داﺳﺘﺎن اﻧﺘﻮﻧﯽ

اﻟﻒ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎرا
اﻧﺘﻮﻧﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﺧﺎﻧﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺶ را اﺟﺎره داده ﺑﻮدﻧﺪ .او روزی ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﮔﻔﺖ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺷﺎن او را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭼﺮا ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ”ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن“ آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺘﻮﻧﯽ و واﻟﺪﯾﻨﺶ را ﻧﺰد ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾﮋه ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ آزارﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ”ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن“ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؟ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎﻧﯽ را دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ﮐﻮدک آزاری ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮدک آزاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ – ﯾﮏ ﻣﺤﻞ – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﮐﻼی دﻓﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ،
ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ”ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن“ ﭘﺰﺷﮑﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ”اﻓﻖ اﻣﻦ“ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺸﺎوران
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدک آزار رﻓﺖ و او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎ
اﻧﺘﻮﻧﯽ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه .اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻧﺘﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺎدر او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
او ﮔﻔﺖ از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﺎرش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﭘﺴﺮ ﺷﺎداﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻤﺶ .و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺸﺎوران ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آﺳﯿﺐ روﺣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ از رﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻮﻧﯽ
ﻣﺘﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ او را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ روﺣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯿﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از“ اﻧﺘﻮﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را از ﻣﺸﺎوران و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ” .ﮐﻮدﮐﺎن
Safehorizonﻣﻨﺒﻊ:

