از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮی ﻣﻮاد و ﻓﺴﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
Photo: majo1122331/shutterstock.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻼم .ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ زن وﺷﻮﻫﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﺳﺎل دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ واﻗﻌﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﻋﺘﯿﺎد دارد و ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎ ﻋﻮض
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﮓ زدﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻧﺪاد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪهﺷﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .دو ﺗﺎ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .درسﺷﺎن ﻫﻢ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮا
اﮐﺜﺮ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻫﻢ اﺻﻼ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﭘﺪرش ﺟﻠﻮی آنﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻓﺤﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ﻫﻢ دارد .ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﯾﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﺑﺮوﯾﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻼم! ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ  .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  123ﮐﻪ ﺧﻂ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ دﯾﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« ﮬﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ و اذﯾﺖ و آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد».
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺘﺒﯽ و
ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪای از اﻓﺮاد ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻼف
ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻧﺎﻣﻪای وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ را ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1173ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ
ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻳﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدری ﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﻔﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻴﻢ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ را ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ» .در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک را اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
!ﮔﺬارﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢﻣﺎدر و ﺑﺮادرم ﻧﻤﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎرداری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ زن
ﭘﺮﺳﺶ :دادﮔﺎه ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدک از آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻠﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮد ،وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از دادﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ ﺧﻮد اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﭼﻄﻮر ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ده ﺳﺎل دارد .وﻗﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﯿﺪف اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .در ﻣﻮرد اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻢ ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﻮاردﺧﺎﺻﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺮم
ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﯿﺎدش ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺪارک ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ دادﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺮار  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
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رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل در ﺳﺎل ، ۵۹ﮕﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻓﺮار دﺧﺘﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی اورژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺒﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  5 ، 95ﻫﺰار و  38ﻣﻮرد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه در  4ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  118ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ،ﯾﮏ ﻫﺰار و 14
ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر ،دو ﻫﺰار و  579ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ  123و  259ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در  6ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ  96اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ زﻣﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان  644ﻣﻮرد ،ﺧﻂ  ، 123ﯾﮏ ﻫﺰار و 727ﻣﻮرد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر  515ﻣﻮرد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ  144ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

 ۲۲ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻓﺮﯾﺒﺎ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﮔﯿﻼن در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن در رﺷﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۵۱ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻢ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،اﯾﻼم ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪن
و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﮑﺎن در ﻣﺤﻞ اﻣﻦ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﺳﺮﭘﻨﺎه و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ،ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ و رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ  ۳۲۱ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ زن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺬﯾﺮش وی در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ اﺳﺖ.
درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،داﯾﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
*ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۰۰۲ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در رﺷﺖ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ۰۰۲ ،ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
وی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ آزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۰۰۶زن در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ.
* اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت و ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﯾﺎ آزار ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻨﯽ دارد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ او را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ
و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،ﯾﮏ آدم ﺧﺸﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮان از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در
ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.

وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۰۶۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﯾﺒﺎ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﯿﻼن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ

! ﺣﺮاج ﺳﻪ ﻧﻮزاد:دﻫﻨﺪه در ﺣﻮاﻟﯽ اراکاﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﮑﺎن
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ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺳﻪﺷﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ «،ﻣﯿﺰان »در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎدرﺷﺎن  33ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺮ دوم ﻣﺮدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ
اﺳﺖ.
در روﺳﺘﺎی آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ از  30ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺮود و« ﻣﮋﮔﺎن »ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ  2ﺳﺎل از
ﺧﻮدش ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮋﮔﺎن و ﺳﻌﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﺎزﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،او از ﻫﻤﺎن
ﻣﺎهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری داﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  3ﺳﺎل ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ« ﻧﯿﮑﺎ» «،ﺳﺎرا»
و« ﺧﻮرﺷﯿﺪ »ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺪر ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
او در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻬﺎی  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺰدانﭘﻮر – ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ – ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﮋﮔﺎن و ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻣﮋﮔﺎن ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اراک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ زودﻫﻨﮕﺎم ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﺎدر ،ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ  40روز زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺰدانﭘﻮر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮیﻣﺎﻧﺪن ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ  3ﻧﻮزاد در دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
وی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺪر ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﯾﮏ زن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی
ﮐﻪ  3ﻗﻠﻮﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ «،ﺳﻌﯿﺪ »ﭘﺪر ﺳﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺪر ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻮزاداﻧﺶ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .او در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻮزادان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎدر ﻧﻮزادان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ را ﻓﺎش ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ زن ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﻮد و ﻧﻮزادان را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﺣﺎل ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻮزادان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﺰدان ﭘﻮر از ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺰاش ﻣﺪدﮐﺎری و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اورژاﻧﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﺳﺘﺎن اراک ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.
وی از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﻮزادان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮋﮔﺎن اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comHalfPoint :
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.

ﺧﻂ ﯾﮏ دو ﺳﻪ و اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

 behzistiﻋﮑﺲ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دوﺳﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرم از ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺎر اداری ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش و ﭘﺴﺮک ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺴﺮک ﻧﺎ آرام و ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎر داﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دم دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮرد زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ﻣﺎﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﺠﺎت داده ﺷﺪه و رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﺷﺪ .اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺮﻏﺮ و ﻧﻖ ﻧﻖ
روز ﺳﻮم اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ »ﮐﻮدﮐﺎن دﺷﻮار« ﮔﻮﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽاش ﭼﯿﺰی ورای ﻃﺎﻗﺖ آدﻣﯽ ﺑﻮد .از آن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنوﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﯽﮐﺮدن
ﻇﺮف ﺷﯿﺮ را روی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮد ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام درﮐﺶ ﮐﻨﻢ ،ﺧﺎﻧﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﺪام در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﭽﻪاش را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ اوﻟﯿﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم و ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﻮدک ﺑﻪ دل ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﺗﻦ ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻮدک ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﮏ و ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ
دﻟﺨﺮاش را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﭽﻪ را از زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎدر ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺮز ﺟﻨﻮن
دادم و ﺑﺤﺚ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﺣﻮزه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﻫﻤﺎن روز رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت دادم،
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ  ،۳۲۱از ﻣﺒﺎﺣﺚ روز ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﮓ ﻧﺰدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮدم ،ﻓﺮدای آن روز او ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮد و آن دﯾﺪار آﺧﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺮک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﻣﺎدرش ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ،
ﺧﻮدم ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﯽ درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدﮐﻢ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻢ و داد و ﻓﺮﯾﺎد راه ﻣﯽاﻧﺪازم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮﻣﻨﺎک اﻧﺴﺎن دروﻧﻢ ﻣﯽﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزاررﺳﺎﻧﺎن ﮐﻮدک،
واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﻣﺎ آﺷﻔﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی را ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف و ﺳﻨﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﺟﺰء ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)اﯾﺮﻧﺎ ﺳﻮم ﺗﯿﺮ  (1393دﻫﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۴۳ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار رخ ﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﯾﮏ روزﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ  ۳۲۱ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎس« ﮔﻮﯾﺪ:ﮔﯿﺮم ﺻﺪای آرام زﻧﯽ در آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﻣﯽﺷﻤﺎره  ۳۲۱را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺧﻂ درﺑﺎره ﮐﻮدک آزاری و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
»ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮدک
آزاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد.
اﻣﺎ در اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۸۷۳۱در ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﺷﻤﺎره ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۲۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ۳۲۱اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ راه اﻧﺪازی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ در آن روزﻫﺎ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان  ۰۵ﺧﻮدروی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۰۰۷ﺧﻮدروی ون ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن
رﺳﺎﻧﺪن آن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و وزارت ﺗﻌﺎون ،وزارت ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری ،دادﮔﺴﺘﺮی ،وزارت ﮐﺸﻮر ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و وزارت ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺎه و ﺗﻌﺎون ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ
اورژاﻧﺲ ) ،(۳۲۱ﺗﯿﻢ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎر ﺷﺎﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺪدﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل راه اﻧﺪازی ﺷﻤﺎره  ۳۲۱ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .و اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪٔ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺶ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن را ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از ﻫﻤﻪٔ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦ  ۳۲۱ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﮐﻮدک آزاری ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارد اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک آزاری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺤﯿﻒ آﻧﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ اﻣﺪاد رﺳﺎن ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و آزار ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
آزاری ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  123ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار و  ۰۰۵ﻧﻔﺮ در  ۰۹۱ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎرﻧﺪ و در ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۵۲ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ(
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺻﺮف ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ  ۰۱۱در

ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺪدﮐﺎران ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ  ۳۲۱ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮدک ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ﺟﺪی اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽﻣﯽ »ﻧﺴﺮﯾﻦ .م«
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزه و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک ،در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﻧﺠﺎت ﮐﻮدک از دﺳﺖ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ،ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ در ﺑﻪ دری اﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ ،ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ آبﻫﺎ از
آﺳﯿﺎب اﻓﺘﺎد ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و اﻇﻬﺎر ﻫﻤﺪردی ،ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدک ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺘﻢ
ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪه و ﮐﻮدک را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهٔ ﻣﺪدﮐﺎران اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﺮده و
رﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ .از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪدﮐﺎرش را ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﻣﻮردی و ﻣﺸﺎوره ﺑﺪﻫﻨﺪ وﺣﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ دراز ﻣﺪت ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ.
او از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﻧﻪ در اﯾﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪه اﻏﻤﺎض آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺮف ،ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻃﻼع دﻫﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪد ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ،ﮐﺎر»ﻧﺎﻫﯿﺪ اﻣﯿﺮﻧﺎﺻﺮی«
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﺮی از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﯿﺎن آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱و ۷۳۱
ﺷﻬﺮداری در ﮐﺎر اوژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﯿﺮﻧﺎﺻﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﺸﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
او از ﻣﻮازی ﮐﺎری ﺷﻬﺮداری و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ.ﮔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ اورژآﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

