
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  داکتر عباس آزاديان

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مسايل، مشکالت و امکانات: زنان
   چھارمفصل

  

  

  :قسمت چھارم

   وضعيت اقتصادی زنان مھاجر ايرانی در تورنتو

 

 

  ست،  ابریاتاق کوچک من

  و يک زن خسته، شکسته و تنھا،

  .ميان آيينه گريان است

 ھوای گريه -پوران فرخزاد

 

ان چه در  خصوص بهه در سه قسمت اول اين مطلب به جنبه ھای مختلف طالق و ب ان ايراني گستردگی رشد طالق در مي

ق يک دادم که ايران يکی از باالترين مي نشان. داخل کشور و چه در مھاجرت پرداختم زان رشد طالق را دارد و از طري

االتردکلينيکی نشان دا مطالعه ی انگين طالق در  م که ميزان طالق در ميان مراجعان ايرانی من در تورنتو بسيار ب از مي

  .جامعۀ کانادايی می باشد

 ر مثال طرفين طالقبه طو. ميانگين باالی طالق عوارض اقتصادی فراوانی در پی دارد  خوانندگان توجه دارند کهًمسلما

جريان جدايی به طرفين تحميل می  له جدا از ھزينه ھای مستقيمی است که درأقتصادی سنگينی ميپردازند، اين مسھزينه ا

  .اين عوارض در مھاجرت بسيار باالتر است. شود
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ه کشور کا مطلبی که در مورد روند مھاجرتی ايرانيان در کانادا نوشتم با استناد به آمار رسمی در شان دادم ک ادا ن  ٣۴.٢ن

  .يا اگر شده اند نتوانستند ديپلم بگيرند درصد ساکنان شھر تورنتو يا وارد دبيرستان نشده اند و

ا  و تنھ ان ساکن  ١٣.۵در ميان ايرانيان ساکن تورنت تند، يعنی سطح سواد ايراني پلم داش ر از دي ايين ت درصد تحصيالت پ

دانی  متاسفانه اين برتری. اد ساير ساکنان اين شھر می باشدباالتر از ميانگين سطح سو تورنتو بسيار تحصيلی حاصل چن

و از. در زمينه ھای استخدامی و درآمدی ندارد ن امر  ايرانيان ساکن تورنت د و اي ج می برن االی بيکاری رن سيار ب رخ ب ن

ه خود را د درآمدھای پايين تر اين جامع شان می دھ ار سرشما. ن ال و براساس آم ه طور مث  ١٩٩۶ری سراسری سال ب

   .يکی از پايين ترين ميزان درآمدھا را در ميان اقليت ھای قومی شھر داشتند ايرانيان تورنتو

ا   من نشان داد که ايرانيان تورنتو يکی از فقيرترين گروھھای قومی شھرۀواقع مطالع در ه تنھ الی ک د و در ح  ١٢.٢بودن

  . درصد بود۴۴.۴در مورد ايرانيان ميزان فقر   می کردنددرصد کل ساکنان شھر تورنتو زير خط فقر زندگی

ه حدود . له طالق معطوف کنيمأاجازه بدھيد توجه خود را به مس يم ک ا   درصد٨٠می دان دين ب د از جدايی وال ان بع کودک

ی بر آنھا کردن مادر را کمتر می کند و بعضی درھای رشد و ترق له امکان کارأ اين مسًطبيعتا. مادر خود زندگی می کنند

ی از طرف ديگر می. می بندد ه از دھ دانيم که عل ارزه ای ک ا شروع شده٧٠ۀرغم مب ا و مردھ ری زنھ   در جھت براب

صادی د و از لحاظ اقت د است، ھنوز زنھا در برابر کار برابر مزد کمتری از مردھا می گيرن يده ان ا نرس ه سطح مردھ . ب

  .اجازه بدھيد به اطالعات آماری برگرديم

د،١٢.٢در شھر تورنتو در حالی که تنھا  بق سرشماریبر ط دگی می کردن ر زن ر خط فق ا در زي  37.8  درصد زوج ھ

ايرانی شھر ۀ در جامع. زندگی می کردند وليت خانواده را به عھده داشتند در زير خط فقرؤدرصد زنانی که به تنھايی مس

ر ؤکه به تنھايی مسدرصد زنانی  69.4 تورنتو آمار سرشماری فوق نشان می دھد که د زي ده دارن وليت خانواده را به عھ

ر   درصد کل کودکان ايرانی در شھر تورنتو در۵۴.٣می کنند و ھمين آمار نشان می دھد که  خط فقر زندگی زير خط فق

  .زندگی می کنند

سائل و مشکالت داوم آن م د از بسياری از مسائل و مشکالتی را که منجر به جدايی می شود و ت ه باعث را بع  جدايی ک

  :ديد تداوم ناراحتی ھا و تنش ھا می شود، می توان در رابطه ی زير

ه . سن  سال٢٠ ساله به من مراجعه کرد که دو فرزند داشت، ھر دو دور و بر ۴٠خانمی  وقتی پرسيدم به چه منظوری ب

درازمدت، درگيری فراوانی ۀ گفت که در رابط. بسياری دارد کلينيک من مراجعه کرده است، گفت که مسائل و مشکالت

ا  وليت بچه ھا با او بوده و به سختی آنھا را به جايی رسانده است، ولیؤگفت که مس. است داشته و باالخره جدا شده ا آنھ ب

ا. خصوص با پسرش دائم در بحث و جدل استه مشکل دارد و ب تم ب شتر، خواس ات بي ان  جزيي سايل و مشکالتش را بي م

تيم.  ارتباط ما بد بودءابتدا از.  که ازدواج کردم،ست سالم نشده بودگفت که ھنوز بي. کند . ھميشه دعوا و بحث و جدل داش

اۀ نمی توانستم برگردم خان ودم، و آنھ ه ازدواج داده ب ن ب ا ت ری ھای آنج رار از مشکالت و درگي رای ف را ب دری زي ا  پ ب

و چندين بار سرم را به ديوار زد   ھمسرم من را می زد،.در نتيجه مجبور بودم بسوزم و بسازم. ازدواج من مخالف بودند

ود ولی اينھا در. و زخم ھای بزرگ در سرم ايجاد کرد رد و . مقابل آزار روحی ـ روانی او چيزی نب وھين می ک ه من ت ب

اه. مرا متھم می کرد که با ديگران رابطه دارم. شکاک و حسود بود". نيستی تو چيزی"می گفت،  ت، نگ يک زن  می گف

  ".باالخره و به خاطر بچه ھا دست به مھاجرت زديم." نگاھی ھرز است

ه آن  مسائل. بحثھای ما تداوم يافت. اضافه کرد که مسائل ما در مھاجرت ھم ادامه پيدا کرد اين خانم م در غربت ب جديد ھ

واد مخدر. اضافه شد اک و ساير م رد او شروع به استفاده از تري ار مرتب نداشت. ک تيم، چه از چي. ک ه نداش زی در خان

د .لحاظ مالی و چه از لحاظ احترام ی. حاال بچه ھا ھم بزرگ شده بودند و تحت تاثير بحث ھای دايم ما بودن م از ب ا ھ  آنھ

اعتراض می کردم و نق می زدم ولی ً دائما. البته من ھم بی تقصير نبودم. احترامی ھا و بحث ھای دايم ما در عذاب بودند
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ردم. گر نداشتمچاره ای دي ا او دعوا می ک م ب ه خشونت فيزيکی می زدم من. من ھ م دست ب ه . ھ شتر واکنش ب ی بي ول

ردم من ھم به او بی. خشونت او بود ی می ک ی احترامی را از يک . محل وھين و ب ه ت ن ھم ه نمی شود اي دم ک االخره دي ب

ره را  طرف، واد مخدر و غي االخره م دبختی را از طرف ديگر و ب ر و ب نمفق ه. تحمل ک صميم ب رفتم ت د از  .جدايی گ بع

  .بزرگ کردن بچه ھا به من نکرد ھيچ کمک مالی در. ھمه اش مرا تحت فشار قرار می داد. جدايی مسائل بھتر نشد

ا سرويس می  کاری پيدا. مجبور بودم از کمکھای دولتی استفاده کنم ه آنھ ودم و ب کردم و در ضمن اينکه مراقب بچه ھا ب

اد. اقتصادی خانواده را بھتر کنم ردم وضعدادم سعی ک ری ايج ايد در او تغيي ا ش تم ت ه طرفش رف م ب ار ھ ا دو  چند ب نم ت ک

  .تايی باالی سر بچه ھا باشيم ولی حاضر به ھمکاری نبود

ائل که ھر دو مس ھمانطور که گفتم ھر دوی پسرھا آنچنان تحت تاثير مسائل ما بوده اند. پسرھايم شروع شد بعد مسائلم با

د را پسر بزرگم به زور من ديپلم خودش. و مشکالت فراوانی پيدا کردند اری نمی کن ی ک دارد. گرفت ول بعضی . ھدفی ن

ا مشغول . دارد وقتھا يک کار نيمه وقت اينجا و يا آنجا ن و آن ي ا اي ولی بيشتر جلوی کامپيوتر است و مشغول گپ زدن ب

ه  مگر شما برای من چه. که زندگی خودم است"وا دارد ھمه اش ھم با من دع. کامپيوتری است بازيھای کاری کرده ايد ک

  ".حاال ھم می خواھيد مرا اداره کنی

 ت نکردهأچند سال است جدا شده ام اما جر. خودم ھم ھمينطور. نفس پايين برخوردار است پسر کوچکم ھم از اعتماد به

د  . اين زندگی به کجا می رودھمه اش نگرانم که چه پيش می آيد و. ام به مردی نگاه کنم تم و بع قبل از طالق مشکل داش

  .از طالق ھم مشکالت ديگری دارم

 :مشکالت بسياری از طالق ھا را خالصه می کند نمونۀ باال مسائل و

  کافی ازدواج زودھنگام و بدون تفکر -١

  درگيری ھای مدام و اختالف نظرھای فراوان از ابتدای زندگی -٢

  خصوص از طرف مرده زيکی و روحی و روانی در رابطه، بی فخشونت ھا وجود -٣

 خانوادگی و اجتماعی برای زن که مانع تصميم گيری به موقع برای جدايی می شود نبود پشتيبانی -۴

 بچه دار شدن برای اينکه رابطه را مستحکم کند و در نتيجه پايبند رابطه شدن -۵

  تداوم خشونت ھا -۶

  در نھايت جدايی -٧

 اوم درگيری ھای بعد از جدايیتد -٨

  فقر مالی شديد مالی مادر و کودکانی که ھمراه او بزرگ می شوند -٩

  شوھر بعد از جدايی عدم پشتيبانی -١٠

  جديدی از تنش ھا و مسائل را ايجاد می کند انعکاس اين درگيری ھا و مسائل و مشکالت بر بچه ھا که دور  -١١

  .اجازه بدھيد به داستانھای بعضی از اين طالقھا بپردازيم .تالبته ھر داستان جدايی متفاوت اس

از داشت يکی از خانمھا ميگفت که ددی ني ود و داروھای متع ده ب  :ميگفت. شوھرش دچار بيماری خيلی شديد روانی ش

حتی . ردحسابی بدنم را کبود ميک رغم درمان گاھگاه کنترل خود را از دست ميداد و به جان من می افتاد و شوھرم علی"

نم  .بعد از جدايی جای مرا پيدا کرد و تھديد به مرگم کرد پليس گفت که بايد از شھری که در آن اقامت داشتم نقل مکان بک

  ".کنم و اسم خود را عوض

  .است خانمی که صاحب دو دختر دانشگاھی است ميگفت که چند سالی از شوھرش جدا شده

اری از او . خواندن  تن به کار ميداد و نه تن به درسشوھرم بعد از ورود به کانادا نه ": ميگفت ود و ھر ک در خانه ھم نب

با دوستانش ميرفت کازينو و ھر چه داشت . ولی برای دوستانش وقت داشت .ميخواستيم انجام بدھد ميگفت که وقت ندارد
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ار . يک بار حتی تلفن دستی اش را باخت .در قمار ميباخت دا شديم يک ب ه ج رباالخره ھم ک ا دخت ه  نگفت دو ت ھستند ک

د احتياج به کمک دارند، به مدرسه ميروند و يا فردا بايد به دانشگاه بروند و ." ھزينه تحصيلی دارند، نيازھای ديگر دارن

د کشورھای  ھمانگونه که اشاره کردم خشونت در خانواده ا شرايط جدي اق ب ھا، شرايط دشوار اقتصادی، مشکل در انطب

ه جدايی  ای خانوادگی را تشديد ميکند، و اگر برای حل مشکالت اقدام نشود در نھايتتناقضھ مھاجر پذير ميتواند منجر ب

 در خانواده ھای فراوانی بشود


