ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﻣﯽ
“اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﻣﯽ ”اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰارﻧﻤﻮد.
ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎن ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان
“ﺣﺎﻣﯽ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﻮزه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻓﺎﻣﯿﻞ اﻋﻢ از ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺮد درﺟﻪ دو اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﻬﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﮕﺮش و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن رﯾﺸﻪ دارد.
ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ؛
آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺟﻮان و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺪاﻗﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺧﻮﺷﻪ ای و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮداراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛  ۱۱۵ﻧﻔﺮ
از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﻓﻐﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد اﻧﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ؛
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در  ۴ﮔﺮوه  ۱۵ﻧﻔﺮه آﻣﺎدﮔﯽ ورود در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﺤﻠﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺟﻮان اﻓﻐﺎن داﺷﺘﻪ
و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎ ﻣﺮدان اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ (ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺑﺮ
ﻓﺮد ﺑﯽ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﮐﻢ ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ زﯾﺮا ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻼف اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﺑﺎ زن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ
از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن ﺧﻮد را ﻣﻮرد
ﺧﻮﺷﻨﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی
داﺷﺖ.
در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان از دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
•ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ارزش ﻫﺎ؛ ﺗﻔﮑﺮ و ﮐﻨﺶ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﯿﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻣﻠﯽ ﺧﻮدرا اﺳﺖ.
•آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
•ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  •.ﻋﺪم ادﻏﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ؛ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی

ﻓﺮاوان ﺑﻪ آداب و ﺳﻨﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪری؛ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﯽ ﮐﻢ ﺳﻮادی ﯾﺎ
ﺑﯽ ﺳﻮادی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ
ﮐﻨﺶ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ  •.اﻧﺰوا و ﻟﻄﻤﻪ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺪﯾﺪ (.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮدان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دور از
ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﯽ وارد ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﺷﻬﺮی ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺰوا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﺣﺎد ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺎﻏﻨﻪ در اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﻓﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮه اﺳﺖ؛
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ارزش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ورود در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﺪﯾﺪ آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﺎﻧﻮس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از
ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ  •.ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی در ﻣﺮدان
اﻓﻐﺎن ،ﻓﺮار از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﭙﺮدن آن ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد و
اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ آداب و رﺳﻮﻣﯽ
دارد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺶ از  ۳دﻫﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﺮان؛ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان
اﻓﻐﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ وارد ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای
ﺟﺰ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری را ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن رﻗﻢ ﻧﺰده اﺳﺖ  .در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯿﻢ
اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن“ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﻣﯽ ”و در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎری  ۱۱۵ﻧﻔﺮه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ“ ﮐﻦ ”ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺴﺮآزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ راﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪاز ﻧﻈﺮ دور ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدان ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻔﺎی ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه دور ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﮔﺰارش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در اﯾﺮان ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﺮ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد .ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان ﺗﻼﺷﯽ
اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﮐﺸﻮر__.

