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) (Fair Housing Act, FHActو قانون خشونت عليه زنان )(Violence Against Women Act, VAWA
_______________________________________________________________________________
 .Iمنظور
اين يادداشت راھنمايی است برای مراکز اصلی اسکان عادالنه و فرصت مساوی
) (Fair Housing and Equal Opportunity, FHEOو کارکنان حوزه در رابطه با برآورد دعاوی توسط قربانيان
خشونت خانوادگی بر اساس قانون اسکان عادالنه ) .(FHActچنين دعاوی معموال برمبنای جنسيت مطرح می شود ،اما می
تواند شامل طبقات حفاظت شده ،بخصوص نژاد يا اصليت ملی نيز باشد .اين يادداشت تئوری ھای قضايی پشت چنين دعاوی را
مطرح می کند و مثال ھايی را در پرونده ھای اخير مطرح می کند که شامل اتھامات تبعيض اسکان عليه قربانيان خشونت
خانوادگی بوده است .اين يادداشت ھمچنين شرح می دھد که چگونه قانون خشونت عليه زنان
) 1(Violence Against Women Act, VAWAاز بعضی از قربانيان خشونت خانوادگی در رابطه با تخليه محل
سکونت ،رد تقاضای اسکان ،يا خاتمه کمک بر مبنای خشونت ارتکابی توسط آزار دھندگان آنھا حفاظت می کند.
 .IIزمينه
بازماندگان خشونت خانوادگی به دليل سابقه خود يا اعمال آزاردھندگان آنھا اغلب با تبعيض در اسکان روبرو ھستند .کنگره
تصديق کرده که "زنان و خانواده ھا در تمامی کشور به دليل وضعيت قانونی خود به عنوان قربانيان خشونت خانوادگی در
رابطه با اسکان مورد تبعيض قرار می گيرند ،از دسترسی آنھا ممانعت می شود و حتی از خانه ھای عمومی و محل ھايی که از
دولت يارانه می گيرند بيرون رانده می شوند 2".مقامات اداره اسکان و صاحبخانه ھا قربانيان را تحت خط مش ھای عدم تحمل
جرم ،و اشاره به خشونت يک عضو خانواده ،ميھمان ،يا شخص ديگر تحت " کنترل" قربانی تخليه می کنند 3.قربانيان اغلب پس
از تلفن ھای مکرر به پليس به خاطر وقايع خشونت خانوادگی و به دليل اتھام مزاحمت برای مستاجران ديگر تخليه می شوند.
1

اين راھنمايی به قانون خشونت عليه زنان و اجازه مجدد وزارت دادگستری مصوب ) 2005موسوم به  (VAWA 2005اشاره دارد که شامل مقررات
عنوان ") VIفرصت ھای اسکان و ايمنی برای زنان و کودکان کتک خورده"( بوده است و در مورد برنامه ھای وزارت اسکان و توسعه شھری
) (HUDصدق می کند .اصل متن  ، VAWAکه در سال  1994به تصويب رسيده در مورد برنامه ھای  HUDصدق نکرده است .ھمچنين توجه
کنيد که  HUDاخيراً "مقررات نھايی  VAWAخود را منتشر کرده است ".مراجعه کنيد به :برنامه ھای  :HUDاصالحيه ھای موافق با قانون
خشونت عليه زنان؛ حکم نھايی) 75 Fed. Reg. 66246 ،تاريخ  27اکتبر .(2010
2
)) 42 U.S.C. § 14043e(3يافته ھای منتشره در قانون خشونت عليه زنان( .توجه داشته باشيد که  VAWAاز قربانيان مرد خشونت خانوادگی
نيز حفاظت می کند .نگاه کنيد به :برنامه ھای  :HUDاصالحيه ھای موافق با قانون خشونت عليه زنان؛ حکم نھايی , 75 Fed. Reg. 66246, 66251
)"قانون  VAWA 2005از مردان حفاظت نمی کند .گرچه نام قانون مذکور فقط به زنان اشاره دارد ،مفاد قانون فوق اين نکته را روشن می سازد که
حفاظت ھای آن منحصراً در مورد زنان صدق نمی کند(".
3
نگاه کنيد به24 CFR § 5.100 :
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قربانيان ھمچنين به دليل خسارت به ملک که توسط آزاردھندگانشان ايجاد شده بيرون رانده می شوند .در بسياری از اين موارد،
اقدام وارونه اسکان ،قربانيان را به خاطر خشونتی که بر سر آنھا آمده تنبيه می کند .اين "قربانی کردن دوباره" 4نا عدالنه است
و بصورتی که در اين راھنمايی توضيح داده شده می تواند غير قانونی باشد.
آمار نشان می دھد که زنان در حد بسيار بااليی قربانی خشونت خانوادگی ھستند 5.برآورد می شود که ساالنه  1.3ميليون
زن قربانی حمله توسط شوھر يا شريک زندگی ھستند ،و از ھر  4زن حدود  1نفر در طی زندگی خود خشونت اعمال شده
توسط شوھر يا شريک زندگی را تجربه می کند 6.اداره آمار دادگستری اياالت متحده دريافته که  %85قربانيان خشونت
خانوادگی را زنان تشکيل می دھند 7.احتمال آن می رود که در سال  ،2009زنان تقريبا  5برابر مردان خشونت خانوادگی را
تجربه باشند 8.اين آمار نشان می دھد که تبعيض عليه قربانيان خشونت خانوادگی تقريبا ھميشه تبعيض عليه زنان است .بنابراين،
بازماندگان خشونت خانوادگی که بر مبنای خشونت در خانه ھای خود تقاضايشان برای اسکان رد می شود ،تخليه می شوند ،يا
از کمک محروم می شوند تحت قانون اسکان عادالنه می توانند يک دليل شکايت در رابطه با تبعيض بر مبنای جنسيت داشته
9
باشند.
عالوه براين ،طبقات حفاظت شده ديگری نيز نرخ ھای به شدت بی تناسب خشونت خانوادگی را تجربه می کنيد .برای
مثال ،زنان سياه پوست و سرخ پوست ،در مقايسه با زنان سفيد پوست نرخ ھای باالتری از خشونت خانوادگی را تجربه می
کنند .زنان سياه پوست در مقايسه يا زنان سفيد پوست خشونت شوھر يا شريک زندگی را  %35بيشتر تجربه می کنند ،و اين
نرخ در مقايسه با زنان نژادھای ديگر  2.5برابر بيشتر است 10.در مقايسه با نرخ مربوطه در گروه ھای نژادی ديگر ،زنان
سرخ پوست در حد بيش از دو برابر ،قربانيان خشونت خانوادگی ،از جمله تجاوز و حمله جنسی ھستند 11.زنان اصليت ھای ملی
بخصوص و زنان مھاجر نيز خشونت خانوادگی را در نرخ ھايی بی تناسب تجربه می کنند 12 .اين بدان معنا است که تحت قانون
اسکان عادالنه قربانيان خشونت خانوادگی می توانند بر مبنای تبعيض برمبنای نژاد يا اصليت ملی نيز دليل شکايت داشته باشند.
 .IIIقانون "تخلف اول"  HUDو قانون خشونت عليه زنان )(VAWA
در سال  ،2001وزارتخانه حکمی را صادر کرد که طبق آن به مقامات اسکان و صاحب خانه ھا اجازه داد مستاجران را به
13
خاطر جرائم ارتکابی توسط ھر عضو خانواده يا ميھمان بيرون کنند که عموما به عنوان حکم "تخلف اول" شناخته می شود.
اين حکم به صاحبان خانه ھای اسکان عمومی و خانه ھای کمک گرفته از بخش  8قانون اسکان ) (Section 8اجازه می دھد به

4

نگاه کنيد به :لينورا ام .الپيدوس،
11 J. Gender, Soc. Pol’y & L. 377 Doubly Victimized: Housing Discrimination Against Victims of Domestic Violence,
). (2003
5
ما اين نکته را تشخيص می دھيم که مردان نيز خشونت خانوادگی را تجربه می کنند .اما به دليل اختالف گسترده در رابطه با قربانی ساختن ،و بدان
دليل که بسياری از دعاوی  FHActبر اساس اثر نامساوی خشونت خانوادگی بر زنان خواھند بود ،در تمامی اين راھنما در نسخه انگليسی آن از ضمير
مونث استفاده می کنيم.
6
آمار کنترل و پيشگيری بيماری ،مرکز ملی پيشگيری و کنترل جراحت،
)Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States (2003
7
وزارت دادگستری اياالت متحده ،دفتر برنامه ھای دادگستری ،اداره خالصه داده ھای آمار جنايی اداره دادگستریIntimate Partner Violence, ،
)1993-2001 (2003
8
جنيفر آر .ترومن و مايکل آر .رند ،وزارت دادگستری اياالت متحدهCriminal Victimization, 2009 (2010) ،
9
خشونت خانوادگی توسط شرکای زندگی با ھمان جنسيت به ھمان طريق مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد و برمبنای جنسيت و ھرگونه طبقات ديگر
حفاظت شده قابل اطالق خواھد بود.
10
) Id.تكرار مرجع باال(
11
استيون دبليو .پری ،وزارت دادگستری اياالت متحدهNCJ 203097, A Bureau of Justice Statistics Statistical Profile, 1992-2002: ،
)American Indians and Crime (2004
12
برای آمارھای گروه ھای بخصوص ،نگاه کنيد به :کميسيون کانون وکالی آمريکا در مورد خشونت خانوادگی ،بررسی آمارھای اخير،
http://new.abanet.org/domesticviolence/Pages/Statistics.aspx
13
آزمايشات و تخليه برای اعتياد به مواد مخدر و اعمال ديگر جنايی) 66 Fed. Reg. 28776 ،تاريخ  24می ) (2001اصالحيه 24 CFR pts. 5,
) (200, 247, 880, 884, 891, 960, 966, and 982که اغلب به عنوان حکم “يک ضربه " به آن اشاره می شود(.
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دليل فعاليت جنايی "مستاجر ،ھر عضو خانوار مستاجر ،ميھمان يا شخص ديگر تحت کنترل مستاجر" 14که " سالمتی ،ايمنی،
حق تمتع مسالمت آميز از محوطه توسط افراد مقيم ديگر )از جمله کارکنان مديريت ساختمان که در محوطه ساکن ھستند(؛ يا ...
سالمتی ،ايمنی ،يا حق تمتع مسالمت آميز ساکنين آنھا توسط اشخاص ساکن در مجاورت بالفصل محوطه را تھديد می کند"
به اجاره نامه مستاجر خاتمه دھند 15.به نظر می رسد که اين خط مشی بيرون راندن زنان به خاطر اعمال خشونت آميز
ھمسران ،شرکای زندگی يا بازديد کنندگانشان را جايز می شمارند .اما قانون خشونت عليه زنان و اجازه مجدد وزارت
دادگستری مصوب  16(VAWA) 2005چنين تخليه ھايی از محل ھای اسکان عمومی ،سند خرج ،و برنامه ھای مبتنی بر
پروژه بند  8را ممنوع می سازد VAWA .از قربانيان خشونت خانوادگی و ھمچنين قربانيان خشونت قرار مالقات ،حمله
17
جنسی ،و کمين حفاظت می کند.
 VAWAمی گويد که بودن قربانی خشونت خانوادگی ،خشونت قرار مالقات ،يا کمين مبنايی برای رد کمک يا پذيرش در
محل ھای اسکان عمومی يا ساختمان ھای کمک گرفته از پروژه و مستاجرين بند  8محسوب نمی شود .عالوه براين ،حوادث يا
تھديدھای سوء استفاده به عنوان خشونت ھای جدی يا مکرر نسبت به قرار داد اجاره يا به عنوان "دليل موجه" ديگر برای خاتمه
کمک ،مدت اجاره ،يا حقوق اشغال قربانی سوء استفاده تعبير نخواھند شد .عالوه براين VAWA ،خاتمه کمک ،مدت اجاره ،يا
حقوق اشغال بر مبنای فعاليت جنايی مستقيما ً مربوط به خشونت خانوادگی ،خشونت قرار مالقات ،يا کمين ،در رابطه با يک
عضو خانوار مستاجر يا ھر ميھمان يا شخص ديگر تحت کنترل مستاجر را درصورتی که مستاجر يا عضو بالفصل خانواده
18
مستاجر قربانی خشونت خانوادگی ،خشونت قرار مالقات ،يا کمين باشد را ممنوع می سازد.
 VAWAھمچنين به مالکان و نمايندگان مديريت اجازه می دھد از مستاجری که قربانی خشونت خانوادگی ،خشونت قرار
مالقات ،يا کمين است گواھی نامه درخواست نمايند و حادثه )حوادث( مربوط به تھديد يا سوء استفاده عملی در تعيين اين
موضوع که آيا حفاظت ھای ارائه شده تحت  VAWAقابل صدق ھستند يا خير حائز شرايط تلقی می شود 19.وزارتخانه فرم
ھايی را برای مقامات اسکان و صاحبخانه ھا صادر کرده تا از آنھا برای درخواست اين گواھی ھا استفاده کنند 20،اما مستاجران
می توانند سند شخص ثالث مربوط به سوء استفاده ،از جمله سوابق دادگاه ،گزارش ھای پليس ،يا اسناد امضا شده توسط کارمند،
نماينده ،يا داوطلب ارائه خدمات به قربانی ،وکيل ،يا شاغل پزشکی که قربانی از او د رابطه با رسيدگی به سوء استفاده يا اثرات
سوء استفاده تقاضای کمک کرده را عرضه کنند 21.سرانجام VAWA ،به مقامات اسکان و مالکان اجازه می دھد در يک

14

24 CFR § 5.100
24 CFR § 5.859 15
 Pub. L. 109-162, 119 Stat. 2960 (2006) 16برای حکم نھايی وزارتخانه در مورد  ،VAWAنگاه کنيد به برنامه ھای  :HUDاصالحيه ھای
موافق با قانون خشونت عليه زنان؛ حکم نھايی 27) 75 Fed. Reg. 66246 ،اکتبر ) ( 2010اصالحيه 24 CFR pts. 5, 91, 880, 882, 883, 884,
 886, 891, 903, 960, 966, 982,و ( 983
 17ھرکدام از اين اصطالحات در مقررات مربوط به  VAWAو  HUDتعريف شده است .نگاه کنيد به برنامه ھای HUD؛ اصالحيه ھای موافق با
قانون خشونت عليه زنان؛ حکم نھايی؛ 75 Fed. Reg. 66246, 66258
 18به استثناھای اين مقررات در ) 24 C.F.R. § 5.2005(d)(2توجه داشته باشيد که می گويد  VAWAاختيارات نماينده اسکان عمومی )،(PHA
مالک ،يا نماينده مديريت در رابطه با تخليه يا خاتمه کمک مستاجر را محدود نمی کند و اين درصورتی است که بتوانند تھديد واقعی و قريب الوقوع نسبت
به مستاجرين ديگر يا کارکنان يا ارائه دھندگان خدمات در ملک را در صورت عدم خاتمه اجاره مستاجر نشان دھد .اما اين استثناء توسط )§5.2005(d)(3
محدود شده است که می گويد که يک  ،PHAمالک ،يا نماينده مديريت می تواند به کمک تنھا زمانی خاتمه دھد که اقدامات ديگری وجود ندارد که بتواند
تھديد را کاھش دھد يا از بين ببرد .اقدامات ديگر شامل انتقال قربانی به يک واحد ديگر ،ممانعت از ورود مجرم به ملک ،تماس با مامورين انتظامی در
جھت افزايش حضور پليس يا ايجاد برنامه ھای ديگر برای ايمن نگاه داشتن ملک ،يا پيگيری قضايی موضوع در جھت بازداشتن مجرم از عمل به تھديد
است.
) 42 U.S.C. §1437d(u)(1)(A) 19برنامه اسکان عمومی() 42 U.S.C. §1437f(ee)(1) ،برنامه ھای سند خرج(.
 HUD Housing Notice 09-15 20فرم  ، HUD-91066گواھی خشونت خانوادگی ،خشونت قرار مالقات يا کمين را جھت استفاده توسط مالکان و
نمايندگان مديريت اداره کننده يکی از برنامه ھای بند  8مبنی بر پروژه اسکان چند خانواری و فرم  ،HUD-91067ضميمه اجاره نامه تصويب شده
 HUDجھت استفاده با اجاره نامه مدل قابل صدق  HUDبرای برنامه بند  8پروژه تحت پوشش را انتقال می دھد .آگھی  2006-42اسکان عمومی و
اسکان سرخ پوستان  HUDفرم  ، HUD-50066گواھی خشونت خانوادگی ،خشونت قرار مالقات يا کمين را جھت استفاده در برنامه اسکان عمومی،
برنامه سند خرج انتخاب اسکان )از جمله سند خرج ھای مبتنی بر پروژه( ،برنامه گواھی مبتنی بر پروژه بند  ،8و برنامه بازپروری متوسط بند  8را انتقال
می دھد .ھمچنين نگاه کنيد به  PIH Notice 2006-23بکارگيری قانون خشونت عليه زنان و اجازه مجدد وزارت دادگستری مصوب .2005
42 U.S.C. §1437d(u)(1)(C); 42 U.S.C. § 1437f(ee)(1)(c) 21

Persian - 3

وضعيت خشونت خانوادگی اجاره نامه را دو قسمتی کنند تا سوء استفاده کننده بيرون کنند و به قربانی اجازه دھند خانه خود را
22
حفظ کند.
در حالی که  VAWAحفاظت ھای مھمی را برای قربانيان خشونت خانوادگی عرضه می کند دامنه آن محدود است .برای
مثال ،پرداخت خسارات را عرضه نمی کند 23.عالوه براين VAWA ،يک دليل شکايت خصوصی صريح را به زنانی که به
طور غير قانونی تخليه شده اند عرضه نمی کند .گذشته از اين VAWA ،زنان را فقط در برنامه ھای اسکان عمومی ،سند
خرج ،يا پروژه مبتنی بر بند  8مورد حفاظت قرار می دھد ،بنابراين قربانيان خشونت خانوادگی در اسکان خصوصی از حفاظت
ھای مشابه در رابطه با اقدامات به عمل آمده بر عليه آنان بر مبنای آن خشونت برخوردار نيستند VAWA .ھمچنين ممکن است
از زنی که اسناد الزم در رابطه با خشونت را عرضه نکند ،حفاظت به عمل نياورد 24،درحالی که ادعای تبعيض تحت قانون
اسکان عادالنه به اطاعت از مقررات  VAWAوابسته نيست .بطور خالصه ،ھنگامی که تقاضای يک قربانی برای اسکان بدان
دليل که قربانی خشونت خانوادگی بوده رد می شود ،او تخليه می شود ،يا کمک او خاتمه می يابد FHAct ،ممکن است پيچيده
شود و ما ممکن است بدان نياز داشته باشيم تحقيق کنيم که آيا اين رد شدن مثال بر مبنای نژاد يا جنسيت بوده يا خير.
 .IVتئوری ھای قضايی تحت قانون اسکان عادالنه :مدرک مستقيم ،رفتار نامساوی ،و اثر نابرابر
مدرک مستقيم .در برخی از موارد ،مالکان سياست ھای ظاھرا تبعيض آميزی را اعمال می کنند .اين سياست ھا به وضوح
برخورد متفاوتی با زنان نسبت به مردان دارد .اين سياست ھا اغلب مبتنی بر برخوردھای کليشه ای جنسيتی در رابطه با زنان
مورد آزار قرار گرفته است .برای مثال ،اگر صاحبخانه ای به يک قربانی مونث خشونت خانوادگی بگويد که او زنان دارای
سابقه خشونت خانوادگی را بدان دليل به عنوان مستاجر نمی پذيرد که آنان ھميشه به مردانی بر می گردند که آنھا را مورد آزار
قرار داده اند ،اظھارات او مدرک مستقيم تبعيض بر مبنای جنسيت محسوب می شود .تحقيقات مربوط به قضايای مدرک مستقيم
بر يافتن سند در اين مورد تمرکز دارد که آيا اظھارت تبعيض آميز گفته شده يا نه ،آيا آن اظھارات در مورد ديگران در جھت
شناسايی قربانيان بالقوه ديگر صــدق می کند ،و آيــا منعکس کننده خط مــشی يا عمل صاحبخانه است يا نه .آن سئواالت
معمول که به صالحيت قضايی می پردازند نيز صدق می کند.
رفتار نامساوی .در برخی از موارد ،صاحبخانه در يک رفتار نامساوی با قربانيان خشونت خانوادگی در مقايسه با قربانيان
جرايم ديگر درگير می شوند .يا آنکه سياست ظاھراً بی طرف مبتنی بر جنسيت اعمال شده از طرف صاحبخانه ممکن است
بصورت نامساوی صدق کند و نتيجه آن رفتار متفاوت بر مبنای جنسيت باشد .برای مثال ،يک خط مشی تخليه خانوارھا برای
فعاليت جنايی ممکن است بصورت انتخابی عليه زنانی بکار گرفته شود که توسط شرکای زندگی خود مورد سوء استفاده قرار
گرفته اند و نه عليه مرتکبين مذکر خشونت خانوادگی .اگر مدرکی وجود داشته باشد که زنانی به دليل وضعيت قانونی خود به
عنوان قربانيان خشونت خانوادگی مورد رفتار متفاوت قرار گرفته اند ،در اين مورد يک تئوری رفتار نامساوی صدق می کند.
اگر محققی سند رفتار نامساوی را پيدا کند ،تحقيقات به سوی کشف داليل شخص مخاطب برای تفاوت ھا تغيير جھت می دھد و
تحقيق مربوط به ھر کدام از داليل اين موضوع را تعيين می کند که آيا سند مربوطه از ھر دليل حمايت می کند يا آن را رد می
نمايد .اگر دليل )داليل( عدم تبعيض به تفصيل و با ذکر جزئيات گفته شود ،تحقيق مجدداً در جھت بررسی سند تغيير می يابد تا
25
معين کند آيا دليل )داليل( عرضه شده توسط سند پشتيبانی می شود يا نه يا اين فقط دستاويزی در رابطه با تبعيض است.
اثر نا برابر .در برخی از موارد ،در رابطه با رفتار نامساوی مدرک مستقيمی وجود ندارد ،اما يک خط مشی اسکان ،طرز
کار ،يا عمل ظاھراً بی طرف بصورتی نا متناسب بر قربانيان خشونت خانوادگی اثر می گذارد .در اينگونه موارد ،يک تجزيه و
تحليل اثر نابرابر مناسب است .قضايای اثر نابرابر اغلب از زمينه سياست ھای "عدم تحمل" ناشی می شوند که طبق آن تمامی
خانوار به خاطر فعاليت جنايی يک عضو خانوار تخليه می شود .تئوری آن است که حتی ھنگامی که اين سياست ھا پيوسته
42 U.S.C. §1437d(l)(6)(B); 42 U.S.C. § 1437f(c)(9)(C) 22
 23جبران خسارات تحت  VAWAبرای مثال عبارتند از روند سنتی شکايت  .PIHنگاه کنيد به برنامه ھای  :HUDاصالحی ھای موافق با قانون
خشونت عليه زنان؛ حکم نھايی. 75 Fed. Reg. 66246, 66255 ،
 24درحالی که  VAWA 2005به مالکان و  PHAھا اجازه می دھد گواھی خشونت خانوادگی را از قربانيان در خواست نمايند ،قانون ھمچنين می گويد
که مالکان و  PHAھا "به اختيار خود  ...می توانند صرفا ً بر اساس اظھارات شخص يا مدرک تصديق کننده ديگر مزايايی را برای شخص عرصه
نمايند42 U.S.C.A. § 1437d(u)(1)(D); 42 U.S.C.A. § 1437(f)(ee)(1)(D) ".
 25برای شرح فرمول تغيير جھت بار مسئوليت نگاه کنيد به ).McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973
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بصورتی نامتناقض بکار گرفته می شود زنان ممکن است بصورت نامتناسب از اين سياست ھا اثر بپذيرند زيرا زنان به عنوان
اکثر غالب قربانيان خشونت خانوادگی ،اغلب در نتيجه خشونت آزاردھندگان خود تخليه می شوند.
برای تجزيه و تحليل اثر نابرابر چھار مرحله در نظر گرفته شده است .مرحله اول ،در بازپرسی بايد سياست ،رويه ،يا عمل
خاص صاحب خانه که ادعا می شود تبعيض آميز بوده مشخص شود .اين روند بدان معنا است که ھم شناسائی سياست ،رويه ،يا
عمل و ھم بررسی نوع جرائم ،کاربرد سياست را تحت تأثير قرار می دھد .مرحله دوم ،بازپرس بايد تعيين کند آيا سياست ،رويه
يا عمل به صورت سازگاری اعمال شده يا خير .اين مرحله از آن جھت دارای اھميت است که چارچوب صحيح بازرسی را
آشکار می سازد .اگر سياست به صورت نابرابر اعمال شود ،در آن صورت تجزيه و تحليل آن است که رفتار نابرابر انجام شده
و نه اثر نابرابر .اما چنانچه سياست به صورت يکنواختی در مورد تمامی مستأجران اعمال شود ،آن گاه تحليل اثر نابرابر مورد
استفاده قرار می گيرد ،و تحقيق به مرحله بعد پيش می رود.
ثالثاً ،تحقيق بايد مشخص سازد آيا سياست ھا ،رويه يا عمل خاص ،دارای اثر معکوس معنی داری بر قربانيان خشونت
خانوادگی می باشد يا خير ،و اگر چنين است ،چه تعداد از اين قربانيان را زنان )يا افرادی از نژاد يا اصليت ملی( تشکيل می
دھند .اسناد آماری معموالً برای تعيين دامنه اثر بر يک گروه که در مقابل تبعيض حمايت می شوند ،مورد استفاده قرار می گيرد.
اين آمار بايد تا جائی که ممکن است شرح داده شود؛ اين جزئيات اثر سياست را بر متقاضيان يک ملک خاص ،يا اثر بر
متقاضيان يا ساکنين در رابطه با ھمه عملکردھای صاحبخانه را نشان می دھند .برای مثال ،در شرايطی که تبعيض جنسی
صورت گرفته ،تحقيقات ممکن است مدارکی را آشکار سازد که طبق آن زنان ساکن در يک مجموعه آپارتمانی ،بيش از مردان
تحت سياست عدم تحمل جرم از خانه رانده شده اند .مھم نيست که صاحب خانه قصد تبعيض عليه زنان را داشته ،يا آنکه سياست
به صورت سازگار اعمال شده است يا خير .گواه ادعای اثر نابرابر ،يک آگاھی دقيق نيست .دادگاه ھا در مورد درصد يا نسبت
دقيقی که به صورت قطعی و در نظر اول اين حالت را تعيين کند ،توافق ندارند .بلکه اين موضوع که چه چيزی برای وجود اثر
نابرابر کافی است ،به شرايط و حقايق منحصر بفردی که در ھر مورد وجود دارد بستگی خواھد داشت.
اگر نتايج بررسی ھا حاکی از اثر نابرابر باشد که از جنسيت ،نژاد يا اصليت ملی نشأت می گيرد ،آن گاه تحقيق به سمت
استخراج داليل اعمال اين سياست از جانب پاسخگويان تغيير جھت می دھد .بسيار ضروری است که اين داليل به طور کامل
بررسی شوند .چرا اين سياست در پيش گرفته شد؟ چه نتايج خاصی از آن انتظار می رفت يا قصد داشت از چه چيز پيشگيری
کند؟ آيا وقايعی وجود دارد که موجب راه اندازی آن شده است؟ آيا گزينه ھای ديگری مطرح شده ،و اگر چنين است ،چرا اين
گزينه ھا پذيرفته نشده اند؟ آيا مدرکی دال بر اثربخش بودن سياست موجود است؟ آنچه به عنوان يک توجيه کافی تلقی می شود،
بسته به شرايط تفاوت دارد .به طور کلی ،تحقيق به بررسی اين مسئله می پردازد که آيا توجيھات ارائه شده واقعيت داشته و
دارای پشتوانه ی محکم حرفه ای ھستند يا خير .برای ھدفی که در اين يادداشت در نظر گرفته شده ،مھم است متوجه اين نکته
باشيم که يک تحقيق بايد ،مدارک پشتيبانی کننده و رد کننده توجيه را شناسايی و ارزيابی نمايد.
حتی اگر توجيه کافی برای سياست وجود داشته باشد ،ممکن است گزينه ھای تبعيض آميز کمتری در دسترس پاسخ دھنده
باشد .تحقيق در مورد اثر نابرابر ،بايد سياست ھای احتمالی ديگر را در نظر گرفته و به تحليل اين مسئله بپردازد که آيا می توان
با بکارگيری ھر يک از اين سياست ھا با اثر تبعيض آميز کمتر به ھدف مشابھی دست يافت يا خير .برای مثال ،در شرايط
بيرون راندن تبعيض آميز از خانه تحت سياست عدم تحمل ،صاحبخانه تنھا می تواند سياست بيرون راندن فرد خاطی و نه
قربانی بيگناه را در پيش بگيرد .اين سياست ،از مستأجران پشتيبانی کرده و در عين حال ،قربانيان خشونت را ناعادالنه کيفر
نمی دھد.
به طور خالصه می توان گفت که ھنگام تحقيق در مورد اثر نابرابر ،بايد به دنبال مدرکی بود که نشان دھد سياست خاصی
که صاحبخانه در پيش گرفته ،منجر به اثراتی مھم ،غير متناسب و معکوس بر يک طبقه مورد حمايت شده است .ثابت کردن
ادعای اثر نابرابر ،عموما ً بستگی به داده ھای آماری دارد که نابرابری را آشکار ساخته و يک ارتباط اتفاقی رابطه سببی ميان
سياست و نابرابری را نشان دھد؛ نيت تبعيض آميز با موضوع بی ارتباط است.
 .Vپرونده ھای اسکان عادالنه مشمول خشونت خانوادگی
پرونده ھای مربوط به بيرون راندن از خانه .اغلب قربانيان بعد از وقوع خشونت خانوادگی ،با اخطار مبنی بر ترک خانه
روبرو می شوند .صاحب خانه ھا برای بيرون راندن ،به خطری که از جانب فرد مجرم ساير مستأجران را تھديد می کند،
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خسارات مالی که توسط فرد مجرم ايجاد شده ،يا ساير داليل استناد می کنند .پرونده ھای چندی وجود داشته که در آنھا اين تخليه
ھا به عنوان تخلف از  VAWAيا قانون اسکان عادالنه مورد چالش قرار گرفته است.
) 26Alvera v. CBM Group, Case No. 01-857 (D. Or. 2001قربانی توسط شوھرش در آپارتمانشان مورد حمله
قرار گرفت .او حکم "ممانعت از نزديک شدن" شوھرش را گرفت و در نتيجه مرد به علت حمله دستگير و زندانی شد .زن يک
کپی از حکم ممانعت از نزديک شدن را به متصدی ساختمان تحويل داد .متصدی ساختمان به خود او اخطار داد که بواسطه ی
وقوع خشونت خانوادگی ،ظرف  24ساعت بايد خانه را ترک کند .در اخطار ذکر شده بود ":شما ،فردی که تحت کنترل
شماست ،يا حيوان خانگی شما ،يک تھديد جدی در رابطه با اين موضوع بوده ايد که يک جراحت شخصی فوری به صاحبخانه
يا ساير مستاجران وارد خواھد شد يا اين جراحت شخصی وارد شده است ".پس از آن قربانی تقاضانامه برای يک آپارتمان يک
اتاق خوابه در ھمان ساختمان را تسليم کرد .مديريت از پذيرش تقاضانامه او امتناع کرد و اجاره بھای او را نپذيرفت .پس از
تقاضانامه دوم ،در نھايت مديريت درخواست آپارتمان يک خوابه ی او را پذيرفت ،اما به او اخطار داد که "ھر نوع رويداد
مجدد" خشونت خانوادگی به بيرون راندن او خواھد انجاميد.
قربانی شکايت نامه ای به  HUDفرستاد که منجر به تحقيق در مورد پرونده او شد و حکم عليه گروه مديريت آپارتمان
مبنی بر اعمال تبعيض صادر شد .زن تصميم گرفت که پرونده را در دادگاه فدرال پيگيری کند .طرفين دعوا مدتی بعد موافقت
کردند که به سازش برسند .مطابق با توافق نامه ،که توسط دادگاه منطقه ای اورگان در سال  2001تصويب شد ،ھيئت مديره ی
آپارتمان پذيرفت "مستأجران را به واسطه ی اينکه قربانی خشونت ،از جمله خشونت خانوادگی از خانه بيرون نکرده" و در
صورتی که آن ھا را بيرون نمی راند ،رفتار تبعيض آميزی ھم نسبت به ايشان نداشته باشد و مطابق با آن سياستش را تغيير دھد.
اعضاء ھيئت مديره ی آپارتمان بايد در کالس ھای آموزشی در مورد قانون تبعيض و اسکان عادالنه شرکت کنند .ھيئت مديره
ھمچنين بايد جبران خسارت وارد شده به قربانی را به عھده بگيرد.
) Warren v. Ypsilanti Housing Authority, Case No. 4:02-cv-40034 (E.D. Mich. 2003دوست پسر
سابق قربانی ،با شکستن در وارد خانه ی وی شد و او را مورد آزار جسمی قرار داد .قربانی با پليس تماس گرفت تا حمله را
گزارش دھد .ھنگامی که اداره اسکان ايپسيالنتی ) (YHAاز حمله اطالع پيدا کرد ،تالش کرد با استناد به سياست عدم تحمل
جرم ،قربانی و پسرش را از خانه بيرون براند ACLU .بواسطه ی تبعيض  YHAرا مورد تعقيب قانونی قرار داد و چنين
استدالل کرد که به بدان دليل که قربانيان خشونت خانوادگی را غالبا ً زنان تشکيل می دھند ،سياست بيرون راندن قربانيان
خشونت خانوادگی با استناد به خشونتی که عليه آنان صورت گرفته ،دارای اثر نابرابر مبتنی بر جنسيت است و تعدی از قانون
اسکان عادالنه فدرال و قانون ايالتی محسوب می شود .طرفين به توافقی رسيدند که بر اساس آن YHA ،پذيرفت از بيرون
کردن قربانيان خشونت خانوادگی تحت سياست " تخلف اول" خود دست بردارد و خسارات مالی قربانی را تقبل نمايد.
) .Bouley v. Young-Sabourin 394 F. Supp. 2d 675 (D. Vt. 2005قربانی بعد از آنکه شوھرش در منزلشان به
او حمله کرد ،با پليس تماس گرفت .او حکم "ممانعت از نزديک شدن" شوھرش را گرفت و صاحبخانه را مطلع ساخت.
صاحبخانه با قربانی در مورد اين واقعه صحبت کرد و او را تشويق کرد مشاجره را خاتمه داده و از مذھب برای حل اين مشکل
کمک بگيرد .قربانی به صاحب خانه اش گفت که به شوھرش اجازه نخواھد داد به آپارتمان بازگردد و به کمک گرفتن از مذھب
نيز تمايل ندارد .پس از آن ،صاحبخانه به او اخطار داد تا خانه را ترک کند ،و اعالم کرد که "واضح است که خشونت ادامه
خواھد يافت ".در حکمی که در مورد شکايات متقابل طرفين در رابطه با حکم اوليه صادر شد ،دادگاه اعالم کرد که تحت قانون
اسکان عادالنه قربانی يک دعوی بديھی مبتنی بر تبعيض جنسی ارائه داده است .پرونده پس از ان به سازش رسيد.
) T.J. v. St. Louis Housing Authority (2005قربانی بعد از قطع رابطه با دوست پسر فحاشش ،متحمل تھديد و
آزار مداوم از جانب او شد .ھنگامی که زن اجازه ورود مرد به خانه اش را نداد ،مرد مکرراً شيشه ھای آپارتمان او را
شکست .زن حکم "ممانعت از نزديک شدن" مرد را گرفت و صاحب خانه اش را مطلع ساخت .صاحبخانه بدليل خسارات مالی
که توسط دوست پسر سابق ايجاد شده بود ،به زن بابت تعدی از اجاره نامه اخطار داد و از او خواست ھزينه ی خسارات را
بپردازد؛ دليل او اين بود که زن مسئول شرايطی است که برايش پيش آمده .در نھايت دوست پسر زن با شکستن در ،وارد
آپارتمانش شد و بعد از آنکه زن فرار کرد ،خسارات فراوانی به آپارتمانش وارد کرد .اداره اسکان تالش کرد بدليل اين رويداد
زن را از خانه بيرون کند .قربانی شکايت نامه ای از  HUDرا پر کرد که منجر به مصالحه شد .الزمه ی مصالحه اين بود که
26

يک کپی از حکم صادر شده ،پيوست اين يادداشت است.
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اداره اسکان زن را در آپارتمان ديگری سکنی دھد ،پولی را که زن بابت شيشه ھای شکسته پرداخته پس دھد ،مانع نزديک شدن
دوست پسر سابق زن به محل زندگی وی شود و کارمندان خود را جھت آموزش آگاھی از خشونت خانوادگی ،به کالس ھای
مربوطه بفرستد.
) .Lewis v. North End Village, Case No. 2:07-cv-10757 (E.D.Mich. 2007قربانی حکم محافظت شخصی
عليه دوست پسر سابقش که او را مورد آزار قرار می داد گرفت .چند ماه بعد دوست پسر زن تالش کرد با شکستن در وارد
آپارتمان شود؛ او پنجره ھا و درب ورودی را شکست .شرکت مديريتی که مالک آپارتمان بود ،بواسطه خسارت مالی که توسط
دوست پسر سابق زن ايجاد شده بود ،زن و فرزندانش را از خانه بيرون کرد .با کمک  ACLUميشيگان ،او شکايت نامه ای
عليه شرکت مديريت تسليم دادگاه فدرال کرد و مطابق  ،FHActادعای تبعيض جنسی نمود .اين مورد ،با توافق شرکت مديريت
آپارتمان بر سر پيروی از سياست ھای جديد و غير تبعيض آميز خشونت خانوادگی و جبران خسارت مالی قربانی ،فيصله پيدا
کرد.
) .Brooklyn Landlord v. R.F. (Civil Court of Kings County 2007دوست پسر سابق قربانی ،به آزار ،تعقيب
و تھديد زن پس از پايان رابطه شان ادامه داد .در اواخر آپريل  ،2006مرد در نيمه ھای شب به طرف آپارتمان زن آمد ،محکم
به در کوفت و نعره کشيد .قربانی با نگھبان ساختمان تماس گرفت ،اما نگھبان نتوانست با استدالل او را از آزار باز دارد ،و
آزار دھنده پيش از رسيدن پليس گريخت .يک ھفته بعد ،مرد به ساختمان بازگشت ،با ھمان نگھبان روبرو شد و به سوی او
شليک کرد .به قربانی از جانب صاحبخانه خود که آپارتمان را در رابطه با بند  8اجاره داده بود و برمبنای اين رويداد اخطار شد
که آپارتمان را تخليه کند .قربانی شکايتی برای حکم فوری تسليم کرد که ادعا می کرد دفاعيات خود در برابر بيرون راندن را
تحت  VAWAانجام می دھد و چنين استدالل کرد که بيرون راندن متضمن تبعيض جنسی است که توسط  FHActممنوع شده
است .طرفين اين گونه به توافق رسيدند که صاحب خانه موافقت کرد اقداماتی انجام دھد که مانع از ورود دوست پسر سابق زن
به ملک شود.
 2007) Jones v. Housing Authority of Salt Lake Countyتشكيل پرونده (D. Utah,
در سال  2006قربانی درخواست سند ھزينه بند  8نمود و موفق به دريافت آن شد .او و فرزندانش در اواخر آن سال به خانه
ای در کرنز ،يوتا نقل مکان کردند .او به ھمسر سابق خود که پيش از اين او را مورد آزار قرار داده بود ،اجازه زندگی درآن
خانه را داد .مدت کوتاھی بعد از آن که مرد در منزل ساکن شد ،قربانی متوجه شد که او بار ديگر شروع به مصرف مشروبات
الکلی کرده است .مدتی بعد که مرد سوراخی در ديوار ايجاد کرد ،قربانی از او خواست خانه را ترک کند .بعد از امتناع شوھر،
زن به اداره اسکان اطالع داد که قصد دارد ھمراه با فرزندانش خانه را ترک کند تا به اين ترتيب از آزار او بگريزد .اداره
اسکان از زن خواست اعالميه خاتمه کمک مسکن خود را امضاء نمايد .قربانی درخواست استماع دادرسی جھت اعتراض به
فسخ نمود ،و اداره اسکان به اين نتيجه رسيد که فسخ مساعدت او کار درستی است و به اين مسئله اشاره کرد که زن ھيچ گاه
برای گزارش دادن رفتار خشن شوھرش با پليس تماس نگرفته است .با کمک خدمات قانونی يوتا )،(Utah Legal Services
زن شکايتی را در دادگاه فدرال بر عليه اداره اسکان تنظيم نمود ،و ادعا کرد فسخ مزايای او ،تخلف از  VAWAو FHAct
است.
) 1,تشكيل پرونده 1 ،اكتبر Cleaves-Milan v. AIMCO Elm Creek LP, 1:09-cv-06143 (N.D. Ill., 2009
در سال  ،2007قربانی به ھمراه نامزد و دخترش به مجتمع آپارتمانی در الم ھرست ،ايلی نويز نقل مکان کرد .کمی بعد
نامزد زن شروع به آزار او کرد و زن به ارتباطش با وی خاتمه داد .مرد آشفته شد ،اسلحه ای تھيه کرد و تھديد کرد که به خود و
زن شليک خواھد کرد .زن با پليس تماس گرفت تا او را از آن جا ببرند ،حکم محافظت گرفت و با رضايت مديريت ساختمان نام
مرد را از اجاره نامه حذف کرد .اما ھنگامی که می خواست اجاره اش را بپردازد ،مديريت ساختمان به او اطالع داد که او بايد
از خانه بيرون برود؛ زيرا "ھرگاه جرمی در آپارتمان روی دھد ،خانواده بايد آن جا را ترک کند" .با کمک مرکز ملی سرجنت
شرايور برای قانون فقر ) ،(Sargent Shriver National Center on Poverty Lawزن توانست شکايتی عليه مديريت
آپارتمان بابت تبعيض جنسی تحت قانون اسکان عادالنه اقامه نمايد.
موارد انتقال .گاه ممکن است قربانيان به منظور فرار از دست فرد آزار دھنده ،تقاضای جابجائی در يک اداره اسکان را
داشته باشند .دو شکايت که اخيراً اقامه شده رد اين انتقال ھا را تحت قانون اسکان عادالنه به عنوان تبعيض جنسی به چالش
طلبيده و نتايج آن مختلف بوده است.
Persian - 7

 .Blackwell v. H.A. Housing LP, Civil Action No. 05-cv-01225-LTB-CBS (D. Colo. 2005).دوست
پسر سابق قربانی ،با شکستن در وارد آپارتمان شد و طی چند ساعت ،او را مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار داد و با چاقو وی
را زخمی کرد .زن درخواست کرد که به مجتمع آپارتمانی ديگری منتقل شود .مديريت ساختمان از پذيرش درخواست وی امتناع
کرد و زن و فرزندانش را مجبور کرد زمانی که پليس دوست پسر سابق زن را تعقيب می کند ،مخفی شوند .با کمک خدمات
حقوقی کلورادو ) ،(Colorado Legal Servicesقربانی شکايتی را در دادگاه فدرال اقامه کرد و اين گونه دليل آورد که
کوتاھی در پذيرش درخواست انتقال او ،تبعيضی ناروا بر پايه ی جنسيت است که مبتنی بر تئوری اثر نابرابر می باشد .در
نھايت اين شکايت به سازش رسيد .صاحب خانه موافقت کرد که سياست جديدی در قبال خشونت خانوادگی در پيش گيرد ،مانع
تبعيض عليه قربانيان خشونت خانوادگی شود و به قربانيانی که در معرض خطر جسمی قريب الوقوع ھستند ،اين امکان را بدھد
که تقاضای انتقال به يک ملک ديگر بند  8را بنمايند.
Robinson v. Cincinnati Metropolitan Housing Authority, Case No. 1:08-CV-238
) (S.D. Ohio 2008قربانی در سال  2006به ھمراه فرزندانش به واحدی از خانه ھای عمومی در سينسيناتی نقل مکان
کرد .او با يکی از ھمسايگان که مکرراً وی را مورد آزار جسمی قرار می داد ،قرار مالقات می گذاشت .ھنگامی که سعی کرد
به رابطه با او خاتمه دھد ،مرد به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داد و تھديد کرد چنانچه به آپارتمان بازگردد ،او را خواھد
کشت .زن حکم محافظت گرفت و برای انتقال اضطراری به اداره اسکان سينسيناتی بزرگ تقاضا داد اما تقاضايش رد شد.
قربانی اجاره آپارتمان را می پرداخت اما به داليل ايمنی ،با دوستان و خانواده اش زندگی می کرد .با کمک انجمن امداد قضايی
جنوب غرب اوھايو قربانی شکايتی عليه  CMHAدر دادگاه فدرال اقامه نمود ،با اين ادعا که با ممانعت از اعطای حق اشغال
داده شده به ساير مستاجران برمبنای اعمال فردی که او را آزار می دھد CMHA ،از روی عمد بر اساس جنسيت نسبت به وی
تبعيض قائل شده است .دادگاه درخواست او برای حکم موقت "محدوديت نزديک شدن" و حکم بازداشت مقدماتی را نپذيرفت،
زيرا دريافت که سياست  CMHAامکان انتقال اضطراری را تنھا برای قربانيان جرائم نفرت فدرال فراھم می آورد ،نه برای
قربانيان خشونت ھای خانوادگی .دادگاه ھمچنين ميان موارد بيرون راندن بواسطه خشونت خانوادگی و مورد قربانی 27تمايز قائل
شد؛ با اين استدالل که  CMHAمطابق  ، FHActبا عدم پذيرش درخواست جابجائی وی ،حقوق او را نقض نکرده است.
.VIمالحظات عملی به ھنگام کار با قربانی خشونت خانوادگی
ھنگام کار با قربانی خشونت خانوادگی ،بازپرس بايد نسبت به شرايط منحصر بفرد قربانی حساس باشد .او نه تنھا يک
قربانی بالقوه ی تبعيض اسکان است ،قربانی آزار نيز می باشد .اغلب ،قربانی ای که بواسطه ی خشونت خانوادگی با بيرون
رانده شدن يا ساير اقدامات ناسازگار مواجه می شود ،با نگرانی ھای ايمنی فوری نيز مواجه است .ممکن است ترس او از اين
باشد که فردی که او را آزار داده بازگردد و به او يا فرزندانش آسيب برساند .محقق بايد از منابعی که در دسترس قربانيان
خشونت خانوادگی است آگاھی داشته باشد و می تواند قربانی را به يک سازمان ھواخواه يا پليس ارجاع دھد 28.باز پرسان
ھمچنين بايد درک کنند که قربانی ممکن است در مطرح کردن تاريخچه ی زندگی اش مردد باشد .قربانيان اغلب بعد از تجارب
منفی ای که در برخورد با ادارات اسکان ،پليس ،يا دادگاه ھا بدست می آورند ،به "سيستم" بدگمان می شوند .برای اينکه بتوان
تحقيق مؤثری را به انجام رساند ،بازپرسان می بايست صبور بوده و درک متقابلی از قربانی داشته و سعی نکنند خود را درمقام
29
قضاوت يا دفاع نشان دھند.

 27با حکم دادگاه مبنی بر عدم پذيرش درخواست رابينسون در مورد حکم "محدوديت نزديک شدن" و حکم بازداشت مقدماتی ،دادگاه به
 Bouley, Lewis, Warrenو  Alveraبه عنوان قضايايی اشاره کرد که "تشخيص داده شد که بيرون راندن زن در چنين شرايطی ،اثری ھمانند قربانی
ساختن مجدد آنھا دارد؛ آنھا ابتدا در معرض آزار بودند و سپس از خانه بيرون رانده شده اند ".حکم دادگاه صفحه 6
 28منابـــعی که در سراسر کــــشور موجود ھستند ،عبارتند از خط تلفنی ملی مخــصوص خشونت خانوادگی با شماره تلفن 1-800-799-SAFE
) (7233يا www.thehotline.orgو . www.womenslaw.orgھر يک از اين منابع می توانند قربانيان را به سازمان ھای ھواخواه محلی و پناھگاه
ھا ارجاع داده و اطالعاتی جھت امنيت آنھا در اختيارشان قرار می دھند.
 29جھت مشورت بيشتر در مورد کار با بازماندگان خشونت خانوادگی ،رجوع کنيد به اثر لورتا ام .فردريک به نام
 Effective Advocacy on Behalf of Battered Women, The Battered Women’s Justice Projectقابل دسترسی در
http://www.bwjp.org/files/bwjp/articles/Effective_Advocacy_Battered_Women.pdf
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 .VIIنتيجه گيری
قانون خشونت عليه زنان از برخی قربانيان خشونت خانوادگی که با تبعيض در اسکان مواجه می شوند ،حمايت می کند؛
اما اين قانون از آنان در مقابل تبعيض برمبنای جنسيت يا طبقه ديگری که مورد حفاظت است پشتيبانی نمی کند .بنابراين،
ھنگامی که به دليل تجربه کردن خشونت خانوادگی ،تقاضای مسکن يک قربانی رد می شود ،از خانه بيرون رانده می شود ،يا
کمک او قطع می شود ،بايد به تحقيق در اين مورد بپردازيم که آيا اين ممانعت يا ھر عمل ديگری ،از قانون مسکن عادالنه تعدی
کرده است يا خير .قربانيان ممکن است تبعيض جنسی را اقامه کنند ،اما تبعيض ھائی که در مورد ساير طبقه بندی ھای حمايت
شده از قبيل نژاد يا اصليت ملی نيز مطرح می شود ممکن است توسط قربانی اقامه شود.
پرسش ھای مربوط به اين يادداشت بايد با آليسون بيپچ ،دفتر قائم مقام معاون وزير در امور اجرايی و برنامه ھا با شماره تلفن
 (202) 619-8046داخلی  5830مطرح شود.
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تعيين دليل منطقی
نام پروندهAlvera v Creekside Village Apartments:
شماره پرونده10-99-0538-8 :
 .Iصالحيت قضائی
در تاريخ  22اکتبر  1999شکايتی در وزارتخانه اقامه شد با اين ادعا که خانم تيفانی آن آلورا ،فرد شاکی ،بواسطه ی اقدام
تبعيض آميز توسط مدافعين ،آپارتمان ھای کريک سايد ويلج ،يک شرکت با مسئوليت محدود کاليفرنيا؛ شرکای عمومی ادوارد و
دريان مک کی؛ شرکت گروه CBM؛ و کارمندان گروه  CBMکارن ماک ،مدير مقيم آپارتمان ھای ويلج و اينز کورنفسکی،
مدير ناظر ملک ،آسيب ديده است .دعوی اين گونه اقامه شد که افراد ذکر شده مسئول سرپيچی ھمراه با تبعيض از اجاره دادن و
مقررات ،شرايط ،امتيازات ،يا خدمات و تسھيالت تبعيض آميز بودند که مغاير با بندھای ) 804 (aو ) (bاز قانون اسکان
عادالنه است .ادعا می شد آخرين عمل تبعيض آميز در ھفتم سپتامبر  1999صورت گرفته است .ملک مورد نظر آپارتمان ھای
کريک سايد ويلج در  1953 Spruce Drive, Seaside, Oregonواقع شده است .اين ملک از قانون مستثنی نيست.
مسئوالن آپارتمان کمک مالی فدرال از وزارت کشاورزی اياالت متحده ،بخش توسعه روستائی دريافت می کنند.
 .IIادعاھای شاکی
خانم آلورا ،ادعا کرد که در دوم آگست سال  ،1999ھمسرش در منزلشان ،آپارتمان شماره ی  21در مجتمع آپارتمانی کريک
سايد ويلج ،او را مورد آزار جسمی قرار داده است .ھمسر او زندانی شد و خانم آلورا حکم موقت "ممانعت از نزديک شدن" او
را گرفت .در  4آگست  ،1999خانم آلورا ادعا کرد که اخطاری  24ساعته مبنی بر تخليه ی خانه از جانب مديريت ساختمان
دريافت کرده که در آن ذکر شده مطابق قانون اورگان ":شما ،فردی که تحت سرپرستی شماست ،يا حيوان خانگی تان ،به طور
جدی تھديد کرده که به صاحبخانه يا ساير مستاجران آسيب فوری وارد خواھد ساخت ،يا صدمات فردی عمده وارد ساخته است".
در اخطار ذکر شده بود که واقعه ،حمله به خانم آلورا توسط ھمسرش می باشد .خانم آلورا عالوه بر اين ادعا کرد بعد از
فرستاندن اخطار ،مديران ساختمان از پذيرفتن اجاره بھای ماه سپتامبر او امتناع کردند .بعالوه مديران از انتقال وی به يک
آپارتمان يک اتاق خوابه خودداری نمودند؛ از آنجا که ھمسر وی ديگر با او زندگی نمی کرد ،زن عقيده داشت که ديگر واجد
شرايط استفاده از يک آپارتمان دو خوابه در اين مجتمع يارانه ای وزارت کشاورزی اياالت متحده را ندارد .خانم آلورا ادعا کرد
که مديريت بواسطه جنسيت وی ،با او رفتاری تبعيض آميز داشته ،زيرا طريقه ای که آنھا برای تفسير و اجرای قانون قربانيان
خشونت خانوادگی ايالت اورگان برگزيدند ،اثر منفی بيشتری بر زنان می گذارد .او ھمچنين ادعا کرد که مديريت با مردان،
بدان گونه که با او رفتار کرد ،رفتار نمی کند.
 .IIIدفاعيات افراد پاسخ دھنده
پاسخ گويان اين گونه از خود دفاع کردند که آنھا از اين رو به خانم آلورا اخطار  24ساعته برای تخليه داده اند که سياست آنھا
اين چنين است که مستأجرينی که تھديدی برای ايمنی و رفاه ساير مستأجرين در مجتمع ھستند را بيرون می کنند .ھنگامی که
يک نفر در خانواده تھديدی برای ديگران باشد ،تمام خانواده بيرون رانده می شود.
 .IVيافته ھا و نتيجه گيری ھا
تحقيقات نشان داد که مجتمع شامل بر چھل واحد است و سرمايه آن از طريق برنامه ی توسعه ی روستائی وزارت کشاورزی
اياالت متحده تأمين شده است .ھدف از اين برنامه ارائه ی خدمت به ساکنين کم درآمد است.
تحقيقات نشان داد که خانم آلورا و ھمسر سابقش ،آقای ھومبرتو موتا ،اجاره نامه ای را امضاء کرده و در نوامبر  ،1998به
واحد دو اتاق خوابه ای در مجتمع نقل مکان کرده اند .تا زمان وقوع اين حادثه که منجر به اقامه شکايت شد ،خانم آلورا ھيچ گونه
اخطار يا تذکری از بابت مدت اجاره از جانب مسئوالن آپارتمان دريافت نکرده بود .در طی اين مدت آقای موتا به خانم آلورا
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آزار رساند که باعث شد خانم با پليس تماس بگيرد .اما ظاھراً مسئوالن آپارتمان از اين اتفاقات اطالعی نداشتند و در مورد مدت
اجاره آنھا ھيچ اقدامی صورت نگرفت .در مارس  ،1999مدعی عليه ،کارن ماک به عنوان مدير مقيم آپارتمان ھای کريک سايد
ويلج منصوب شد.
مدارک نشان می دھد که در دوم آگست  ،1999ساعت حدود  5:30دقيقه صبح ،آقای موتا ،خانم آلورا را مورد حمله جسمی
قرار داد ،به گونه ای که خانم آلورا به بيمارستان منتقل شد .مادر او ،تامی آلورا ،که در واحد  30مجتمع ساکن بود ،ساعت حدود
 6صبح نزد خانم موک رفت تا کليد آپارتمان دخترش را بگيرد و ببيند آقای موتا ھمچنان در آپارتمان است يا خير .در اين ھنگام،
تامی آلورا به خانم موک گفت خانم آلورا توسط آقای موتا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است .خانم موک گزارش واقعه را
نوشت و آن را برای مدعی عليه ،کورنفسکی فرستاد .بررسی ھا نشان داد که بالفاصله بعد از اينکه خانم آلورا از بيمارستان
مرخص شد ،حکم "محدوديت نزديک شدن" را در مورد شوھرش گرفت و اين حکم را به خانم موک نشان داد .حکم نشان می
داد که آقای موتا نمی تواند در محل سکونت ،محل کار يا در  100فوتی خانم آلورا به او نزديک شود و اجازه ندارد از طريق
تلفن يا نامه با او تماس بگيرد .بعالوه اين حکم اعالم می کرد که می داد که آقای موتا بايد از آن آپارتمان نقل مکان کند و به محل
اقامت آنھا برنگردد .خانم آلورا ،مسئله حذف نام آقای موتا از اجاره نامه را با خانم موک مطرح کرد.
تحقيقات ھمچنين نشان داد که خانم موک ،از جانب خانم کورنفسکی مسئول شد به مدت اجاره ی خانم آلورا خاتمه دھد و اخطاری
 24ساعته به منظور تخليه ی ساختمان به او ابالغ نمايد .در چھارم آگست  ،1999گروه  CBMاخطاری  24ساعته به خانم
آلورا و آقای موتا ابالغ کرد .در اخطار ذکر شده بود" :شما ،فردی که تحت سرپرستی شماست ،يا حيوان خانگی تان ،به طور
جدی تھديد کرده که به صاحبانه يا جراحات فردی عمده ای به آنھا وارد ساخته است ".در اخطار به اين نکته اشاره شده بود که:
" در دوم آگست  ،1999ساعت حدود  6بامداد ،گزارش شد که ھومبرتو موتا ،در آپارتمانشان به خانم تيفانی آلورا حمله فيزيکی
کرده است .در نتيجه ،با پليس تماس گرفته شد".
تحقيقات نشان داد در چھارم آگست  ،1999خانم آلورا درخواست يک واحد يک اتاق خوابه در مجتمع کرده ،زيرا در آن موقع
تنھا عضو باقی مانده خانوار بود .اسناد نشان می دھد که اين درخواست بواسطه ی خشونت خانوادگی ای که برای خانم آلورا
رخ داد و منجر به دريافت اخطار  24ساعته گرديد ،توسط مدافعين پذيرفته نشد .مدارک نشان داد که واحد 18که آپارتمانی يک
اتاق خوابه بوده و خانم آلورا در نھايت به آن منتقل شد ،در چھارم آگست  1999نيز خالی بوده است .در  8اکتبر 1999خانم
آلورا درخواست دوم خود برای استفاده از آپارتمان يک اتاق خوابه را تسليم کرد .در  2نوامبر ،خانم آلورا اجاره نامه ای را برای
سکونت در يک آپارتمان يک تخته امضاء کرد؛ او تا زمانی که به داليلی غير از اقامه اين شکايت ،از آن جا بيرون رانده شد،
در اين آپارتمان زندگی می کرد.
مدارک از جمله نشان داد در ششم آگست  ،1999خانم موک از پذيرفتن اجاره بھای ماه آگست خانم آلورا امتناع کرده است.
مدافعين تا اوايل سپتامبر  1999که بر عليه خانم آلورا در  FEDاقامه دعوی کردند ،با او ارتباط داشتند .در  26اکتبر ،1999
وکيل مسئوالن آپارتمان برای خانم آلورا نامه ای نوشت بدين مضمون که " در رابطه با موافقتنامه اجاره شما ]واحد ":[21
در نامه نوشته شده بود:
"ھمان گونه که مستحضر ھستيد ،اخيراً خشونتی صورت گرفته که ميان شما و عضو ديگری از خانواده تان رخ داده
است .ما به اين مطلب واقفيم که تالش ھائی از جانب شما صورت گرفته تا ما را متقاعد سازيد چنين وقايعی ديگر روی
نخواھد داد.
اين نامه به اين منظور نگاشته شده تا به شما اطالع دھد  Creeksideبابت اثر چنين رفتاری بر ساير مستأجران،
بسيار نگران است .رفتار شما و رفتار مستاجر ديگر ،زمينه فسخ مدت اجاره شما را فراھم ساخته است .واضح است
که  Creeksideتمايل به انجام چنين کاری ندارد.
در اين نامه قصد داريم به شما اطالع دھيم چنانچه اتفاقات گذشته که در باال به آنھا اشاره شد ،به ھر ترتيب تکرار
شود Creekside ،چاره ای ندارد جز اينکه از شما بخواھد خانه را ترک کنيد .ھمکاری شما را جھت ادامه حفظ حکم
"ممانعت از نزديک شدن" يا انجام ھر گونه اقدام ضروری از جانب شما ،که ما را مطمئن سازد مطابق با قوانين اجاره
نامه رفتار می کنيد ،خواستاريم".
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جای ھيچ گونه بحثی نيست که تنھا دليل اخطار  24ساعته ،پاسخ مسئوالن به وقوع اين خشونت خانوادگی بوده است .شواھد
نشان می دھد که ھيچيک از مستأجران ديگر ،بابت اينکه اجاره نشينی آنھا با مشکل روبرو شده يا بواسطه ی اين واقعه آسيب
ديده يا بيم داشته اند که آسيب ببينند ،به مسئوالن آپارتمان شکايت نکرده اند .خانم ماک اعالم کرد که بعد از آن که خانم آلورا
آپارتمان را تخليه کرد ،يک سوراخ در ديوار که احتماالً بعلت حمله آقای موتا ايجاد شده ،ديده می شد؛ اما او مدت ھا بعد از ابالغ
اخطار 24ساعته به وجود اين سوراخ پی برد و وجود آن را به مافوق خود اطالع نداد.
تحقيقات نشان نمی داد که با خانم آلورا ،به شيوه ای متفاوت از ساير مستأجرين مرد در شرايط مشابه رفتار شده باشد .ھيچ
مستأجر مردی با شرايط مشابه در مجتمع وجود نداشت .مدارک ھمچنين روشن ساخت که حداقل سه رويداد خشونت خانوادگی
در آپارتمان ھای  Creekside Villageروی داده است که در تمامی آنھا زنان قربانی بوده اند ،اما مسئوالن آپارتمان تنھا از
رويداد آگست  1999در مورد خانم آلورا اطالع داشتند .شواھد نشان داد که مسئوالن سه اخطار  24ساعته ديگر ابالغ کرده اند.
يک اخطار برای اقدامی جنائی بود ،ديگری بعلت اينکه  INSتمام خانواده را دستگير کرد و سومی به اين دليل که مستأجری،
ساير مستأجرين را با چوب بيسبال تھديد کرده بود .ھمچنين با استفاده از مدارک بدست آمده مشخص شد که مدير مقيم ،طی يک
دوره زمانی از اول جون سال  1999تا  31ژانويه  ،2000شش گزارش رويداد برای مديران سطوح باالتر فرستاده است .تنھا
گزارش رويدادی که حاکی از خشونت ،از نوع خانوادگی يا از ديگر انواع بود ،مورد خانم آلورا می باشد.
خانم کورنوسکی به عنوان پاسخ دھنده ،اظھار داشت که سياست آنھا به اين صورت است که چنانچه ھر نوع تھديد يا اقدامی
مبنی بر خشونت از جانب مستأجر يا ميھمانش صورت بگيرد ،اجاره نامه خانواده فسخ می شود .او اعالم کرد که اين سياست،
"عدم تحمل" خشونت يا تھديد خشونت است و اين سياست توسط ھماھنگ کننده  ADA/504برای گروه  CBMتاييد شده است.
خانم کورنوسکی گفت " :ھمانند اغلب موارد در شرايط وقوع خشونت خانوادگی ،قربانی برای پيش گيری از وقوع مجدد اقدام
خشونت آميز پيش قدم نشد ،که اين امر باعث شد ساير مستأجرين بارھا شاھد تکرار اين صحنه ھا باشند .دليل برخورد شديد ما
با موضوع آن است که به اين طريق شرايط زندگی صلح آميزی برای تمامی مستأجرين فراھم کنيم".
در سطح کشور ،از سال  1992تا  ،1996از ھر  1000زن حدود  8نفر و از ھر  1000مرد يک نفر ،خشونت خانوادگی را از
جانب يکی از نزديکانشان تجربه کرده اند؛ اين افراد ھمسر فعلی يا سابق آنھا ،دوست دختر يا دوست پسرشان بوده اند .آمارھای
ملی ھمچنين نشان می دھند ھر چند روی ھم رفته احتمال تجربه جرائم خشن در زنان کمتر از مردان است ،اما  5تا  8برابر
بيشتر احتمال دارد که زنان قربانی خشونت يکی از نزديکان خود باشند .ساير مطالعات ملی نشان می دھد که احتمال قربانی شدن
زنان بواسطه خشونت يکی از نزديکان 10 ،برابر مردان می باشد.
آمار ملی نشان می دھد  %90تا  % 95قربانيان خشونت خانوادگی ،زنان ھستند .تخمين ھای ملی بيان گر آن است که حداقل
يک ميليون زن در ھر سال ،قربانی خشونت خانوادگی می گردند " .ارزيابی نيازھای خشونت خانوادگی اورگان" در سال
 1998نشان داد که در سال پيش از آن ،بيش از يک زن از ھر ھشت زن ) ( % 13.3در ايالت اورگان ،قربانی آزار جسمی
توسط يکی از نزديکان بوده اند .مدارک بدست آمده طی بررسی ھا نشان داد که  % 93از قربانيان خشونت خانوادگی که در
سال  1999در کانتی  Clatsopگزارش شد ،زنان بوده اند" ارزيابی نيازھای خشونت خانوادگی اورگان" آمارھای اورگان در
سال  1998را با آمارھای مربوط به شيوع خشونت خانوادگی مقايسه کرد و دريافت که اين آمار قابل مقايسه می باشند .مطالعات
ملی که از روش شناسی مشابھی استفاده کردند ،گزارش کردند که  1زن از ھر  9زن ،تا  1زن از ھر  12زن ،در سال پيش از
آن سال ،قربانی آزار جسمی توسط يکی از خويشاوندان نزديک خود بوده اند .مقايسه با مطالعات اورگان نشان می دھد يک زن
از ھر  10زن در اورگان ،قربانی آزار جسمی بوده اند.
اين آمار اين مطلب را آشکار می کند که اين سياست افراد مسئول و پاسخگو که تمامی اعضاء خانواده را بدليل وقوع خشونت
خانوادگی ،از خانه بيرون می رانند ،بدون توجه به اين که آيا آن عضو خانواده قربانی خشونت خانوادگی است يا فردی است که
مرتکب آن شده ،اثرات نابرابری مبتنی بر جنسيت خواھد داشت؛ زيرا تعداد زيادی از قربانيان خشونت خانوادگی را زنان
تشکيل می دھند.
افراد پاسخگو ،داليل بسياری را برای سياستی که در پيش گرفته اند ،ارائه می کنند .يک دليل عقالئی که بسياری به آن اشاره می
کنند ،نياز به محافظت از ساير مستأجران ،ھم در قبال تھديد به خشونت يا خشونت و ھم در قبال ايجاد مزاحمت در شرايط اجاره
نشينی آنھا است .البته ،مدارک کافی برای حمايت از اين منطق وجود ندارد .در پرونده ی خانم آلورا ،ھيچ مستأجر ديگری ھنگام
در رابطه با واقعه مورد نظر شکايتی نداشت و شواھد نشان می داد که تنھا مستأجری که از وقوع خشونت اطالع داشت ،مادر
خانم آلورا بوده است .ھيچ سابقه ديگری از شکايت مستأجران يا گزارش حادثه ای که خشونت خانوادگی را نشان دھد ،وجود
نداشت؛ گرچه اسناد نشان می دھد که خشونت خانوادگی در اين مجموعه به وقوع پيوسته است .بعالوه ،ھيچ مدرکی در
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بررسی ھا بدست نيامد که از اين فرض پشتيبانی کند که احتمال اينکه افرادی که در مجاورت خانواده ی مورد نظر زندگی می
کنند ،خودشان قربانی آن خشونت شوند ،زياد است.
افراد پاسخگو ،اين مسئله را نيز مطرح کردند که سياست آنھا ،در رابطه با رعايت مقررات توسعه روستايی ) Rural
 (Developmentدرباره امالک سرمايه گذاری شده توسط آن اداره بوده است .توسعه روستايی قوانين و رويه ھائی را اجرا
می کند که طبق آن" :عمل يا رفتار مستأجر يا ھر عضو به گونه ای که تھديد مستقيمی برای سالمت يا امنيت ھر فرد ،يا حقوق
ھر يک از مستأجران يا اعضاء ،برای برخورداری از محيط زندگی يا مانع از ادامه کار پروژه شده "...زمينه فسخ اجاره نامه
را فراھم می آورد .گرچه قوانين و سياست ھای توسعه روستايی ھمچنين مقرر می دارند" :منظور اين نيست که قوانين مربوط
به عدول از شرايط اجاره نامه ،در مورد اعضاء بيگناه خانواده مستأجر که در فعاليت غير قانونی نقشی نداشته و مسئوليت کنترل
ساير اعضاء خانواده يا مھمانان را بر عھده ندارند ،اجرا گردد ".نماينده مسئول رسيدگی به آپارتمان ھای
 Creekside Villageاعالم کرد که اين قاعده از افراد بيگناه حمايت می کند.
خانم کورنوسکی ھمچنين اظھار داشت يک دليل که باعث شد مسئولين ،تمام اعضاء خانواده را بيرون کنند ،اين است که TRO
خشونت را متوقف نکرده و بسياری از مردان از  TROھا ھراسی ندارند .نتايج مطالعات ملی در مورد اثربخشی احکام
"ممانعت از نزديک شدن" در پيش گيری از وقايع آتی خشونت خانوادگی ،پيچيده است .يک مطالعه نشان داد شش ماه بعد از
ابالغ حکم "ممانعت از نزديک شدن" 65 ،درصد از زنان که اين حکم را در دست داشتند ،ھيچ مورد تازه ای از خشونت
خانوادگی را گزارش نداده اند .مطالعه ای ديگر نشان داد که حتی بعد از ابالغ حکم "ممانعت از نزديک شدن" نيز ،رويداد
خشونت خانوادگی تکرار شده است .البته ،منطق پاسخ گويان بر موارد معمولی پايه گذاری شده که شرايط انفرادی مستأجران
زن قربانی و يا تمامی اقداماتی که او برای پيش گيری از وقوع دوباره خشونت انجام می دھد را ،به حساب نمی آورد .برای
مثال ،در پرونده ی خانم آلورا ،آقای موتا زندانی شده بود ،ظاھراً پس از آن کشور را ترک کرده بود و ديگر تماسی با خانم آلورا
نداشت.
در اقدام به ابالغ اخطار  24ساعته ،پاسخگويان صراحتا ً به قانون ايالت اورگان )) (ORS 90.400(3استناد کردند که به
صاحبان خانه اجازه می دھد چنانچه مستأجری ،آسيب فردی جدی به صاحب خانه يا ساير مستأجران رساند ،اخطاری بابت تخليه
ملک در مدت  24ساعت به او ابالغ کنند .البته منظور آن نبود که اين قانون و تاريخچه قضائی که از آن پشتيبانی می کند ،در
مورد قربانيان بی گناه خشونت بکار گرفته شود .در مدت روند قضائی ،شاھدان شھادت دادند که" :نگرانی بخصوصی بابت
زنان کتک خورده ای وجود دارد که تحت اين مقررات به دليل رفتار خشم آور يک دوست پسر آزار دھنده ممکن است از خانه
بيرون رانده شوند؛ چراکه آنھا دوبار تنبيه می شوند :از يک سو از جانب دوست پسر مورد آزار قرار گرفته و از سوئی ديگر،
بواسطه رفتار دوست پسرشان از خانه بيرون رانده می شوند".
بررسی شواھد بطور کلی اين مسئله را روشن می سازد که سياست بيرون راندن قربانيان بيگناه خشونت خانوادگی به دليل آن
خشونت يک اثر معکوس بی تناسب بر زنان دارد و توسط يک دليل معتبر شغلی يا مربوط به سالمتی يا ايمنی از طرف
پاسخگويان پشتيبانی نمی شود.
 .Vنتيجه گيری
به داليل مذکور ،اين وزارتخانه داليل منطقی می يابد که بدين باور برسد کند شاکی بواسطه جنسيتش و مغاير با قانون اسکان
عادالنه مورد تبعيض قرار گرفته است .متعاقب درخواست کتبی گزارش و با تماس با آدرس زير کپی گزارش نھائی تحقيقات
قابل دسترسی است:
Fair Housing Hub, Northwest/Alaska Area, U.S. Department of Housing and Urban Development,
909 First Avenue, Suite 205, Seattle, Washington 98104.

جوديت ای كلر
مدير مرکز اسکان عادالنه سياتل
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