 ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن«
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮاﻣﯽ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»،
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻨﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ «.ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﺮار ورزﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد از ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ #ﺧﺸﻮﻧﺖ_ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای اﺧﯿﺮی ﮐﻪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش درﺑﺎره آن ﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
«ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن »ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران و ﻣﺪدﮐﺎران ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ درﺑﺎره #ﮐﻮدﮐﺎن و #ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺴﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ،و رﻫﺎﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ #ﺧﺸﻮﻧﺖ_ﺧﺎﻧﮕﯽ_و_ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎ:
khaaneamn@gmail.com
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺎ:
https://www.instagram.com/khanehamn/
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺎ:
https://twitter.com/KhanehAmn

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ دوم(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آر .ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در آنﻫﺎ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺸﻦ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدرش را داﺋﻤﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽاش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﻣﺎدرش را ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ال .وارﮔﺎس و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ،۵۰۰۲ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﯾﻨﺪه ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ.
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزار ﯾﺎ ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺴﺎسﺗﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ،ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮی ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،در روﻧﺪ رﺷﺪﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد ،زودﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،او ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد…

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ اول(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ان ﻣﻮدی و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ :ﻣﻌﻀﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ال .ﮐﯽ .ﮔﯿﻠﺒﺮت و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۱۰۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و رواﻧﻨﺪ.

●
●
●

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در رواﺑﻂ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ آزار ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﯾﺎ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزه ﺳﻨﯽای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ:
ﯾﮏ .ﮐﻮدﮐﺎن در دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮوع ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻋﺎداﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺷﺐادراری ،ﻣﮑﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ،ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺪاوم ،و ﻧﻖ
زدن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن
ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ.
دو .ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ :ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره آزار رخ داده اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و
آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﺮات
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺮدرد و ﺷﮑﻢدردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺳﻪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻋﻮا ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ .آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻗﻮیای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان زده ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ .دﻓﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در وزارت ﺳﻼﻣﺖ و
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ،۴۱۰۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان دﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از ﻋﻮاﻗﺐ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

»دﯾﺒﺎ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،رواﯾﺖ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﭼﻬﺎرم «،دﯾﺒﺎ»
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از راه ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﻧﺪارد .او ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ.
دﯾﺒﺎ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او،
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه ،دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،راه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺒﺎ و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ،آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دوری از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺸﮑﻼت زﺑﺎن و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ دﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ،ﻬﻤﺴﺮ اول و ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪش را در ﮐﺎﺑﻞ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه دﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش را در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .او از اوﺿﺎع اﺳﻒﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و از
دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ﺎز اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وارد ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎر و ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏاش را اداره ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻧﺪﮔﯽ او و دﯾﺒﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک دﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺎوز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ و
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﺮاﻓﺸﺎن در اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ دﯾﺒﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﯾﮏ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺰوای ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎنﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮﻫﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ و ﻟﺤﻦ ﮐﻼﻣﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪ .او از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﮕﯿﺮد ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻮن در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪه ،آﻧﻬﺎ او را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ او اﻓﺰوده اﺳﺖ .او ﻣﺪام در ﺑﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ دوری ﮐﻨﻨﺪ» .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﺎﻧﻮادهام در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻫﻢ ﻧﺪارم.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮل
داده ،در ﻋﻮض ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﺗﻌﻬﺪ دادم ﮐﻪ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﻢ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺎره ی ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم و ﻧﻪ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارم».
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،دﯾﺒﺎ در ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق در ﺧﻮدش ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آرام ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ذﻫﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽﮔﺬرد .دﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک_ﻣﺎدر ﺑﻮد .از اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
اﺗﻔﺎﻗﺎت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪش را او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﻖ دﯾﺪن ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
ﻧﺪاده ﺑﻮد .دﯾﺒﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﻪاش در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺲ اﻧﺰﺟﺎرش از اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .از ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺐﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺎوز را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺮم و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش دور ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،در
او ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﯽداد ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﺮاف و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن او در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺒﺎ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯽﭘﻨﺎه
ﻣﯽدﯾﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و از ﺗﺮس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ،او ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﮑﺎر آن ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
رواﯾﺖ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺒﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺒﺎ در ﺷﺎﻧﺰده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﻋﺎﺟﺰم .ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدری را ﺑﺎ ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ و دﺷﻮاریﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﮔﺰارش ﭼﻬﺎرم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ »را از ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ﺧﻮااﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ:
ﭼﺮا ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﺠﺎ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه را ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺸﻮده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ و در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻫﻨﺠﺎر و
ﻋﺮفﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﮑﻮت و

ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ ،در ﻋﺎدی ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻋﺘﺮاض و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺺ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و آن را در ﻟﻔﺎف ﻋﺮف و ﺳﻨﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﻔﺎف و ﺻﺒﻮری زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ،ﺗﺠﺎوز و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ از
دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن و اﻏﻠﺐ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻮس ،ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
و زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در آن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ زدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻏﻠﺐ دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ از اﺗﻬﺎم و اﻓﺘﺮا در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و اﻟﻘﺎب رﮐﯿﮏ از ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ« ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ و آﺑﺮورﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮاده »ﻟﻘﺐ ﻣﯽ ﯾﺮﻧﺪ و
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ راﺣﺖ و ﺑﯽﭘﺮوا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﻨﺠﺎر و ﻋﺮفﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﺲ از آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرنﺗﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﻪ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ اﻧﺒﻮه ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮداﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ رﻓﺖ ،داﺷﺘﻢ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻀﻮر زﻧﺎنﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در
اﺟﺘﻤﺎع در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻼف
ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدان و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﺖ و ﺟﺪای از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺮدان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اداره ی ﭘﻠﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﭘﺬﯾﺮ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﮑﺎﯾﺎت و
درﮔﯿﺮیﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ زدن زﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﻸ ﻋﺎم را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻨﻬﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎورﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻓﺮو ﺧﻮرده از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از دﯾﺪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ
از ﺳﻨﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎدریﺷﺎن )زﯾﺮا اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺷﺮوع ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻋﺮف و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ( و ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻓﻬﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ در آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
اﺻﺮار ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان در دورهﻫﺎی روﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
دورهﻫﺎ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از درﺟﻪ اول اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و اراده ﻓﺮد در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ،ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﻬﺖ روﺷﻨﮕﺮی و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺑﺮاز و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺪون ﻫﺮاس از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺑﺮونرﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖﺷﺎن در ﻗﺒﻮل و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

