
تا به کجا يک زن بايد خشونت را تحمل کند؟
 

تواند   که اجازه اقامت موقت را بر اساس پيوند با يک مرد، دريافت کرده است، پس از دو سال می زنی
در صورت قطع شدن رابطه، ھنوز ھم می . اقامت دائم دريافت کند به شرط آنکه پيوندش پا بر جا باشد

زن يا فرزندانش در طول اين رابطه مورد خشونت قرار گرفته اند، و  مانند اينکه  ھايی تواند از تبصره
 .يا اينکه آرامش يا آزادی او به طور جدی مورد تعرض  قرار گرفته باشد، استفاده کند

 که خشونت و تجاوز  در اين قانون دو ساله، پناھی است برای زن که بتواند از رابطه ای استثناھا اين
عواقب وحشتناکی برايش  ت، نجات پيدا کند، بدون ھراس از اخراج شدن کهبرايش به ھمراه داشته اس
 .به ھمراه خواھد داشت

بر اساس تمھيداتی که در مورد اين قانون صورت گرفته است، شرايطی به وجود آمده است برای 
ھمچنين .  که اظھار  می دارد مورد خشونت يا اھانت و تحقير جدی قرار گرفته است حمايت از زنی

 باشد، که به معنی فشار کمتر بر داشتن  ھمينکه اظھارات  زن محتمل و قابل باور باشد می تواند کافی
، و يا گواھی از سازمان ھای اجتماعی و  گزارش به پليس، گواھی پزشکی.  شود مدارک مستدل تلقی

 .سازمان ھای حمايت از زنان، می تواند در اين راستا موثر باشد
 از زنانی که  وب و موثری که تا به حال اعمال شده است، قانون، حمايت کافیعلی رغم تصميمات خ

 . خود قرار گرفته اند، نمی کند اجازه اقامت دائم ندارند و مورد تھديد و خشونت از سوی شريک زندگی
ای مشاھده می شود از زنانی که بارھا به دليل مورد تھديد و خشونت قرار  موارد برگشت داده شده

 نبودن مدارک  ٔ، در روابطشان، تقاضای کمک کرده اند اما ھمچنان اداره مھاجرت حکم به کافیگرفتن
ٔو يا در حالتی ديگر، اداره مھاجرت مورد . داده است مساله  برای اثبات محتمل و قابل باور بودن

 سخت و سنگين  سازمان يافته يا ٔ آن را به اندازه کافی خشونت و تھديد بودن زن را تائيد می کند ولی
 :نمی داند

 اين که شما از طريق سازمان ھای اجتماعی و سازمان ھای حمايت از زنان تقاضای کمک کرده ايد  ”
دھد    آورد که نشان می   و گزارش به پليس نيز موجود است، شرايطی را فراھم می و گزارش پزشکی

 قرار  د  که مورد بد رفتاری ھای جسمیداشته اي شما اظھار. شما مورد اھانت و تحقير قرار گرفته ايد
 از آنجا که جرم محرز و اثبات نشده است، شخص مورد نظر تحت پيگردھای قانونی  گرفته ايد، ولی

 که داشته ايد، مورد ستم   برای احراز اينکه شما در رابطه ای ٔاداره مھاجرت دليلی. قرار نخواھد گرفت
ٔکم صادره از سوی اداره مھاجرت، اين که شما مورد تجاوز بر اساس ح. قرار گرفته ايد، نيافته است

 )ٔنقل از اداره مھاجرت( ”.قرار گرفته ايد آنگونه که خود اظھار کرده ايد جدی نبوده است
 قرار گرفته است و از جامعه  ، و جنسی ، روانی ٔاين زن، در رابطه زناشويی، مورد بد رفتاری جسمی

صداقت او از . رت بازگشت به ميھن، تھديد به مرگ شده استاو در صو. تقاضای کمک کرده است
ٔسوی اداره مھاجرت مورد ترديد قرار نگرفته است، اما تھديدھای مکرر، کتک خوردن و تجاوز، از 

ٔديده اداره مھاجرت اھانت و تحقير به اندازه الزم تلقی  .شود  نمی ٔ
 زنان مسائل غير شفاف بسياری وجود کال اينگونه احساس می شود که در مورد خشونت مردان عليه

گيرد، و بخش   از گزارش ھای رسيده به پليس، مورد پيگرد قانونی قرار می تنھا بخش اندکی. دارد
ٔو اين در حاليست که بخش عمده تھديد و خشونت عليه . اندک تری از آن ھم به حکم حبس می انجامد

ٔگيرندگان و قضاوت کننده گان در اداره مھاجرت با اين حال، تصميم . شود زنان، گزارش داده نمی
ھمسر خود را مورد گزارش به پليس قرار نداده است مبنی ) زن(اين که او : " ميتواند چنين بگويند که

بر اينکه با او به اھانت و تحقير رفتار کرده است و او را مورد تھديد قرار داده است، شايان توجه است 
 )ٔنقل از اداره مھاجرت( ”.

 با آن مرد  به زندگی تجاوزھا، ٔرغم ھمه بدرفتاری ھا و خواھد علی ، زن اظھار می دارد که می گاھی
از پرونده اين چنين بر می آيد : "باز گردد، و اين باعث می شود که اينچنين قضيه بر عليه او بگردد که
از آنجايی . با ھمسرتان ھستيد  که شما، پس از بد رفتاری ھايی که ديده ايد، مايل به بازگشت به زندگی



ٔکه رابطه شما و ھمسرتان به دليل آنچه که شما اظھار داشته ايد مبنی بر ھمه تحقيرھا و توھين ھا و بد  ٔ
  )ٔنقل از اداره مھاجرت( ”. رفتاری ھا، ھنوز پايان نپذيرفته است، اجازه اقامت به شما داده نمی شود

 بار، باز به سوی مردی که با آنھا بد رفتاری ھا کرده است، باز اينکه زنان نه تنھا يک بار، بلکه چندين
مطالعات و بررسی ھای به دست آمده از روند جدايی زنان از . می گردند، امری بسيار معمول است

روندی که در . بر است رابطه، نشان می دھد که روند اين رھا سازی، غالبا، بسيار دشوار و زمان
 .شدن و دوباره از نو ساختن، ھماره در نوسان استدرازای آن، زن ميان جدا 

 دادن به درخواست  ھا و انگيزه ھا برای پاسخ منفی ٔاست که، جدا از ھمه برداشت معنی اين بدان
و نيز . ٔاقامت، کمبود شديدی در دانش و تحقيقات، در زمينه خشونت مردان عليه زنان احساس می شود

 می  ، به اين واقعيتی که زنان بدون اجازه اقامت دائم، در آن زندگی کمبود يا فقدان توجه الزم و کافی
 .کنند و با آن دست و پنجه نرم می کنند

 که به دست می آورد می   به شواھد و مدارک و گواھی ھايی ٔاز نظر ما، اداره مھاجرت اھميت اندکی
ن، آنچنان که بايد و شايد، ٔدھد، نيز دانش و تجربه به دست آمده از سوی سازمان ھای حمايت از زنا

 .شود جدی گرفته نمی
ٔاما، تجربه ما نشان می دھد که اجازه . دھد ارائه تواند آماری موثق در اين زمينه  ٔاداره مھاجرت، نمی

،  ای غير منطقی شواھد و مدارک، به گونه دشوار است و الزام ارائه العاده ماندن يافتن برای زنان، فوق
رغم تحقيرھا و تھديدھا و  کنيم که علی ا به طور مکرر با زنانی برخورد میم. بسيار سخت و قوی

. خشونت ھا، شھامت ترک ھمسر را به دليل وحشتی که از اخراج شدن احساس می کنند، ندارند
ھمچنين با زنانی برخورد داريم که توانسته اند اين گام را در جھت ترک ھمسری که با آنھا بدرفتاری 

د، اما، ھرگز باور نمی شوند و يا به آنھا گفته می شود که خشونتی که آنھا را آزرده کند، بردارن می
 . نبوده است است، به ميزان کافی
 که اين زنان را مالقات کرده ايم، شھادت می دھيم که اين قانونی که اصطالحا  ما، به عنوان کسانی

 اعطا ٔھای شديد و جدی ای دارد در زمينه ھايش، کمبود ٔقانون دو ساله خوانده می شود، با ھمه تبصره
. در يک شرايطی سخت و دشوار  و قانونی حمايتی حقيقی

 . آمدھا برای زنان ويرانگر می شود پی
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