ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺎن از اﻋﻼم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺳﺶ  16 :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮده ام و دو ﻓﺮزﻧﺪ دارم .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده ام .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ،
ﮐﻼﻣﯽ و دﺷﻨﺎم ﻫﺎ و اﻓﺘﺮاﻫﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎه ،را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﮑﺸﺪ و ﺷﻮﻫﺮم ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﮕﺬارد و ﻋﺎﻗﻞ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ام .آﯾﺎ راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﺨﻮاﻫﻢ ،اﻣﺎ او را وادار ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وارد ﻣﺮاﺣﻞ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻠﻪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد
ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ از او ﻗﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در رﻓﺘﺎرش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام .وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن
دﺧﺘﺮک  14ﺳﺎﻟﻪ ام ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﺪرش.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺷﻤﺎ در او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺧﺎﻧﻪ دارﻫﺴﺘﻢ و در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارم .او ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ راه ﮔﺮﯾﺰی
ﻧﺪارم.
ﭘﺎﺳﺦ :آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻃﻼق ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ :ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در رﻓﺘﺎرش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻃﻼق از ﺣﻘﻮق وﺳﯿﻊ و ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻃﻼق اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻠﻪ .اﯾﻦ را در ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪه ام .وﻟﯽ از ﺑﺲ از ﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ،وارد ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه ام.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ راه ﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻗﺎﻧﻮن و دادﺧﻮاﻫﯽ.
ﭘﺮﺳﺶ :آن وﻗﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ” .از اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪ راﻫﯽ ﭘﻠﯿﺲ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﻮد دﻋﻮی را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :دﻋﻮی و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﻮد ﺑﺮوﯾﺪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و از دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و رﻓﺎه و اﺣﺘﺮام ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد آراء دادﮔﺎه در رﻓﺘﺎرش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه رو ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮم ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ از ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﯾﮏ“ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ”ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮد و در ﻣﺘﻦ آن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺛﺒﺎت آن در دادﮔﺎه ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻮﻫﺮ و ﺷﻤﺎ و ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ
دادﮔﺎه اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ رای ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﮔﺮ اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﻼق زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دوﺑﺎره ﺑﺎ او راﻫﯽ دادﮔﺎه
ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

