ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ دارﻧﺪ
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در ﺳﺎل  93ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ را در ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ،اﻗﻮام و …دﭼﺎر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل  1393ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮ از راهاﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ داد 2 .ﺳﺎل از
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن  188ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ آنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ
در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ آن راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آدرسﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ زﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل 93
دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ …اﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ،اﻗﻮام وﻫﺎی اﻣﻦ را در ﮐﺸﻮر راهﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و آنﺑﻪ اﻓﺮاد اراﯾﻪ ﻣﯽ …ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ وﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻬﺎرت
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ؛ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه ،او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،آن وﻗﺖ ﻓﺮد ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺐ را ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ  123ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻣﻦ اﺳﮑﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺣﻀﻮری و ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آنﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و
اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﮐﺎران درﺻﺪد ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  1200زن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪ
دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ؛ ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد .او اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۰۰۲۱زن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ و از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ  ۰۰۸ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ در ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن
ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی؛ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ
در ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوتدر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر )shelterﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷِﻠﺘﺮ)ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ آنﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و زﻧﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت  ۴۲ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﯾﺎ  ۸۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻮﻻوردی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺎن ﺑﻪﺻﻮرت  24ﯾﺎ  48ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺮ؛ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
ﮐﻨﯿﻢ وﮐﻨﯿﻢ زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از او ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ و او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد.
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