ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از وﻃﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 Minnesota Historicalﻋﮑﺲ:
ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮ اﺷﺮاﻓﯽ
ﺳﺎرا اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ« .
داﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺳﺎل ﻫﺎاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎ ﺑﻪ آرزو و اﻧﺘﻈﺎرش را از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎرا آن ﻃﻮر ﮐﻪ
و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از دو ﻓﺮزﻧﺪش
ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد .در ﻃﯽ اﯾﻦ  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اﻟﺘﻤﺎس و ﻗﻮل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎرا دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ.
»ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﻋﺮب زﺑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮروی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه دارد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮو ﮔﺎﻫﯽ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زن ﺑﻪ ﻣﺮد در درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰا در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﮐﺮاه در راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ آزارﮔﺮان ،زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻣﯽ آورﻧﺪ .آﻧﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و زن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .درﻣﻮاردی ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
زن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ در زادﮔﺎﻫﺶ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ،زﻫﺮا و ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن دﺧﺘﺮان را «
ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ او ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻼق ﻫﻤﺴﺮش ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ  ۶ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺪر ﻫﻤﻮاره از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ دﺧﺘﺮان و ﻣﺎدر ،در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
اﺟﺎزه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻧﻬﺎ ”داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
»را از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﻬﺎم درﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ،از آﻧﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آزار و اذﯾﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮروی
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮔﺰارش آزار ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﮐﻨﺎر آزارﮔﺮ ﺧﻮد ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد را
از وﺟﻮد ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک را از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﮔﺰارش و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ ،ازآﻧﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﯾﻦ
را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
آرزو ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش و ﭘﺴﺮ ۲ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی آرزو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ «
ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد و از او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻧﺪام و روﺣﯿﺎت او در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﺶ در اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ او اﺳﺖ و اﮔﺮﻫﻢ آرزو ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﭘﺴﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد .در ﺿﻤﻦ ﺷﻮﻫﺮﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ را در ﻗﺒﺎل آرزو ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﺑﺎور دارد ﺑﻪ آرزو ﻟﻄﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ازاو ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آرزو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ او در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺑﺮود و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و از ﭘﺴﺮﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاری
»ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎد ﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
آﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ زﺑﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ اﺑﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد آزارﮔﺮ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آزارﮔﺮ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﻫﺮ روز در ﻣﻌﺮض اﻧﺰوای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺗﺮس آﻧﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﺪ ،از زﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ای ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام از ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ از ﻓﺎﻣﯿﻞ و اﻗﻮام ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر دورﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن از اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎزه ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺧﻔﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ آزارﮔﺮ ﭼﻬﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺟﻬﯽ را از ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ازاﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺎن از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف آﻧﺎن را
ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﺎ زن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﯿﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ زن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻄﻮر اﺧﺺ از ﻃﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
The Facts on Immigrant Women and Domestic Violence

●

http://goo.gl/jHJdAA
Domestic Violence among Immigrants

●

http://goo.gl/J7RXHE

