ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ و آرزوی ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻬﺎن ﺷﺪن
Photo: photographee.eu/depositphotos.com
ﺳﻤﯿﻪ ﺗﯿﺮﺗﺎش
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽدارم .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﺳﺮد و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ داد ﻣﯽزﻧﺪ:
–ﺧﻂ ﺳﻪ ﻟﻄﻔﺎ!
و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺮور ﺷﻮد ،ﻣﯽاﻧﺪازم .اﻧﮕﺸﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ روی ﭼﺮاغ
ﭼﺸﻤﮏزن ﺧﻂ ﺳﻪ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪام ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﺮدی از آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت را ﮐﺶدار ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن:
«ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ! ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﻮی دﻓﺘﺮﺗﻮن ﺑﻮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ … ﺣﺎﻟﺘﻮن ﭼﻪﻃﻮره؟ ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﯾﺪ؟ ﺑﺎﺑﺎی
اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻮ رو ﺧﺪا ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺪم ،ﻣﯽدوﻧﻢ ﺳﺮﺗﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮﻏﻪ .زﯾﺎد وﻗﺘﺘﻮن رو ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم»….
ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮد ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ و ﺗﻌﺎرف ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮرﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرم:
«ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ! ﺑﺎورﺗﻮن ﻧﻤﯽﺷﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﯾﻢ .دﯾﮕﻪ ﯾﮏ ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ
ﺧﺎﻧﻤﻢ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم .دﯾﺮوز ﺗﻮی ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش زده ﮐﻪ ﺑﺎورﺗﻮن ﻧﻤﯽﺷﻪ! ﺑﺎ ﻟﮕﺪ اوﻧﻘﺪر
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻮی ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد زده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﭽﻪام ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎد ﻣﺪرﺳﻪ .ﻣﺤﻤﻮد اﺻﻼ اﻫﻞ ادا و اﺻﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪارش ﮐﺮدم
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ درد دارم .ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ از ﺟﺎم ﺗﮑﻮن ﺑﺨﻮرم .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ ﭼﻪﻗﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪم  .ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻤﻢ داره ﻣﯽﺑﺮدش دﮐﺘﺮ اﻣﺎ ﺗﻮ رو
ﺧﺪا ﺑﮕﯿﺪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟»
ﺻﺪای ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮﻟﻢ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارم .ﮔﻮﺷﯽ را از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺣﺎﻓﻈﻪام در ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ:
«ﺧﺐ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ،ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ رو ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ،ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﺣﻤﺪ داره ،ﻣﺎ
ﺗﻮی اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻣﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ﺗﻮی دل اﯾﻦ ﺑﭽﻪ رو ﯾﮏ ﺟﻮری ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز داﺷﺘﻪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻧﺸﻮن ﺑﺪﯾﻢ
ﭼﻪﻗﺪر دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ و ﭼﻪﻗﺪر ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﻬﺶ ﻫﺴﺖ»….
ﭘﺪر اﺣﻤﺪ ﺣﺮﻓﻢ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﻮن زﺣﻤﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽدوﻧﯿﻢ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮای اﺣﻤﺪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا وﻟﺶ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت زﻣﺴﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ و ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻫﻦ و ﮐﺎﻣﺶ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺟﺮاح .ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺧﻮدﺷﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاره ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻟﺐ و دﻫﻨﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی دﯾﮕﻪ ﺑﺸﻪ اﻣﺎ از ﺷﺎﻧﺴﻤﻮن ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرد .دﮐﺘﺮ ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺷﺪﻧﺶ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﻤﻮم ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا وﻟﺶ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﺮا ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺗﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاره»….
***
–آﺧﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ اﯾﻦﻗﺪر زﺷﺘﻢ؟ ﭼﺮا ﻣﻮﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﻧﯿﮑﺎن ﺻﺎف ﻧﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﮑﺎن رو دﯾﺪی؟ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺳﻔﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎش آﺑﯿﻪ ،ﺗﺎزه
ﻣﻮﻫﺎش ﻫﻢ ﻃﻼﯾﯿﻪ .اونوﻗﺖ ﻣﻦ ﭼﯽ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻫﻦ ﺑﯽرﯾﺨﺖ ،ﻣﻮﻫﺎی ﻓﺮﻓﺮی ،رﻧﮕﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ دﻧﯿﺎﺳﺖ! آﺧﻪ ﺧﺪا واﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﻦ رو

اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ آﻓﺮﯾﺪه؟! از ﺧﺪا ﻣﺘﻨﻔﺮم .از ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮم .از ﻫﻤﺘﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮم….
اﯾﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺎدر اﺣﻤﺪ از ﭘﺴﺮک ﮐﻼس اوﻟﯽاش ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺴﺮک رﯾﺰ ﻧﻘﺶ ،ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﻮد در آﯾﯿﻨﻪ ،ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی در ﻫﻢ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺮص و ﺑﻐﺾ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه و اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ.
ﻣﺎدر اﺣﻤﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎری ﮐﻪ او اوﻟﯿﻦ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺤﺶﻫﺎی رﮐﯿﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺶ داده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
«ﺧﺎﻧﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮاش ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدم ﮐﻪ ﻟﺐ ﺷﮑﺮی ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ذره دﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻪ ،ﻋﻤﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻪ و ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯽﺷﻪ،
اﺻﻼ ﺗﻮ ﮐﺘﺶ ﻧﻤﯽره».
***
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم در ﺟﻮاب ﻣﺎدر ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮد رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«ﻣﻦ ازﺗﻮن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﻫﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺮده .ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش رو اﯾﻦﺟﻮری ﺑﺰﻧﻪ»….
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﺮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ «:آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ،ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؟ ﻣﺎﻣﺎن اﺣﻤﺪ ﭼﻪﻃﻮره؟ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﻮن
ﭼﯽ ،رو ﺑﻪ راﻫﯿﺪ؟ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،درﮔﯿﺮیای ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﺪارﯾﺪ؟»
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺐ … ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ،ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﻤﺪ رو ﻣﯽزﻧﻪ ،ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی رو ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ و اﺣﻤﺪ ﯾﮏ ذره دﯾﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪه ،ﭼﻨﺎن داد و ﻓﺮﯾﺎدی راه ﻣﯽاﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ .اﯾﻨﺎ رو از ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .واﻟﻠﻪ از اوﻟﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻬﺘﻮن ﺑﮕﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ رو ﻣﺎدرش اﯾﻦﻃﻮری ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺧﺐ آﺧﻪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ ﺣﺴﺎﺳﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻋﺼﺎﺑﺶ ﺿﻌﯿﻔﻪ ،ﯾﮑﻬﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻪ .ﯾﮏ وﻗﺘﺎﯾﯽ اوﻧﻘﺪر ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﻪ اﺣﻤﺪ ﻣﯽره ،ﺑﻌﺪ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﻪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺤﺶ و
ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﻌﺪﺷﻢ زدن اﯾﻦ ﺑﭽﻪ…  .اﺻﻼ ﻣﯽﺷﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﻧﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زدم ،ﺧﺐ؟ اﻻن ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻪﺳﺖ .ﯾﻪ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻫﺎش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺮف ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﺪاره .ﺑﺬارﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﺧﻮﻧﻪ رو ﻫﻢ ﺑﺪم»….
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮسﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎدر ﮐﺎوه اﻫﻞ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﻮد
ﮐﺎﻣﺮان و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ
و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺎرف ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﮕﻮی ﻣﺮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﺤﻤﻮد را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮم .ﻣﺎدر اﺣﻤﺪ ﺻﺪاﯾﺶ را آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﻮب ﺷﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ .ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ ﭼﯽ ﺷﺪه…  .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ»….
و ﻗﺼﻪای ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او اﻣﺎ در اداﻣﻪ رواﯾﺖ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮه! ﻗﺸﻨﮓ اﯾﻦ ﺣﺲ رو ﺗﻮی
ﭼﺸﻤﺎش ﻣﯽﺧﻮﻧﻢ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﺻﯽ ﻧﮕﺎم ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ ازش ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم و وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ دادم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ،آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاش اون ﺳﯽدی ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ رو ﻣﯽﺧﺮم ،اﻣﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺬار ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ،
ﺗﻼﻓﯿﺶ رو ﺳﺮت در ﻣﯽآرم…  .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ دﯾﺮوز ﮐﺎرﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﻣﺶ .ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻠﺘﺶ رو ازش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮ درس و ﻣﺸﻘﺶ
»….
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﮕﻮﯾﺪ و او را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ «:ﺷﻤﺎ اﺣﻤﺪ رو ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟»
ﺻﺪای ﻧﻖ ﻧﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .زن ،ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﻮاﻟﻢ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎره داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺮان را ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ﻧﺎﻇﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﺣﻤﺪ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
***
ﺧﺮده ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ را از روی ﺷﻠﻮارش ﻣﯽﺗﮑﺎﻧﻢ و ﺳﻮاﻟﻢ را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ «:اﺣﻤﺪ! ﻣﯽﺷﻪ ﺑﮕﯽ دﯾﺮوز دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻮی ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ

اﻓﺘﺎد؟»
ﭼﺎﻧﻪاش را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻮدی ﮔﺮدﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ ﻣﯽدارم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ از راه دﯾﮕﺮی وارد ﺷﻮم:
«اﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ﻣﯽدوﻧﯽ ﻣﻦ ﭼﻪﻗﺪر دوﺳﺘﺖ دارم .ﺗﻮی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﻦ و
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻮن رو ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاد ﺣﺮﻓﺎت رو ﺑﺸﻨﻮم و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﺮا ﻧﯿﻮﻣﺪه  ،اون ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد رو زدی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﺪرﺳﻪ!
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﮐﺮدی؟»
ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﮑﻪ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورم و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮم:
–ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮام ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪی ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﮐﺮدی؟
ﻧﮕﺎﻫﺶ را از ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽدزدد و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ روی ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .زاﻧﻮی ﻻﻏﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽاش را ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «:اﺣﻤﺪ! اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﻪ .ﺗﻮ داداﺷﺖ رو ﯾﮏ ﺟﻮری زدی ﮐﻪ اﻻن رﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮش ﺑﯿﺎد .ﺑﻌﺪ
ﺗﻮ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان داداﺷﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ،ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﯽ .اﺻﻼ ﺣﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺖ داری ﭼﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟»
از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را در ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت ،ﺟﻮﯾﺪه و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﻞ ﮔﺪازهﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎن
ﻓﻮاره ﻣﯽزﻧﺪ:
«ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ رو ﻣﯽزﻧﻪ! ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽزﻧﻪ .ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ! اﻣﺎ داداشﻫﺎم رو ﻧﻤﯽزﻧﻪ! اون از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮه.
ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ؟ ﻣﺘﻨﻔﺮ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ زﺷﺘﻢ .ﺑﯽ رﯾﺨﺘﻢ .ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ رو ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﯽﺧﻮام اﻧﺘﻘﺎﻣﻢ رو ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﯽﺧﻮام آﺑﺮوش رو ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺒﺮم»….
ﭘﺎﯾﺶ را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و دوان دوان از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود .ﺻﺪای ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ در راﻫﺮوی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺻﺪای ﺧﻮدش در ﻣﻐﺰ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺳﺮ ﮐﺎرﮔﺎه آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ،از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ آرزوﯾﺶ را ﻓﺮﯾﺎد زده ﺑﻮد:
«ﺧﺎﻧﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮام ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد دﻧﯿﺎ ﺑﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺮات ﻧﮑﻨﻪ اذﯾﺘﻢ ﮐﻨﻪ».
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
دﮐﺘﺮ« زﮐﯿﻪ .ح» ،ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﺎ ﻣﻮردی دردﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﺶ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻧﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ:
دﺧﺘﺮک  ۲۱ﺳﺎﻟﻪای را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و واژﻧﯽ از ﻫﻢ درﯾﺪه ﺷﺪه از ﺣﻮاﻟﯽ دﻫﻼوﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاه
ﺑﯿﻤﺎر اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮک ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ «:زﻧﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺷﺪه دﯾﮕﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ درﻣﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن»….
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و اورژاﻧﺲ

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ واژن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮی را در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺮگ دﺧﺘﺮک  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ
ﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ واژن و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده .دوﺳﺘﺶ زﯾﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺠﯿﺐ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ.
زﮐﯿﻪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻪﻃﻮر دور و ﺑﺮ ﺧﻮدت را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ «:ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ  ۲۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﭘﺎرﮔﯽ واژن راﻫﯽ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
رواﯾﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ…
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎز از دﺧﺘﺮ اﻫﻞ دﻫﻼوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﺻﺮارﻫﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺶ را ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ «:ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎور
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﺪم دﺧﺘﺮک دارد ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ دادش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽﻣﺮد .واژن
دﺧﺘﺮک ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺪ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ۱۱ .ﺑﺨﯿﻪ زدم .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﺮاﯾﻂ دﺧﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در ﻣﻮرد آن ﻫﻤﻪ دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﻣﻘﻌﺪ و واژن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ واژن و ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻮدﮐﺸﺎن دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض
ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻮارد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﻮاره ﭘﺮﯾﻨﻪ و ﻫﺎﯾﻤﻦ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮوﯾﮑﺲ و
ﻗﺪام رﮐﺘﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻬﺎی روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭘﺎره ﺑﻮده .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،از واژن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮاﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ،ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ رای ﻧﯿﺎورد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح و ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻼﺷﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
آﻣﺎر ازدواج ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻮدﮐﺎن در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دردﻧﺎک را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج دﺧﺘﺮان ﻣﯽاﻓﺰود ،ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل را
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ «،زﻫﺮا روان آرام» ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از  ۴۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ «:ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۵۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ راه دور زدن ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ازدواج ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط
ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﺮای ازدواجﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ازدواج دﺧﺘﺮ ۹ﺳﺎﻟﻪ و ۰۱ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۰۷۳۱ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪدی از ﺛﺒﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد «:ﻗﺎﻧﻮن  ۱۴۰۱اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ دارد و
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ».
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر! ﻣﺎدر ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد…

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدم و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﻮرد ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی داغ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎدر ﺷﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم.
–ﻣﺎدرم در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪرم ﺷﺪ .آن ﺳﺎلﻫﺎ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺸﺎن رﻫﺎ ﺷﺪن از دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺷﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از درون ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪه و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪه .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭘﺪرم ﻣﺤﻮ ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﺑﻮد ،ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ او دل ﺑﺒﻨﺪد و ﻫﻤﯿﺸﻪ از او واﻫﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺒﯿﻪ دو ﺧﻮاﻫﺮﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﺑﻮده .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ورد زﺑﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮدی .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎوم آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮود .ﻧﻪ ﭘﺪرم ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺮدی ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺎدرم ﻻﯾﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺮس و ﭘﺮﯾﺪن از اوج روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﺎدری ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﻮدک ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ…  .او اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮕﺮﻓﯽ در آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ در رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﯽ از درس و ﻣﺸﻖ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻻن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ رﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻗﺼﻪ ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از زنﻫﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻪ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﺪی ،ﺳﻦ راﻫﯽ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ از  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر ﺑﻪ رد ﺷﺪن ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی و ﺑﺎزی ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮی ۴۱
ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮی  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﻬﻨﺪس.
ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر اﻣﺎ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮش ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻣﺎ از ازدواﺟﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ واﮐﻨﺸﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ… ؟
ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد
زﻫﺮا روان آرام اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی از اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻫﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ اﺟﺎزه راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎدری ﯾﺎ
ﭘﺪری را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟»
آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۹۳ﻫﺰار ازدواج از ۴۰۷ﻫﺰار ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۵۹۳۱در اﯾﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۴۱ﺳﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  ۶۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ۴۳ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۹۳ازدواج در اﯾﻦ
رده ﺳﻨﯽ و در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ۵۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﮐﻮدکآزاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
«راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ» ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻮدک
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ،او از ﺷﺎدیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و روﻧﺪ
ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد».
دﻫﺪﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زوجﻫﺎی ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ «:آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری
را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﺎدهای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺰﻧﻨﺪ .دور ﻣﺎﻧﺪن از
روﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﻢ ﮐﺮدن روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ».
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮزﻧﺶآﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه و

ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ را ﺑﺮای او ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او از ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
دﺧﺘﺮ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد…
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ و دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در دادرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪاش از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺪ زﻧﺎ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﺪﯾﺪه اﻣﺎ دﺧﺘﺮش اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻣﯽرود اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ «،ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯽ داﺳﺘﺎن را ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ».
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و آﻗﺎ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺮﻓﺎ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دادﮔﺎه ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ از ﺑﯿﺎن
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮس و ﺷﺮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺬب و ﺻﺪق ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮی  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺮد واﻗﻌﻪ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮع و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن و ﺣﺘﯽ روانﺷﻨﺎﺳﺎن زن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﺎوران زن در دادﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺻﺪور رای دارﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻘﺮرهای را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﺰاﻣﯽاﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را در دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده دو اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «:دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ
ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺸﺎء
ﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎﯾﺪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور اﺷﺎره و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ او را رد ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﺎده ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در دادرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻫﻢ دارد:
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎور زن ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور را داﺷﺘﻪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور ﻓﻘﻂ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل
ﻃﺮح دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺪوی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد،
وﺟﻮد ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﯿﻀﻪﻫﺎ اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرهای در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮑﺘﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻋﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺎده را ﺑﯽاﺛﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه «،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ« ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ »ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻬﻠﺖ دارد اﯾﻦ ﻣﺎده را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »در
اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﺼﻮب اول اﺳﻔﻨﺪ  (۱۹۳۱ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪر ﻣﺎده دو ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دادﮔﺎه را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻘﺮر
ﺷﺪه اﺳﺖ “:در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ” .ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﻪ
“ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ”ﺣﺎﮐﯽ از اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن )ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد،
اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن و ﻣﺮد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ)» .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره (۷/۸۳۳ – ۲۹/ ۲ /۴۲
اﮔﺮ ﺑﻪ روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در اﮐﺜﺮ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﯽ
دادﮔﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻘﺼﻮد و ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻧﺎﻗﺺ و
اﺑﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری )ﻣﻨﺒﻊ( ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺰاران زن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪهای در ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﻣﺸﺎور زن در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﺮادات ﺟﺪی در اﯾﻦ
ﻣﻘﺮره ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: Nomadsoul1/depositphotos.com
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻀﺮوب ﻫﻢ ﺷﺪهاﯾﺪ ،از ﭘﻠﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و از ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰهدﯾﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ از
ﭘﻠﯿﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺠﺎت دادﻧﺘﺎن از دﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی اﻗﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﺗﺎن ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ و ﻗﻬﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮد
ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ دﻫﺪ.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل ،ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﺷﻤﺎ را
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮﺗﺎن ﺷﺪه؛ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻄﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻣﻬﺎﺟﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ از رﻓﺘﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه و رﻧﺞآور اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و
ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد روﯾﻪای ﺷﺪه ﮐﻪ در آن اﺳﺎﺳﺎ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ
رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺪی و ﺧﺸﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺟﺮم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد وﻗﻮع آن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻗﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺎده و ﻋﺎدی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از آن
اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم دارای ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﻮارد آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ( ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ،ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮیﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع دوﺑﺎره
ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮔﺰارش آن از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺟﺮم و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۱۹در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱در اﯾﺮان( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮادی
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش آن از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،داﻧﻤﺎرک ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ و اﺗﺮﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن
و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ او ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آزاداﻧﻪ و در اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺑﺎروری و آزادی در ﻓﺮزﻧﺪآوری
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز او در ﻣﻮرد راهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ
رو و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اوﻟﯿﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻠﯿﺲ
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ روی اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﻣﺠﺪد ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی او و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﻮد
ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻓﺴﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺟﺪﯾﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻋﯿﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻗﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﺑﺎره از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﻗﻬﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ او از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺗﺮﯾﺶ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻟﺰام ﺑﻪ دوری
از ﻣﻨﺰل ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اِﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون از ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد
ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺟﺪای از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ در واﻗﻊ از وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺮوزه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻠﯿﺲ وﻇﯿﻔﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و داﻧﻤﺎرک ،ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی وﯾﮋهای در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ،ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان
ﺟﺪای از ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﺮان ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻮارد وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش
آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۰۹۳۱در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را از راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ(۱).
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮه ﻧﻮاﺑﯽﻧﮋاد ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در ﺳﺎل  ،۴۹ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۳درﺻﺪ از ﻣﻮارد
وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺟﺰاﯾﯽ در اﯾﺮان ،در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ،ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۹۶۳۱ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﻓﺎﺣﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ
ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و« ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آﻻت و ادوات و آﺛﺎر و ﻋﻼﯾﻢ
و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ »اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی« ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
–ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﺳﻬﯿﻼ ﺻﺪﻗﯽ ﻓﺴﺎﯾﯽ و آﺗﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،۰۹۳۱ ،ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ در دﻋﻮاﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻤﻨﻮع
Photo: WAYHOME studio//www.shutterstock.com
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :ﺧﺸﻢ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﭘﺮﺧﺎش ،دﻋﻮا و در ﮐﻞ ﻓﻮران و ﺑﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ در ﻫﺮ ﻓﺮد و راﺑﻄﻪای رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ

ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای آرام ﮐﺮدﻧﺶ از ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻣﺜﻞ« ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎش »ﯾﺎ« آرام ﺑﺎش»
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و درﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮان ﺑﺎﻧﻮ ،ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎم دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ و دﻋﻮا از ﯾﺎد ﺑﺮود و آن ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺶ و دﻋﻮای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در دﻋﻮا ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
(1ﭼﺮا ﺑﯿﺨﻮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﯽ؟
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ او را درک ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ
رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ روی آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﻋﻮا از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و دﻟﺨﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮفﻣﺎن ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ و درک ﺷﻮﯾﻢ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ« ﭼﺮا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﯾﻦﻗﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪهای؟»
(2اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ« ﻫﺮﮔﺰ »و« ﻫﻤﯿﺸﻪ»
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ« ﻫﻤﻪ» «،ﻫﯿﭻ »و« ﻫﺮﮔﺰ »در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر اﻏﺮاق ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺎد
ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در دﻋﻮا از ﺟﻤﻠﻪ« ﺗﻮ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدﻫﯽ! »اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺚ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎم واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ را داﺷﺘﯿﺪ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰش را ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،وارد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻﺟﺎ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
(3دﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻤﻮم ﺷﺪه!
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﯽﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪارﯾﺪ .ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪی دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪزﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ« ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺗﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ» .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻞ راﺑﻄﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ.
 (4ﺗﻮ ﻓﻼن ﺟﻮر ﻫﺴﺘﯽ!
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روی ﻓﺮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد رﻓﻊ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت ﭘﺴﺖﻣﺪرن
Photo: /www.aasoo.org
در دوازده ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ-ﺟﯿﻤﺰ ﻟﯿﻨﺪﺳِﯽ ،ﻫﻠﻦ ﭘﻼﮐﺮوز ،و ﭘﯿﺘﺮ ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﺪروز  20ﻣﻘﺎﻟﻪ در
دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻀﺤﮏ ﺳﺮﻫﻢﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺮوف داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﮔﺮﺑﺎﺷﯽِ ﺟﻨﺴﯽ ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد :ﺗﺎ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۲اﮐﺘﺒﺮ  (۸۱۰۲ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮی زدﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻇﺎﻫﺮاً وزﯾﻦِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻌﻠﯽِ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮﺷﺎن در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ رد ﺷﺪه ﺑﻮد[1].

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اواﺧﺮ دﻫﻪی  ،1990آﻟﻦ ﺳﻮﮐﺎل ،اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪ .او
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽِ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
«]ﺑﺎور ﺑﻪ[ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﮏﺗﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ“ اﺑﺪیِ”
ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ روﯾّﻪﻫﺎی“ ﻋﯿﻨﯽ ”و ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ روش )ﺑﻪاﺻﻄﻼح( ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ،از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ».
او در اداﻣﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮمِ ﻣﺪروز ﺑﻪ« اﺑﻄﺎل »ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﻮﮐﺎل ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ« ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و
ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽِ روال ﻋﻠﻤﯽِ ﻏﺮﺑﯽ را ﻋﯿﺎن ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﭘﺲِ ﻧﻘﺎب“ ﻋﯿﻨﯿﺖ” ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ“ واﻗﻌﯿﺖ ”ﻣﺎدی ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ“ واﻗﻌﯿﺖ ”اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ».
ﺳﻮﮐﺎل اﯾﻦ دریوریﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽِ ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(  (Social Textﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﺜﻞ ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ،اﺳﮑﺎر ﻧِﮕﺖ ،ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻓﺮِﯾﺰِر ،اِﺗﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر و ژاک راﻧﺴﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻮاداران ﺳﻮﮐﺎل «،ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل »ﻣُﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﻮد ﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﭼﻨﺎن ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ« ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن »ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ]و در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﺪاً ﺷﺮ و ور ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮد[.
در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از اﻓﺸﺎﮔﺮیِ ﺳﻮﮐﺎل ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻀﺤﮑﻪی ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺷﺪ .اﻣﺎ ]در ﻧﻬﺎﯾﺖ[ ﻧﻔﻮذ آن-و ﻧﻔﻮذ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
«ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ»ای ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮد -اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺴﯿﺎری از دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽای ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽِ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽِ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ذﻫﻨﯽﺑﻮدنِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﻼﮐﺮوز و ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﻪ را ،اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﻌﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان آن را« ﺣﻘﻪی
ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮانِ دو »ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﮑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻌﻠﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺛﺎر اﺳﺘﺎداﻧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﯾﻮﺳﯽالاِی ،ﺗِﻤﭙِﻞ ،ﭘِﻦ اﺳﺘِﯿﺖ ،ﺗﺮﯾﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻟﺞ داﺑﻠﯿﻦ ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ در ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ« اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽِ ﻏﺮﺑﯽ »را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و زنﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﻋﻮض
از دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽِ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آنﭼﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺰﺧﺮفﺑﻮدنِ ﻣﺤﺾ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮِﻫﻢﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار آﺷﮑﺎر
ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ« اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽِ ﻏﺮﺑﯽ »را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و زنﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﻋﻮض از
دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽِ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ-ﯾﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:
«اﺑﺰار ﺑﻬﺘﺮی از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮی از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻏﻨﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﺑﺰار ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻗﻮمﻧﮕﺎری و دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽِ دﻗﯿﻖ ﻓﺼﻞِ ﻣﺸﺘﺮک اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺖﻫﺎی اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽِ ﻣﺪرن آﻧﻬﺎ ،رﻗﺺ ﺗﻔﺴﯿﺮیِ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن( ،و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ و رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ».
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﮑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ «:واﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز و زﺑﺎنﮐﻨﺶِ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎﻧﻪ در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮیِ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﮓﮔﺮداﻧﯽ در ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ در اﯾﺎﻟﺖ اورﮔﺎن» .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮدﺷﺎن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز در ﻣﯿﺎن ﺳﮓﻫﺎ در ﭘﺎرﮐﯽ در ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ «،آﯾﺎ
ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎی ]ﻇﺎﻫﺮاً[ دﮔﺮﺑﺎش ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟»][2
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ «:ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺧﻮد :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﺟﻨﺴﯽِ ﺷﯽءﭘﻨﺪاری از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻤﻨﺎی

ﻏﯿﺮﺗﻮاﻓﻘﯽ» .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﯽ او را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
«ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ درﺑﺎرهی آﺳﯿﺐﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ ﺷﯽءﭘﻨﺪاری ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖزداﯾﯽ ،و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺴﻤﺎﻧﯽِ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽِ ﻏﯿﺮﺗﻮاﻓﻘﯽِ ﻣﺮدان از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی
درﺑﺎرهی زﻧﺎن را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖزداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺊﭘﻨﺪاری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
«ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻔﻨﮕﯿﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﺪاف ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺣﺎد ﺑﺮای ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدن« اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهی »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ« اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽِ ﻋﻤﻠﯽ »ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ]ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ[ ،اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﯾﺪ:
«ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺪﻟﯽ ﯾﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز
را ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻟﻔﻈﯽِ ارﺗﺠﺎﻋﯽِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮐﻨﺸﯽ زﺑﺎﻧﯽ و
ﺳﺎزوﮐﺎری دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ذاﺗﯽِ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﯽ او را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪی ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ،از« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﺑﻪای در ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا دﺷﻤﻨﯽِ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارﻧﺪ ،و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯽﻣﻌﻄﻠﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از
ﻫﻤﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮی و ﺗﻌﺼﺐ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽِ
دﺳﺖِراﺳﺘﯽِ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮیِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﺷﮑﺎرِ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ اﮐﺜﺮ
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،و دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﻨﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﺎری از ﺣﺮف ﻣﻔﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻬﻢ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﻪی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،رد ﺷﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ« ﻧﺒﺮد ﻣﺎ ﻧﺒﺮد ﻣﻦ اﺳﺖ »را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ از ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان از ﮐﺘﺎب ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻫﯿﺘﻠﺮ]ﻧﺒﺮد ﻣﻦ[ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ[3].
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﭗﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺐاﻧﺪ ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »را ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎ ،از اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﯿﺴﻮن ﻓﯿﭙﺲ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ «،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ/ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺘﻘﺎدیِ ﻧﮋاد/ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎﻗﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﺎج اﯾﻦ ﺣﻘﻪ اﻋﻼن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪهای از ﻃﺮف
دﺳﺖراﺳﺘﯽﻫﺎﺳﺖ».
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﻼﮐﺮوز و ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن ،ﺷﺨﺼﺎً ،ﺧﻮد را ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎﯾﯽ ﭼﭗﮔﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﭼﻮن اﻧﮕﯿﺰهی اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻮن در دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻗﻌﯽ و رودهدرازیِ ﻣﻀﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ آنﻗﺪر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ را،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻟﻔﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهی ]ﻇﺎﻫﺮاً[ ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽِ ﺣﻞ آناﻧﺪ ،وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﻠﻂ از« ﺣﻘﻪی ﺳﻮﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان دو »ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﻮزهﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯽاﻫﻤﯿﺘﯽِ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد و اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﻼﮐﺮوز و
ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﯾﻦﻗﺪر ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد.

اﻣﺎ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻋﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮران داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ-ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺣﻖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ را دارﻧﺪ-ﻫﯿﭻ
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪارﻧﺪ[4].
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

ﯾﺎﺷﺎ ﻣﻮﻧﮏ ﻣﺪرس ﮐﺸﻮرداری در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽِ زﯾﺮ اﺳﺖ:
Yascha Mounk, ‘What an Audacious Hoax Reveals About Academia’, The Atlantic, 5 October 2018.

] [1ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ و ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪروز را دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺟﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻗﻀﯿﺐِ ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺳﺎزهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »در ﺳﺎل  2017در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد [.م].
] [2اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دوازده ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺣﻮزهی« ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﻧﺎم ﺑﺮد [.م].
] [3اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽِ اَﻓﯿﻠﯿﺎ :زﻧﺎن و ﻣﺪدﮐﺎریِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽِ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
از ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ﻧﺒﺮد ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻧﺎزی و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ارﺟﺎﻋﺎت ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ« ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ »و« ﯾﻬﻮدﯾﺎن »را ﺑﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ «،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ »و« ﻃﺒﻘﻪی ﻣﻤﺘﺎز »ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ رادﯾﮑﺎل ،ﺑﺎرِ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ اﺻﻄﻼح« ﻓِﻤﯿﻨﺎزی( »( Feminaziرا ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ [.م].
] [4ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن در آن اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽِ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و
ﺳﺮﮔﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم اﺳﺖ! ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺻﺪ ﺗﻦ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻦ ﺳﻮﮐﺎل ،اﺳﺘﯿﻮن ﭘﯿﻨﮑﺮ و رﯾﭽﺎرد داوﮐﯿﻨﺰ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از
ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻗﺪام اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﺎن و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺮوز و ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎر ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )اوﻟﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽِ آرﯾﻮ اﺳﺖ و دوﻣﯽ دﮐﺘﺮای رﯾﺎﺿﯿﺎت دارد( و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
«ﻣﻔﺘﺶ»ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« اﺳﺘﻨﻄﺎق »ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ« ﺟﺮم »اﻓﺸﺎی دﻏﻞﺑﺎزیِ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن [.م].

ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ
Photo: http://www.irna.ir
ﻣﻬﺸﯿﺪ راﺑﻄﯿﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮوز ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ،آﺳﯿﺐ و ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد.
وی ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت و ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،ﻃﻐﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪن ،اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﺸﻢ را دارای ﻣﻀﺮاﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺑﺰاردﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﭼﺎر ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ از آن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه ﺧﺸﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ آن از ﻃﺮق ﺑﯽ ﺿﺮر و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻣﻮﺧﺖ و آن را در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎری واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
راﺑﻄﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺸﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮارداد ،اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
راﻫﮑﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک*
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻓﺰود :واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻢ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از اﯾﻦ رو ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎه ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﮋ ﺧﻠﻘﯽ ،زدن ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﯾﺎ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :واﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺮدن و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﯾﺎد دﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از
اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک اﻃﻼع دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷﺪن آن از ﺳﻮی ﮐﻮدک ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ آزرده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
وﺣﺸﺖ زده و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﻏﯿﺮﻋﺎدی و اداﻣﻪ داﺷﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و اﺻﻼح آن ﺑﺮاﯾﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﮔﺮ دﻋﻮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪن وﺟﻮد دارد در ﻣﺸﺎﺟﺮات آﻧﻬﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آرام ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﻘﺼﺮ ﺷﺮوع درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻮق
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺮد و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻟﺰوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم« اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ »)ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه( ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ از ﺟﺎﻧﺐ وﮐﯿﻼن ،اﻣﮑﺎن اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺣﻖ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻖ
و ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد آﮔﺎه از اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺟﺪای از آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﺰ اِﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را آﺳﺎنﺗﺮ و در ﻣﻮاردی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از آن در
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﻋﺎوی ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ :دﻋﺎویای ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻤﯽ ﻣﻈﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﺰه دﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺪری در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ و
ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر او در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ۴۱ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ را از ﺣﻘﻮق اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ
ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ دال اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻌﺎﺿﺪت وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ،در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮان
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اروﭘﺎﯾﯽ زﻧﺪانﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻨﺪ« اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره
ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن» ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد در دادﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﻓﺎع ﻋﺎدﻻﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽﺷﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﯾﮏ اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ «،در ﻫﻤﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد».
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آزادی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺑﺎروری و آزادی در ﻓﺮزﻧﺪآوری
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
ارزش و ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۴۳ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای او ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد او ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ
ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺷﺎﮐﯽ )ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ« ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی »و اﻋﻼم ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۵۱۳۱در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ را ﺣﻖ اﻓﺮاد و
اراﺋﻪ آن از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی را در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ،اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻣﺤﺪود )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ(
ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﯿﻞ را اﺟﺒﺎری و اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺤﺚ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺘﺸﺎﮐﯽ در آن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ وارد دﻋﻮا ﺷﺪه و در ﻧﻘﺶ ﺷﺎﮐﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ
اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روﯾﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۴درﺻﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﻓﻮری و ﻣﻮﻗﺘﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی وﺟﻮد وﮐﯿﻞ در روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ و اﺟﺮای درﺳﺖ آن دارد.
از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرج و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن در ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ آن از ﺳﻮی ﺿﺎﺑﻄﺎن
ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ وز…( آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻻزﻣﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و روشﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
در آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.

در اﯾﺮان اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز دﻋﻮاﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ اﺳﺖ )در
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه( ،از اﯾﻦ رو اﺛﺒﺎت وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﺳﻮی دادﺳﺮا ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ روﯾﮑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دادﮔﺎهﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ( ،روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ،ﺧﻮد اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﯿﺎری وﮐﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻮده و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون آن ،ﻃﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺧﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ﻧﺪارﻧﺪ.
راﻫﮑﺎر ﻣﻌﻤﻮل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ اﺳﺖ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻮی وﮐﯿﻞ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،وﺟﻮد وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ
و ﺿﻤﻨﺎ ،روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص آن ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﯿﻮب ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻓﻮری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

درﺻﺪر ﻣﺮاﺟﻌﺎت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﻫﻤﺴﺮآزاری«
ﺟﺰﺋﯿﺎت+ﮐﺸﻮر
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رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻮدکآزاری ،ﻫﻤﺴﺮآزاری ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭼﻬﺎر آﺳﯿﺐ اول در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﺴﺮآزاری ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ  ۰۴ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی  ۸۹درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻤﺴﺮآزاری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دو درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدآزاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ زﻧﺎن آزاردﯾﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ  ۴ﻣﺎه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  ۵۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﺴﺮان آزاردﯾﺪه و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ »ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ« ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺳﻮال:
ﺳﻼم!
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ  ۰۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺳﻦ  ۸۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدم اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،دو ﺳﺎل
ﺑﻌﺪش از او ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم رﻓﺘﻢ.
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدم .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﮐﺎر اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻃﻮری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺪ دارﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدی  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ داد .اﯾﺸﺎن دو دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺸﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻼص ﺑﺸﻮم ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻢ.
ﻗﺮارداد ازدواج ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻣﺤﺒﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮﻫﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﭽﻪﻫﺎش ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺴﺮش ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪارد اﻣﺎ دو دﺧﺘﺮش ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭘﺪرﺷﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﭽﻪﻫﺎ را اذﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهای.
ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺑﺮﮔﺮدم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزی و ﺑﺴﺎزی ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدی دﯾﮕﺮ آﺑﺮو ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدم آﻧﺠﺎ .ﺧﻼﺻﻪ ﺧﯿﻠﯽ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺷﺪهام و ﻫﺮ روز ﻫﻢ از
ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮم .دو دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﺑﻮدهای و ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﺖ دادم .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﻻن ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی و از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی زﻧﻨﺪه .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﻪ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﯾﻢ

ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺟﻮاب:
ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم.
ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ از ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ازدواج ﻣﺠﺪد ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در آن ﺧﺎﻧﻪ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽای ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪارﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۳۲۱ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﺑﺮای اﺳﮑﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻟﺘﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اداﻣﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻃﻼق اﻣﺎ ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ .در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﻃﻼق ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ،ﻋﻘﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﺻﻮﻻ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ زن در
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ زن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺪت ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ «،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻣﻮرد ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﯿﺮﻣﺘﺼﻮر
اﺳﺖ -زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ،زوﺟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ازدواج داﺋﻢ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زن اﺳﺖ ،در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ -اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮاردی زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج )ﺣﺮﺟﯽ ﺑﻮدن
اداﻣﻪ زوﺟﯿﺖ( روﺑﻪرو ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻼک ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ
ﻣﻨﺎط{ اﺑﻬﺎم زداﯾﯽ }ﻧﻤﻮده و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر زوج ﺑﻪ ﺑﺬل ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﻣﺘﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل زوﺟﯿﺖ و ﻗﻄﻊ
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﺳﻮال:
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ؟ واﻗﻌﯿﺘﺶ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮف زده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﻤﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﻢ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر  ۴۲ﺳﺎﻋﺘﻪ .دو ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﺟﻮاب:
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻘﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای زن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﻮال:
ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮوم؟ واﻗﻌﯿﺘﺶ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻼق داﺷﺘﻢ اﺻﻼ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ از دادﮔﺎه ﻧﺪارم .اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺟﻮاب:

اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺬل ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺪارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﯽﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺬل ﻣﺪت ،ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﻧﺮوﯾﺪ .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ازدواج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ و ﻣﻬﺮﯾﻪای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

