ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ  15درﺻﺪی ﺟﺮاﺋﻢ اول ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪی،
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﺪی ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻗﺖ و …از اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﻟﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦآﻣﺪن
آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ واﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
“درﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ و ﺳﻼح ﮔﺮم در رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ” .اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪهاﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد ،ﯾﮏ رواﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ،
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﺒﺮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﻣﻬﺪی ﻣﺴﻠﻤﯽﻓﺮد ﮔﻔﺖ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎز و ﭘﺮوﺳﻌﺖ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز ،ﺗﻌﺪی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮد و در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد؛
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻇﻠﻤﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮدی ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد؛
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر ﺑﺮای اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ او رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻦ ﺑﺮوز دﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ذﻫﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ،آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد.
راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﺪی ﻣﺴﻠﻤﯽﻓﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻮ ،داﯾﯽ ،ﺧﺎﻟﻪ و…
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻼق و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره و در اﯾﻦﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در از
دﺳﺖ دادن آراﻣﺶ در اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻓﺮد ﺣﻘﻮﻗﺶ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻨﺴﺮویﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﺳﺖ ،از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺳﻬﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻠﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﯽﻓﺮد در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :در روانﺷﻨﺎﺳﯽ دو دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد .روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺧﺸﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮوﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ آدمﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه در
ﻋﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﯾﮏﭼﯿﺰ اﺷﺎره دارﻧﺪ و آن اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس اداﻣﻪ داد :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای دﭼﺎر اﺧﺘﻼفاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻨﺪواﻧﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦآوردن آﻣﺎر ﻃﻼق و ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﻣﺎر
ازدواج و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺸﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﭗ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﯾﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ ،روانﺷﻨﺎس و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان -ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :درﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ؛ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .آبوﻫﻮا ،آﻟﻮدﮔﯽ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮد در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس ،ﻃﻼق،
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و …ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﻫﺮ دوﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺧﺸﻢ در ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺸﻦ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن
رخ داده ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ در
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﺳﺘﺮسﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ درﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﯿﻠﺘﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰیﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺸﻦ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهای ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﮐﻮدﮐﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽزد ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان در
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده آن را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ! ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده،
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺎد ﺷﺪه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک دﯾﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

