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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
اﮐﺮم  ۹۱ﺳﺎل دارد و داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ در ﻫﻔﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﮕﻮ و ﻣﮕﻮ و ﺟﯿﻎ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﯽﺷﻨﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ .ﻣﺎدرم ﺑﺎ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارد .روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﻣﺎدرم ﭘﺮﺳﯿﺪهام و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺪای
ﻓﺮﯾﺎد از ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺪرم ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ”:ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ”.ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﻢ ،اﻣﺎ
از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﺻﺪای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮد
آزارﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﭘﺴﺘﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ﮔﺴﺘﺮش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﻼع از اﺣﻮال
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ازدواج ،رواﺑﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﮐﺮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﯾﺪن آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه در ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻨﺪ .در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮدی و ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ دو ﺳﻪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﯾﮏ-دو-ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل  ۳۸۳۱آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ
ﺷﻤﺎره در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﻮدک آزاری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻓﺮار ﻓﺮزﻧﺪان
از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﻤﺎره رﻧﺪ و ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در اذﻫﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻓﺮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮑﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی وﻗﺖ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در ﻣﻮرد ﺧﻂ  ۳۲۱اﻇﻬﺎر ﮐﺮد «:اﮔﺮﭼﻪ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺤﺮان در  ۰۶۱ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ  ۳رﻗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ۳رﻗﻤﯽ و روان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ اﺳﺖ» .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻠﯿﺲ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﺎری ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ ،ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﺮان و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﻠﯿﺲ در اﻣﻮر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻓﺮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ وآنﻫﺎ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ را
ﻧﺪارﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ از آن ﺟﻬﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ۳۲۱
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و دورهﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ «:ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻋﻢ از ﻃﻼق و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت
و ﻣﻨﺎزﻋﺎت درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ۵۲اﻟﯽ  ۶۲درﺻﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮدک آزاری  ۵.۸درﺻﺪ و ﻫﻤﺴﺮ آزاری  ۵.۷درﺻﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ».
اﺛﺒﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ و ﺷﻬﺎدﺗﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﻤﺴﺮﻋﻠﯿﻪ زن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .رﯾﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ «:ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۰۲ﺗﺎ ۰۴
ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎران و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ و ﻓﺮد آزاردﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪدﺟﻮﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ  ۳۲۱و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﺪدﮐﺎران اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ در در ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ورود ﺗﯿﻢ ﻣﺪدﮐﺎری اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد «:ﻣﺠﻮز ورود ﺗﯿﻢ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮑﺎران
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺟﺎ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺗﯿﻢ ﻣﺪدﮐﺎری و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام و در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد» .وی اداﻣﻪ داد «:اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻢ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺤﻞ وارد ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎن ﻣﺪدﮐﺎران
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ زﯾﺮا ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺘﺪار ،اﺑﺰار و ﻣﻬﺎرت ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد».
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﻗﺸﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،از ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن و از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻧﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و از ﻣﺪارس آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﺜﻞ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ،ﺑﺮﺧﯽ رﺳﻮم و ﺳﻨﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از
وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آنﻫﺎ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدن در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻤﺎس ﻓﻮری ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

