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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﭘﺮﯾﺴﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ازدواج ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﯾﺴﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را در ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎﯾﭗ دﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺪارد ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ،ﻣﺸﺖ اول ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﻮرد .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،داﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد :ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻤﺎﯾﻞ آزارﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن دارﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ از ﺳﻮی ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ در
ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ .اﮔﺮ آزارﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﻮرد آزار
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎرﺗﺮ و آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪهﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ در وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ۱۶درﺻﺪ از اﻓﺮاد آزارﮔﺮ ،ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
دارد.
در رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ دو ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ آزارﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی او در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ:
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻢ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﻮیﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﻮد.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی راﯾﺞ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ۹۱۴ ،زن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد آزارﮔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﮏﺳﻮم آزارﮔﺮﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﻟﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۳درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ آزارﮔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲درﺻﺪ از آزارﮔﺮان در روز ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻮاردی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از داروﻫﺎی ﭘﺮوزاک ،ﭘﺎﮐﺴﯿﻞ و ﺳﯿﺘﺎﻟﻮﭘﺮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦﻫﺎ )زاﻧﺎﮐﺲ ،ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم و
ﻟﻮرازﭘﺎم( ﮐﻪ ردهای از داروﻫﺎی ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آزارﮔﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺮص وارﻧﯿﮑﻠﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزارﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻟﯿﺴﺖ  ۰۱داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وارﻧﯿﮑﻠﯿﻦ در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﻘﯿﻪ داروﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
–وارﻧﮑﯿﻠﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۸۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎروﮐﺴﺘﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را  ۰۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ـ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و اﺗﻮﻣﻮﮐﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
را ﺗﺎ  ۵.۹ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ـ ﺗﺮﯾﺎزوﻻم ﯾﮏ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎ  ۵.۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ـ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﻠﻮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ وﻧﻼﻓﺎﮐﺴﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ را  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ  ۰۰۱درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آزارﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد اﻟﮑﻠﯽ ،آزارﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻣﻌﺘﺎدان و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ،ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ» ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آزارﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد
را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آزارﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدهای اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﺘﯽ از اﻟﻬﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!
ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺧﺘﻼﻻت روان
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دارو-درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﻣﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮی آزارﮔﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻬﻢ آﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺸﻢ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﻣﺎ و اﺧﺘﻼﻻت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻓﻮری درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از رﻧﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از ﻣﺸﺎور ،روانﺷﻨﺎس ،روانﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

