FARSI

فرهنگی

بدون سوء
رفتار
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خشونت مردان
نسبت به زنان قابل
قبول نیست  ،ربطی
به این ندارد که کجا
زندگی می کنید ویا
از کجا آمده اید.
2

خوش آمدید

خشونتدرخانوادهمیتواندبرهرکسی
اثربگذارد.اینامردرهرجامعهایاتفاقمیافتد.

چنانچه نگران سالمتی خود  ،دیگراعضای خانواده  ،یا شخصی آشناو
یا جامعه خود هستید ،این کتابچه میتواند به شما کمک کند.
گرچه پرورش باورهای فرهنگی برایمان مهم است  ،اما این درست
نیست که فرهنگ خودرا بهانه ای برای اعمال خشونت در خانواده
خویش قراردهیم.
این کتابچه برای اولین بار ،توسط سازمان شکتی ( )Shaktiبا شعاراین
کار درست نیست -خشونت ممنوع -تدوین گردیده و نظری می اندازد به
موارد مشخصی که جوامع قومی در نیوزیلند با آن مواجه هستند.

سازمان شکتی با گروهای
نژادی مختلف آسیا یی ،
آفریقایی ومنطقه خاورمیانه
ساکن نیوزیلند سروکاردارد .
شکتی درسال ١٩٩٥
تاسیس شد .این سازمان
خدمات فرهنگی مربوط به
خشونت در خانواده را ارائه و
حقوق قانونی زنان وکودکان
قومی را ترویج می کند.

این کتابچه خشونت درخانواده را تشریح کرده وبه ما کمک می کند
که چگونه بتوانیم خشونت در خانواده را از میان برداریم.
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خشونت درخانواده چیست ؟
دریک خانواده سالم  ،همه اعضا حامی یکدیگرند  ،به هم اعتماد داشته وهمه امنیت
جانی دارند .هیچکدام از دیگری ترس و واهمه ای ندارد.
خشونت درخانواده یعنی:
• سؤرفتارتوسط شریک زندگی
• سؤرفتاربه کودک وغفلت درپرورش آنها
• بدرفتاری به بزرگساالن وغفلت در مواظبت آنان
• خشونت و تهدید درمالقاتهای افراد برای شروع مراوده
• خشونت دررابطه با سایرارتباطات خانوادگی
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کودکان همواره از
خشونت صدمه
می بینند  ،حتی اگر
درمقابل چشمشان
اتفاق نیفتد.

• گفنت اینکه بدرفتاری اصال اتفاق نیفتاده و یا جدی نیست
• مالمت کردن زن و اینکه وی مقصر بوده است
• مالمت کردن سیستم و فرهنگ غربی
• وی را دیوانه شمردن
• به دیگران گفنت که زن «افسرده بوده و مایل به خودکشی
است« است

کوچک شمردن،
رد کردن و مالمت
کردن زن

دن –
تز

ز به عنف
جتاو

– اجبار
به رو
سپ
یگ
ری

سع
دن –
ه کر
ی درخف

سوز

استفاده
از انزوا و
دورنگاهداشنت
زن از متاس با
دیگران

قدرمتداری و کنترل
درجوامع مهاجرین
وپناهجو

ا
نید
ن–
پاش
ی
د
ن
اسید چلوگیری
–

سؤرفتاردرامورمالی
• اجازه ندادن به زن درکسب درآمد و یا ارسال پول به موطن اصلی
• ندادن اطالعات مالی به زن و یا ندادن اجازه به اینکه وی درامورمالی خانواده سهیم باشد
شیی ودارائی به حساب آوردن و ازآنها برای تسویه حساب مالی استفاده کردن
• زن و دختران را مانند
ّ
• سؤاستفاده ازمهریه وتهدیدخانواده برای نگاه داشنت اجباری زن در ازدواج نا مأنوس وناسزاوار

ازتنف

فرد
س

تبا
طج

• کنترل رفتار زن که او چه می کند و یا چه کسی
را می بیند
• جلوگیری زن از ابراز وجود فردی  ،نظر و اعتقادات
• نامه های شخصی زن را خواندن و گوش دادن به
مکاملات تلفنی وی
• جلوگیری زن از دسترسی به پول ومدارک مهم

تار جسمی و جنسی –
ء رف
کتک
سو
زدن

–م
ش

نس

استفاده
از امتیازمرد
بودن

–

استفاده از
ارعاب و تهدید

ی ناخ
واسته –

• بازن مانند یک مستخدم رفتارکردن
• ارجحیت دادن به فرهنگ و آداب و رسوم بیش از
اهمیت دادن به حقوق ایمنی زن و فرزندان
• حتت تأ ثیر قراردادن دیگران در فشارآوردن به زن برای
بازگشت به خانه و یا قبول سؤرفتار

•
•
•
•
•

ترساندن زن
ازبین بردن مال و دارائی زن
اهانت کردن به دوستان و به فامیل زن
تهدید به آسیب رساندن به زن چه فیزیکی ،جنسی  ،و یا روحی
به طرزغریب به زن نگاه کردن ویا با سردی با اورفتارکردن

ار
–

سؤرفتارو
جریحه دارکردن
احساسات

استفاده
ازفرزندان

استفاده از
تهدید و اجبار

• تهدید به بازگردانیدن فرزندان به موطن اصلی و یا
آسیب رسانیدن به آنها
• دختران جوان را وادارکردن به روسپیگری ،ازدواج دادن
زودرس  ،فروش آنان درمقابل پول و یا ملک و یا کاراجباری
• بها دادن و توجه کردن به فرزندان مذکر بیش از
فرزندان مؤنث

• تهدید به متاس با اداره مهاجرت ویا اداره کار و درآمد
(تـأمین اجتماعی)
• تهدید به ازبین بردن گذرنامه و مدارک مهم دیگر زن
• کشانیدن زن به اجنام کارهای غیرقانونی ویا اینکه
زن باورکند به اجنام کارغیر قانونی دست زده است
• تهدید به تنها گذاردن و یا صدمه زدن به زن
• تهدید به ابطال وضعیت مهاجرتی (اقامتی) زن

• شرایطی ایجاد کردن که زن خودرا بی ارزش بشمرد (زن را با نامهای ناخوشایند
مختلف صدا زدن ،وادارکردن زن به غذا خوردن به تنهائی ودرآشپزخانه)
• به زن گوشزد کردن که شبیه زنهای نیوزیلندی و غربی رفتار می کند
• متهم کردن زن به اینکه با مرد دیگری ارتباط دارد
• تنبیه کردن زن (توسط نگاهداری میراث آبا واجدادی وی)
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خشونت درخانواده:
میتواند روحی باشد مانند:

ما همگی
به احترام
متقابل
احتیاج داریم

تهدید  ،با انواع نامهای ناخوشایند صداکردن ،
حسادت  ،کوچک شمردن  ،شکسنت اسباب و اثاثیه،
تعقیب کردن ،کنترل کردن رفتار ،گفتارویا آنچه که
شخص می پوشد  ،ازدواج اجباری  /ازدواج زودرس
کودکان  ،اجازه ندادن برای متاس با خانوداده یا دوستان،
خواندن نامه  ،پیامک و گوش دادن به مکاملات تلفنی
دیگران  ،اجازه ندادن به بیرون رفنت به تنهائی و یا به
مدرسه  ،دانشگاه ویا سرکار ،تهدید به اخراج ازکشور

میتواند جسمانی باشد مانند:

کتک زدن  ،لگدزدن  ،گازگرفنت  ،هل دادن  ،خفه کردن،
استفاده ازاسلحه  ،پا شیدن اسید  ،قطع یا معیوب
ساخنت عضو تناسلی زنان و دختران  ،دربند کردن
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میتواند جنسی باشد مانند:

جتاوزبه عنف یا هرگونه عمل جنسی همراه با زور ،اجنام
عمل نزدیکی اجباری توسط شوهر ،ملس کردنهای
ناخواسته  ،هرگونه عمل جنسی با افراد زیر  ١٦سال

میتواند بصورت اهمال
ومسامحه باشد مانند:

دراختیارقرارندادن غذا  ،مسکن  ،گرما و یا پوشاک ،
تنها گذاشنت کودکان درخانه  ،عدم توجه به نیازهای
پزشکی  ،درمانی و خدمات اجتماعی

میتواند ازراه معنوی واعتقادی باشد:
جلوگیری دیگران از ابراز اعتقادات معنوی و دینی
خود ،اجبارکردن دیگران به رفنت به کلیسا/معبد/
مسجد  ،مسخره کردن اعتقادات وفرهنگ دیگران
 ،مجبورکردن دیگران به خوردن غذائی که مایل به
خوردن آن نیستند ویا پوشیدن لباسی که مایل به
پوشیدن آن منی باشند

میتواند بصورت مالی باشد مانند:
برداشنت پول دیگران  ،ایجاد بدهی حتت نام دیگران ،
بررسی کردن رسیدها  ،وادارکردن شخص به امضای
مدارک اداری (مانند وصیت نامه و مدارک مربوط به
مهاجرت)  ،سؤاستفاده از مهریه
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خشونت
درخانواده

در نیوزیلند یک جرم
جنائی محسوب می
شود
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خشونت خانوادگی در نیوزیلند یک مسئله
جدی به حساب می آید که عموم مردم
خواستارمحوآن هستند.
قانون می گوید که خشونت درخانواده می تواند
به صورت جسمانی  ،جنسی  ،روحی و ازجمله
تهدید و وارد آوردن خسارت به هرگونه دارائی ویا
سؤاستفاده مالی باشد.
هیچکس حق ندارد دیگری را مورد آزار جسمی
قراردهد .این امرشامل کودکان هم می شود.
هیچکس حق ندارد با دیگری متاس جنسی
داشته باشد مگر با رضایت و اجازه آن شخص.
هرگونه متاس جنسی با فرد زیر ١٦سال  ،جنایت
به حساب می آید.
ازدواج برای افراد زیر  ١٦سال سن غیر قانونی است.
مجبورکردن افراد به ازدواج نیزغیر قانونی است.

هیچکس حق ندارد با استفاده از تهدید وارعاب،
کنترل شخص دیگری را دراختیارگیرد.
قانون افراد را در بسیاری از انواع ارتباطات و
زندگیهای مشترک مورد حمایت قرارداده است.
ازجمله زن وشوهرها  ،زوجهایی که برطبق
اشتراک مدنی با یکدیگر زندگی می کنند،
همجنسگرایان مذکرویا مؤنث  ،دوستان پسر
ودختر ،کودکان و جوانان ،همخانه گان و افرادی که
مسکن مشترک دارند.
پلیس و سایر سازمانها ،مسئله خشونت در
خانواده را بسیارجدی تلقی می کنند .آنها افرادی را
دراختیار دارند که می توانند کمک کنند .آنها می
توانند برایتان مترجمی که به زبان شما صحبت
می کند پیدا کنند .از کمک رسانیدن به اعضای
خانوداه خود دریغ نکنید.
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ما همگی به ارج
گذاردن به یکدیگر
نیازمندیم  ،فرقی
منی کند که از کدام
کشور آمده ایم.
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فرهنگ دلیلی
برای سؤرفتاروخشونت نیست
بعضی ازحرفهائی که افراد درتوجیه عمل خشونت
آمیزخود می زنند به قرارزیر هستند:
• توباعث ننگ خانواده ما شده ای.
• توآبروی خانواده ما را برده ای.
• جوانها باید به حرف ما بزرگترها گوش کنند.
• تو خیلی شبیه نیوزیلندیها شدی .باید احترام آداب و
رسوم را داشتی باشی.
• این تنها روشی است که ما کارهارا اجنام می دهیم.
• درفرهنگ ما ،همه زنان/مردان/کودکان بایستی بدین
روش عمل کنند.
درهرکجا که خشونت در خانواده اتفاق می افتد ،افراد
بهانه ای در توجیه عمل خود پیدا میکنند .ولی خشونت
درخانواده درهیچ فرهنگی درست نیست .خشونت ممنوع.

«در هر فرهنگی ارزشهای
فرهنگی خوبی وجود
دارند ولی می توان آنها را
به نحو دیگری چرخانید و
طور دیگری تعبیرکرد».
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نگذارید فرد دیگری ،شأن
ومقام وآزادگی شامرا ازشام
بگیردو کاری کند که آنطوری
باشید که وی می خواهد
باشید.
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چه می توانید بکنید؟
ما می خواهیم که همه خانواده ها درامنیت بوده وشاد وخرم باشند .اگرجان فردی درخطر
قرارمیگیرد حتی اگر مطمئن نیستید  ،باید با شماره  111با پلیس متاس بگیرید.

اگردرمحیطی حتت
خشونت زندگی می کنید

این خطای شما نیست که ازبابت آن خجالت زده
وشرمسارباشید .کمک همواره برایتان آماده است.

کارهائی هست که با اجنام آنها میتوانید امنیت را برای
خود و برای اعضای خانواده خود تأمین کنید.
هرشخصی میتواند یاد بگیرد که چگونه بدون
آزاررسانیدن به دیگران احساسات خودرا بیان و کنترل
کند .درهرکجا ی کشور نیوزیلند که زندگی می کنید،
خدماتی درجهت کمک به سالم و بی خطرساخنت
روابط اعضای خانواده شما با یکدیگر وجود دارد.

با افرادی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید واز
آنها تقاضای کمک کنید .مثال میتوانید با دوستتان ،
دیگرعضو خانواده  ،همکارتان  ،معلمتان یا کسی که
ازشما نگاهداری می کند  ،کارفرمایتان  ،بهیاروپرستارتان
یا با مرکز ارائه خدمات خشونت در خانواده صحبت کنید.
ارائه این خدمات رایگان ومحرمانه می باشد .می توانید
با شماره تلفن کمک رسانی ویا خدمات رسانی متاس
بگیرید بدون آنکه نام و مشخصات خودرا اعالم کنید.
میتوانید بخواهید که با یک دکترخامن ویا افسرپلیس
صحبت کنید.
فهرست خدمات دردسترس را در صفحه  18این کتابچه
می یابید.
کار درست کمک خواسنت است.
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اگرخودشما خشونت
بخرج می دهید
هرشخصی میتواند یادبگیرد که
چگونه بدون آزار رسانیدن به دیگران
احساسات خودرا بیان و کنترل کند.
برای کسانی که می خواهند اعمال
خشونت و سؤرفتاررا درخود متوقف
کنند کمک وجود دارد.
برای آشنائی با خدمات موجود  ،به
صفحه  18مراجعه منائید.

اگرمی خواهید به شخصی
دیگری کمک کنید
اگرشخصی را می شناسید که در حال حاضر در
خانواده اش مورد خشونت و یا سؤرفتار قراردارد  ،کمک
کردن به آنها ننگی ببار منی آورد.
می توانید:
• به آنها بگوئید که درخانواده  -خشونت ممنوع – این
کار درست نیست .بلکه درست اینست که درخواست
کمک کنند.
• راجع به خدماتی که دردسترسشان می باشد و
چگونگی متاس با اینگونه مراکز صحبت کنید.
• مورد حمایت قرارشان داده و تشویقشان کنید که با این
مراکز متاس بگیرند.
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آنچه که برایشان اجنام می دهید ویا راجع به آن صحبت
می کنید می تواند وضعیت آنها را تغییر دهد.

کمکهایی که میتوان کرد :گوش کردن به آنها،
صحبت راجع به سؤرفتارو خشونت  ،کمکهای
عملی  ،نگاهداری کودکان  ،با آنها وقت صرف
کردن وجمع آوری اطالعات.
اگرکودکان مورد اذیت و آزارقرارگرفته اند،
مسلما به کمک بزرگساالن احتیاج دارند.
ازاینکه ازاجنام خشونت یک بزرگسال نسبت
به یک کودک جلوگیری می کنید  ،واهمه ای
نداشته باشید.
بزرگساالنی که با خشونت بسرمی برند به
حمایت احتیاج دارند تا زمانیکه خود شخصا
آمادگی اجنام تصمیم برای تغییررا پیدا کنند.
مهم اینست که به آنها فرصت این تصمیم
گیری داده شود .تغییردرافراد گاهی به زمان زیادی
احتیاج دارد .اجازه ندهید که زمانی که برای
تصمیم گیری نیاز دارند شما را از ادامه کمک به
آنها منصرف کند.

وضع می
تواند بهتر
شود
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اگرخواهان تغییر
درجامعه خود هستید
اگربخواهیم خشونت درخانواده را متوقف کنیم ،همه
بایستی دست به دست هم دهیم — ازجمله اینکه قبول
کنیم که درست است که راجع به خشونت در خانواده
صحبت کنیم .نیاز به اینست که رهبران اقلیتی و دینی
متامی فرهنگها دراین کار پیشگام باشند .هراقلیتی
می داند که چه راهی بیشتربرایش کاربرد دارد .شهرها
 ،محله ها  ،محلهای کار  ،مدارس  ،گروهای مذهبی ،
باشگاههای ورزشی در سراسر نیوزیلند  ،همه  ،برآنند
که ازاجنام خشونت در خانواده جلوگیری کنندو امنیت
وسالمتی خانواده را اشاعه دهند.
شما می توانید:
• راجع به خشونت در خانواده اطالعات جمع آوری کرده
و آنها را توزیع کنید
• ازمردان بخواهید که بر علیه خشونت در خانواده
اظهارعقیده کنند

• از شخصی برای صحبت و سخنرانی با گروه خود
دعوت کنید
• درخواست کنید که راجع به خشونت درخانواده
آموزش ببینید
• اطالعات جمع آوری شده را درخبرنامه خود یا تابلوی
اعالنات محلی درج کرده یا منعکس کنید
• برای منایش اینگونه اطالعات  ،پوسترهائی بسازید
• شعار و یا آرمی دراین رابطه درست کنید وآنرا در
سرنامه خود جای دهید
• درروزهای تفریحی ودورهمی ،دکه ای با تابلو و عنوان
«ایمنی بیشتربرای خانواده ها» درست کنید
• راجع به خدمات و مراکز کمک رسانی اطالعات
کسب کنید
17
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متاس با ما

وکسب اطالعات بیشتر
اگربه حمایت و مشورت احتیاج دارید ویا
مایلید با کسی صحبت کنید  ،سازمانهای
نامبرده در زیر می توانند به شما کمک کنند:
درموارد فوری و اضطراری با پلیس با شماره
تلفن  111متاس بگیرید
(سازمان شکتی)  Shaktiدرسال  ١٩٩٥تاسیس
شد .این سازمان خدمات فرهنگی مرتبط
با خشونت در خانواده را به زنان  ،کودکان ،
نوجوانان و خانواده هائی که از تبار آسیائی ،
افریقائی و ازخاورمیانه هستند را ارائه می دهد
شماره تلفن ٢٤ساعته خط شرایط بحرانی

)0800 742 584 (0800 SHAKTI
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مرکزپناه دادن به زنان
()Women’s Refuge

0800 733 843

مرکز خدمات برای کودکان ،نوجوانان و خانواده ها
)(Child, Youth and Family Services

0508 326 459

خط اطالعاتی( It’s not OK:این کار درست نیست)

0800 456 450

( HELPکمک) خدمات درموارد سؤاستفاده های جنسی

09 623 1700

اطالعات بیشتردرروی آدرسهای اینترنتی زیر:
www.shakti.org.nz
www.areyouok.org.nz

19

www.shakti.org.nz | 0800 742 584

www.areyouok.org.nz | 0800 456 450

IBN: 978-0-947513-18-4
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