ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖﮐﯽ ﻣﻮن :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎن

 Flickrﻋﮑﺲ :
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺳﺎل  2014در ﻣﺴﺎﺋﻞ آزاردﻫﻨﺪهای ﭼﻮن ﺗﺠﺎوز ،ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی
اﻓﺮاطﮔﺮا از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه داﻋﺶ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ،ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﯽ ﭼﻮن اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﯾﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اداﻣﻪ داد :ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﻧﺎﺑﻮدی داﻋﺶ ،ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ،اﻟﺸﺒﺎب ،اﻧﺼﺎراﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺷﻌﺒﺎﺗﺶ ،ﺑﺨﺸﯽ
ﺿﺮوری از ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  19ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از درﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺠﺎوز ،ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری و ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .اﯾﻦ ﮔﺰارش 45
ﮔﺮوه را در ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﮐﻨﮕﻮ ،ﻋﺮاق ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ را
ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﻈﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ 2014ﯾﮑﯽ از ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه« ای در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ در  14آورﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاندر اﯾﻦ ﮔﺰارش از رﺑﻮده ﺷﺪن  279دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ای در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ رﺑﻮد.ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در  14آورﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام  276دﺧﺘﺮ را از ﻣﺪرﺳﻪ »
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺑﻮدن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﻣﮑﺮری را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺑﺮدﮔﯽ و ﻓﺮوش زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان رﺑﻮده ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮان رﺑﻮده ﺷﺪه ﮐﻪ از ازدواج ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از ازدواج ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل  2014رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﮔﺮوه داﻋﺶ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮور ،آزار اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ رﺑﻮدن ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺰدی در ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه داﻋﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه و در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ زﻧﺎن آوارهای ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺣﻤﻼت ﻣﮑﺮر
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ  2527ﻣﻮرد از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻮدان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻓﻮر در ﻏﺮب ﺳﻮدان ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آواره ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎر ،اﺧﺘﻪ
ﮐﺮدن ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻘﻂ اﺟﺒﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﺪن ﺧﺎﻃﯿﺎن و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن
ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2014ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮده اﺳﺖ.

