!ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎنﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ؛ ﭘﻨﻬﺎن

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ .دو ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارد و ﻫﻤﺴﺮم را از ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣﯽﺧﻮدم ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ“
ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ.ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﯾﻨﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪهﻫﺎ ﺑﺰرگ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ…ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﻤﺴﺮم در دﻋﻮاﻫﺎﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻊ دﻋﻮا و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﭘﺮتﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زده و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون
”اﻧﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪهام و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ در ﻣﺎﻧﺪهﻣﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ راز ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺟﺰ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ آن ﻫﻢ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ،ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎنﻣﺎﻧﺪﮔﯽِ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،از ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت،
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن آن دارد … .ﺷﻐﻞ ،ﺛﺮوت و
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺗﻦ ﻣﯽﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﻓﺮاد راﺣﺖﺗﺮ و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮونرﯾﺰی در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎیو اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖو ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻦ ﻣﯽ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و اﻧﮑﺎرﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ .ﺻِﺮف ﺗﺤﻤﻞ و ﺻﺒﻮری و ﻣﺪارا ﺑﺎرا ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽﻧﮑﺮدن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖﻣﺎﻧﺪن و ﺻﺤﺒﺖﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﺎی ﺣﺮف زدن و ﻣﻨﻄﻖ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدن ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ روی ﻣﯽآورد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر
ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ او ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ رواﻧﯽ ﻓﺮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ او در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ،
رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﻨﺶﻫﺎ و
ﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ (.ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ… ﻫﺎی زﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم دﻋﻮا )داد و ﻓﺮﯾﺎد ،ﮔﺮﯾﻪ ،ﻓﺤﺶ دادن وواﮐﻨﺶ
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪی از ﻧﯿﺮوی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد
ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ،ﻣﺮگ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺿﻌﻒ رﺷﺪ و ﯾﺎ اﻧﻮاع ﺣﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ( از ﻃﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻣﯽو ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را دارﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل درﻣﺎن ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق دارﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ1. .
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎورهﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺸﻮرت در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 2.
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺎورهای ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺰل ﻫﻢ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره  123اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﻫﻤﺴﺮآزاری را ﮔﺰارش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  123ﯾﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎو ﻣﺸﮑﻼت آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺦ“ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روشﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺜﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪی در اراﺋﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ در
ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﻮد را از ﻣﺮﮐﺰﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺤﻮری
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و از ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮورت از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ
روزاﻓﺰوﻧﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﺎل  1383اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر
آﺳﺎن ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ) ﺧﻂ  123ﯾﺎ ﺧﻂ ﯾﮏ  ،دو  ،ﺳﻪ( ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم
ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮐﻮدکآزاری آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ) 30اﺳﺘﺎن( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺣﻮزه ﺧﺎصﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﻫﻢ
– ﻫﻤﺴﺮان آزاردﯾﺪه – دﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﻮدﮐﺎن آزاردﯾﺪهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و آﺳﯿﺐآزاری ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﮐﻮدک
ﮐﻮدﮐﺎن – اﻧﺪاﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده – ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺎﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ – آزاریﻣﻌﻠﻮل – ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮدﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ – دﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽزﻧﺎن و دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ – دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻓﺮاری از ﻣﻨﺰل – ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺧﻂ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ) 147ﺧﻂ در  139ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در  2ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺗﯿﻢ  2ﻧﻔﺮه در ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ ،ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖاﻧﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻂ  ،123از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ و اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻤﺎسﮔﯿﺮدﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ذیﺻﻼح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع داده و
”ﮔﺮدﻧﺪ.ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎورهای در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺎورهﮔﺮﻓﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ رﺟﻮعﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ …ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﯿﺎد و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺟﻮع زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎورهای ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ راﯾﺞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻓﺴﺎﻧﻪ راﯾﺞ و ﻣﻌﺮوﻓﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
دوﻧﻢ ﭼﮑﺎرﭘﺮﺳﻪ :ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟ ﺧﺎﻧﻢ در ﺟﻮاب ﻣﯿﮕﻪ :دﮐﺘﺮ ،دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽﺳﺮاغ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮه .دﮐﺘﺮ ﻣﯽ زﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﮐﺒﻮد و زﺧﻤﯽ“
ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺎد ﺧﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﻮ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻪ .دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺐ دوای دردت ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻪ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮت ﻣﺴﺖ
اوﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ،ﯾﻪ ﻓﻨﺠﻮن ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮدار و ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﮐﺮدن .و اﯾﻦ ﮐﺎر رو اداﻣﻪ ﺑﺪه .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اون ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮزﻧﺪه
ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺗﻮن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺴﺖ اوﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﮐﺮدن ﭼﺎی و
”!!ﺑﯿﻨﯽ اﮔﻪ ﺟﻠﻮی زﺑﻮﻧﺖ رو ﺑﮕﯿﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰا ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻦﺷﻮﻫﺮم دﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺴﺎﻧﻪ و داﺳﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اول ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

آن و دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽﺑﻮدن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺘﻬﻢﺑﻮدن ﻓﺮد اﻋﻤﺎلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اوﻻً ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن وی اﻧﺪاﺧﺖ
و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ او راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ داد .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻬﻢ واﻗﻌﯽ و اﻋﻤﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺰﻧﺪ .اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺼﺮ در اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در واﻗﻊ
اﺳﺎﺳﺎً اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ را در اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﺘﯿﺎد و ﻃﻼق ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻫﻨﻮز  30ﺳﺎﻟﺶ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻃﻼق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺎدرش رﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻧﺰد ﯾﮏ وﮐﯿﻞ
ﮔﻮﯾﺪ:داﻧﺪ و ﻣﯽﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮏ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼﻗﺶ را ﮐﺘﮏﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .وی اﺻﻠﯽ
ﮔﺬرد .ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ  1ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﺮ دو ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .آدم روﯾﺶ 2ﺳﺎل از ازدواج و  4ﺳﺎل از ﻋﻘﺪﻣﺎن ﻣﯽ“
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ .از دور ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﺘﮏﻫﺎی
ﮐﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪی ﺷﺪ .ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﻋﺼﺒﯽ و ﺷﮑﺎکﮐﻢ !ﮔﻔﺖ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدمﮐﺎری ﻣﯽاش ﺷﺮوع ﺷﺪ .اواﯾﻞ ﺑﻌﺪ از دﻋﻮا و ﮐﺘﮏﺷﻮﺧﯽﺷﻮﺧﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﺤﺚﻣﺎن ﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ رﻓﺘﺎری را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻨﺠﺎررﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽام را ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽام ﻓﮑﺮ ﺟﺪی ﺑﮑﻨﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﮏﮐﺎریاش ﺑﺪﺟﻮر ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻠﯽ
آﻣﺪ،ﺧﻮرد و ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮم ﻣﯽﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ زد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎدم و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﺳﺮم ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﺑﻬﺘﺮه اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ رو ﺗﻤﻮﻣﺶ…ﺷﻪده ﮐﻪ دﻓﻌﻪ آﺧﺮه و ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻗﻮل ﻣﯽ …ﻧﻪ دﯾﮕﻪ واﻗﻌﺎً ﺻﺒﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاره …ﮐﺮدم؟ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
”…ﮐﻨﻢ
 8ﺳﺎل“ ﮔﻮﯾﺪ:داﻧﺪ و ﻣﯽزن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد را اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮش و ﻣﺸﮑﻼت آن ﻣﯽ
ام ﺑﺒﯿﻨﻢﺣﺎﻻ اﻣﺮوز آﻣﺪه …اﯾﻢ و ﺟﻮاب ﻧﺪادهﮔﺬرد و ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک دادﻧﺶ اﻗﺪام ﮐﺮدهﻣﺎن ﻣﯽاز ازدواج
”ﺣﻠﯽ دارد؟ﻣﺸﺎور راه
از اواﯾﻞ ازدواج دﺳﺖ ﺑﺰن داﺷﺖ و ﻣﺮا“ ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﻮد و از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽﺑﻌﺪ ﺳﺮ درد و دل زن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻤﯽ
ﻣﯽزد .ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دم دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻤﺎریاش ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﻻن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ .دو ﺑﭽﻪ دارﯾﻢ و ﺣﺎﻻ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﭗ
زن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ” 26ام ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺸﺎور راﻫﮑﺎری دارد؟اﻣﺮوز آﻣﺪه …ﻓﺎﯾﺪهﺧﻮاﻫﺪ و دردﺳﺮ دارد و ﺑﯽاش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﭘﻮل ﻣﯽﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﺘﺮی
ﺳﺎل دارد ،ﯾﮏﺑﺎر دﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺑﯿﻨﯽاش و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﮏﻫﺎ ﻟﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﮕﺮان دﺧﺘﺮ  7ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ  4ﺳﺎﻟﻪاش اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﺴﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ اش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﺮک ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽزن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره
ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻢ درد و دل را دارد .از ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪاش ﺑﻪ ﻣﺸﺎور
ام ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم اﺳﺖاﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ …ام و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢام آﻣﺪهﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺧﻮدم ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ .دو ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارد و ﻫﻤﺴﺮم را از ﻗﺒﻞ از ازدواج
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪهﻫﺎ ﺑﺰرگ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ…ﻣﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﻤﺴﺮم در دﻋﻮاﻫﺎﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽﻣﯽ
ﻧﮕﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻮﻗﻊ دﻋﻮا و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﭘﺮتﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮا
”اﻧﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪهام و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ در ﻣﺎﻧﺪهﮐﺘﮏ زده و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
ام ﺑﮕﻮﯾﻢ .از اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺟﺮأت ﻧﻤﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:وی در ﻣﻮرد اﻃﻼع اﻃﺮاﻓﯿﺎن از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﺟﻮری ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮم
را دوﺳﺖ دارم و ﺧﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ دو دﺧﺘﺮ ﻫﻢ دارﯾﻢ .اﺻﻼً ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻢ از
دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺷﺎﻫﺪ دﻋﻮاﻫﺎی ﻣﺎ و ﮐﺘﮏﻫﺎی ﭘﺪرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ﻫﻢ
”… اﻣﯿﺪم ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ …ﺗﻮاﻧﻢ دردم را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢﻧﻤﯽ
اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در واﻗﻊ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ راه آﻣﻮزش اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻃﻼق و ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،آنﭼﻨﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﻣﯽ دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن راﻫﯽ ﺟﺪی در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

آن اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽﺗﻮان از اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎن آن ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از دروس ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و ﻣﻀﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن در ﺳﺮاﻫﺎی ﻣﺤﻼت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،از زﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺤﺚﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ
ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع داده ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و راﻫﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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