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زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ دارد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن و روح اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖزده آﻣﺪه و اﻣﺮوز رو در روی آﯾﻨﺪهای ﻣﺒﻬﻢ از وﺻﻒ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮋاد ،دﯾﻦ ،ﻣﻠﯿﺖ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک زادﮔﺎﻫﺶ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دارد ،زﯾﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک
وﻃﻨﺸﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاد اﻧﺪﮐﯽ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ارﮔﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آرام و در ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻞ روز از ﭘﯽ روز از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن
آواره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﺧﻼل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻮردم و
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از آﻧﻬﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و  ۸۰۱ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن،
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راوی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺎزه ﻧﺒﻮد و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از آﻧﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ اﻓﺴﺮده ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر واﺳﻂ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را در
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺟﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در آﻧﻬﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮم از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﯾﻦ زنﻫﺎ را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎی ﺧﺎی ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ دزدی ،ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻗﺘﻞ و …اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری رﺳﻤﯽ و
دﻗﯿﻖ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ
راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آزار و اذﯾﺖ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺎر و داده

ﻫﯿﭻ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ درﺻﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ آن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ از
ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎورد ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻢ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و
ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮاس از ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و اﻧﻔﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و
رواﻧﯽ را در دوره ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و روزاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮاس اﯾﻦ زﻧﺎن در ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖﺷﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﭗﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ی ﺧﺮوج از ﮐﻤﭗ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف ﻣﻦ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش و رواﯾﺖﻫﺎی“ آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ ”ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮزخ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺑﯽ از آﯾﻨﺪه دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از رو ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،روزی ﻧﻮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اداﻣﻪ دارد…
*ﺗﺼﻮﯾﺮ از وبﺳﺎﯾﺖ  UNHCRﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

