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ﯾﻮزﻓﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﻮول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﻮزﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪی ﻫﻢ دارد ،ﭼﻮن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ورود از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮزﻓﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺳﻮﺋﺪی
ﻫﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﻨﻮز در آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در
ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﺮ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ».
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﻮری ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،دﻟﯿﻞ آن ﮔﺰارشدﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﻮل آزارﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۰۱۰۲در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۰۰۰۷۲ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۵۱ﺳﺎل ﮔﺰارش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در
ﺣﺪود  ۶۱زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﮐﻨﻮن دارد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی۵۳ ،
ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ۰۲ ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎل  ۸۹۹۱ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ،اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اداره ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزارﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﭘﺨﺶ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻠﻦ ﻓﻮرﺳﺒﮏ ،از ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ «:اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮔﺰارشﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎن اﮐﻨﻮن ﺟﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﺳﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮﺋﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ،زﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ
آﺳﺎﯾﺶ زن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﻣﻮرد ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان ،در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد.
اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﮐﻤﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻮوﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﻮنﻫﺎ ،داﯾﺮه ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﯾﺮه ﺑﺤﺮان وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج
دارد ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد اﺳﺖ و زﻧﮓ زدن ﺑﻪ آن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﺑﺮ ﻧﺪارد.
ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ) Terrafemﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ( ۰۲۰ – ۰۱۰۱۲۵ :ﻧﯿﺰ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ  ۰۵زﺑﺎن
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۷۱ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﻤﺎسﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  Terrafemﺑﻪ او زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن ) ،(kvinnojourﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ و ﭘﻨﺎه در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری،
ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﮓ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻏﯿﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﺗﺠﺎوز ،ﻣﺜﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽ (ﺧﺘﻨﻪ) ،اﺟﺒﺎر
ﺑﻪ راﺑﻄﻪﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ،ازدواج اﺟﺒﺎری و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺮوج از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ،اﺟﺘﻤﺎع و ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزار و اذﯾﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در وﺳﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ در ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎ اﻧﺪازهای زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن از ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت ،در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻏﻠﺐ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎه ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻮ
ﺑﺴﺎزد.
زﻧﺎن ﭼﻪ در ﮐﻤﭗﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ازدواج زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز
ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و دردﻧﺎکﺗﺮ از
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﺨﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدنِ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و زﻧﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی
از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪود اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻮم زﻧﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اول ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ،ﺤﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ زن ﺑﻪ ﻣﺮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ در زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﺮدان آزارﮔﺮ راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زن را ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد!
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪاوم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد آزارﮔﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد آزارﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ“ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ ”و ﯾﺎ“ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎر اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ”ﺳﻌﯽ در راﺿﯽ ﮐﺮدن زن را دارد و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺮس از اﻧﮓﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻧﺒﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎراﺑﻮدن آنﻫﺎ و ﻋﺪم اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺎن از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪن آنﻫﺎ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ وﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن از آزارﮔﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮی ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ دارد.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﮐﺎراﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اداﻣﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ
اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد
در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﮐﻨﺸﮕﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮدان در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ دارای ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭘﯿﺶﻓﺮض آنﻫﺎ را در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن
آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺎدی در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.اﻣﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اوﻟﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای اﻣﮑﺎن دارد اﺗﻔﺎق ﺑﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آزارﮔﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ،
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ را ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﯿﺰان آن را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞِ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در زدودن ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و در ﭘﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ او را از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺬت ﻣﺮدان آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزهﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺰوم ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺘﺐ درﺳﯽ،ﺘﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﮐﻤﮏ و ﺟﺎی اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻗﺖ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ آدرس اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ زﻧﺎن ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺎنِ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را دارﻧﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ را
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺎﻻن
و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦِ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ در آنﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان از اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﭼﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،اﯾﻦ زﻧﺎن دارای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ زن را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ آزارﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،درازﻣﺪت و راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ دورازﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

