهی به زنان و دختران توسط مهاجرين مردی کــه بصــورت
باند درآمده اند بکررات اتفاق افتاده است .در برخی شرايط در کمپ های پناهجويی زنان و دختــران تنهــا بــرای گريــز از
تجاوز عليرغم ميل شان به ازدواج تن داده انــد .زنــدگی در کمــپ و دعواهــای درون کمــپ هــا ميــان بانــدهای ملــت هــای
مختلف منجر به خشونت به زنان از جمله تجاوز و خشونت جنسی عليه زنان ديگر مليت ها شده است.
همچنين شرايط طاقت فرسا و عصبی اين کمپ ها خشونت ها عليه زنان توسط مردان خــانواده را نيــز گســترده تــر کــرده
است.
اما بدتر اينکه اين خشونت ها و سوء اســتفاده هــای خشــم آور تنهــا توســط ســاکنين کمــپ هــا اتفــاق نمــی افتــد بلکــه توســط
مسئوﻻن اداره پناهجويی و مسئولين کمپ ها و حتی کارکنان “سازمانهای بشردوستانه ” نيز صــورت گرفتــه اســت .مــثﻼ
گزارشهايی حاکی از آن است که دختران توسط کارکنان سازمانهای “بشر دوستانه” و نيروهای امنيتی در گينه ،ليبريــا و
سييرا لئون مورد سوء استفاده جنســی قــرار گرفتــه انــد .بارهــا ســربازان حــافظ صــلح از کشــورهای اروپــايی و کارکنــان
سازمان های بشردوستانه متهم به سوء استفاده جنسی از دختران خردسال در کشورهای جهان سوم شــده انــد .يــک نمونــه
گزارشی است مربوط به اين که که صدها دختر در يک کمپ پناهجويی در نيجريه مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس بــه
قاچاقچيان سکس فروخته شدند.

يک سازمان غير دولتی در لبنان در گزارشــی از کمــپ هــای پناهجويــان ســوری مــی گويــد کــه نيمــی از زنــان پنــاهجوی
سوری مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته انــد .جالــب ايــن کــه بنــا بــر همــين گــزارش بســياری از ايــن زنــان آرزوی
برگشت فوری به سوريه را داشته اند عليرغم اينکه جنگ در سوريه بشدت ادامه داشت و خطرهايی که باعث فــرار آنهــا
شده بود همچنان در انتظار آنها بود.
يکی از اشکال خشونت عليه زنان پناهجو توسط قاچاقچيان و رابــط هــای آنهــا اعمــال مــی شــود .زنــانی کــه تنهــا و يــا بــا
فرزندانشان سفر می کنند بخصوص در موقعيت شکننده تری قرار مــی گيرنــد .در بســياری مــوارد زنــان در مصــاحبه بــا
کسانی که در مورد خشونت عليه زنان پناهجو تحقيق کرده اند  ،گفته اند که در سفر مورد تجاوز و يا سوء استفاده جنسی
قرار گرفته اند .مثﻼ يکی از زنان گفته بود که او توسط قاچاقچی مورد تجاوز قرار گرفته و شديدا مجروح شده است .در
بسياری موارد مصاحبه شوندگان گفته اند که قاچاقچيان آنها را به زور مجبور به رابطه جنسی کرده انــد و يــا از آنهــا بــه
جای هزينه انتقال به مقصد خواهان رابطه جنسی بوده اند.
همچنين برخی از کارکنان سازمان های غير دولتی در کاله فرانسه به فشار قاچاقچيان بــر برخــی از زنــان بــرای رابطــه
جنسی با ديگران اشاره کرده اند ،به گونه ای که شبکه ای از تن فروشی را در درون اين کمپ تشکيل داده بودند.
همچنين در تحقيق ديگری از زنان پناهجو در جزير کاس يونان که از طريق ترکيه به آنجا آمده بودند در مصاحبه گفتــه
اند که آنها مورد خشونت پليس ترکيه و گاردهای ساحلی آن قرار گرفته اند .به طور مثال يکی از زنــان پنــاهجو گفتــه کــه
توسط پليس ترکيه بازداشت و به مدت  ٤٥روز زندانی شده است و در تمام آن مدت از شوهرش جــدا و مــورد خشــونت
وحشيانه جنسی قرار گرفته است .بر اساس گفته يکی از روانشناسان »دکتران بدون مرز« اين زن پناهجو دچــار ترمــای
شديد شده است.
بدون شک وقايع بسيار وحشتناکتر و وخيمتری از آنچه در اينجا اشاره شد در کمپ های پناهجويی می گذرد .نــه تنهــا در
ترکيه و لبنان بلکه در اردن و يا ليبی جايی که زنان پناهجو ممکن است پس از تجاوز گروهی در بازارهای برده جنسی
برای کشورهای آفريقايی و عربی به فروش برسند و حتی درمواردی پس از تجاوز و کشتن ارگانهای بدن آنها به فــروش
برسد.
با محدوديت های بيشتر کشورهای اروپايی عليه پناهجويان و مسدود کردن راههای ورود به اروپا کار قاچاقچيــان انســان
پر رونق تر شده قيمت آنها برای انتقال به اروپا هم باﻻتر رفته و امکان فشار آنها به زنان و شکنندگی زنان را در مقابل
آنها بيشتر کرده است ،عﻼوه ب ر آن نه تنها در مسير راه بلکه به طــور کلــی و در درون کشــورهای اروپــايی بــه خشــونت
های بيشتر و وحشيانه تر عليه زنان پناهجويان بيشتر دامن زده شده است.
فشار کنونی کشورهای اروپايی بر پناهجويان  ،شکننده گی ،و عــدم امنيــت زنــان پنــاهجو را کــه خــود از تبعــيض جامعــه
مردساﻻر رنج می برند چند برابر کرده است .زنانی که بامشکﻼت عديده تﻼش کرده اند که بــه تنهــايی و يــا بــا خــانواده
خود را به اروپا برسانند ،تــا خــود را از درگيــری هــا و خشــونت هــا برهاننــد در مســير راه و يــا در کشــور مقصــد هــدف
خشونت های زن ستيزانه ی جديدی قرار می گيرند.عدم امکانات برای زنان مهاجری که بدون هيچگونه امکان مالی بــه
کشور مقصد می رسند و با مشکﻼت اقامت و نداشتن کار و مکــان زنــدگی روبــرو مــی شــوند .شــرايط را بــرای خشــونت
بيشتر فراهم می کند.
چنين شرايطی بايد پايان يابد .کشورهای اروپايی و ديگر کشورهای امپرياليستی که راه های ورود به کشور خود را هــر
چه بيشتر محدود می کنند در آفريدن بحران پناهجويی نقش اصلی را دارنــد و در حقيقــت از مســببين اصــلی جنــگ هــا و
شرايط اسفناک اقتصادی در کشورهای تحت سلطه می باشند ،عواملی که باعث فرار ساکنين آنها از آن شرايط نا هنجار
می شوند.
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