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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دو ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ «زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن» آﻣﺪ ،در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽِ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﻨﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ رخ داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارش
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺠﻨﺴﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،در ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺟﺮم آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درد دل از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺴﺎن ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻧﻘﺶ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺑﻬﯿﺎران و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮش
ﺷﻨﻮا ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﯾﺎ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺗﺎ رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ او را درک ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ او از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﺻﺮف ﺑﺎ او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،راﻫﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﻼﺻﯽ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖزاﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدِ او درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺻﺮف ﺑﻮدن ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی او ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ و

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم وﯾﮋه دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ« ﻫﻤﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ
دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» «،اﺧﺘﻼف ﻧﻤﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ» «،ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﺴﺖ »و … ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺮده و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
اﺧﺘﻼف ﺳﺎده ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره روی دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ او از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ دادﺳﺮا و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺗﺮﻏﯿﺐ او ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﻨﯿﺘﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻧﯽ آن .از ﻫﻤﯿﻦ رو از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ او ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و در ﻋﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺑﻖ او را ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﻓﺘﺎری از ﺳﻮی زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﺰه دﯾﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮع آن اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از آﺳﯿﺐ
اﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آن زﯾﺎد اﺳﺖ )ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و
ﺑﻬﯿﺎر زﻧﺎن ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده و… ( ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻮارد وﻗﻮع ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ وﮐﯿﻼن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﯾﺎریرﺳﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزاﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ )ﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ(
ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺿﻮع ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو از ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﭘﯿﺶ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ او ،اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼف ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮ/ﭘﺎرﺗﻨﺮی ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻏﺮورش ،در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده و از ﮔﺰارش ﻣﺎﺟﺮا و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎ و زواﯾﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪﺗﺎن وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،راﻫﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاده و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را دﻟﺨﻮش ﯾﺎ ﮔﯿﺞ
ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،او را ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ اﺣﻀﺎر ﺷﻮﯾﺪ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ آن را دﯾﺪه ﯾﺎ
ﺷﻨﺪﯾﺪهاﯾﺪ ،ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او آﻣﺎده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﺷﻬﺎدت ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﮑﻨﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ( ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺷﺨﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺷﻤﺎ را از وﻗﻮع آن آﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﯿﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

