ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻮدک آزاری ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺘﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدک آزاری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
روﯾﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ« ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ و درﻣﺎن ﮐﻮدک آزاری در ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ »ﮐﻪ در
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۰۲ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮدک آزاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در ﺗﻼش اﺳﺖ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدک
آزاری ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک آزاری در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدک آزاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺟﺮم ﺧﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﮐﻮدک آزاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﮐﻮدک آزاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدک آزاری ﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدک رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدک آزاری ﻫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ
ﻗﯿﻢ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک آزار ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک آزاری ﯾﮏ ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﻼ در
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺎﺷﺪ و آن را اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﻨﺪ.
وی ﮐﻮدک آزاری را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮدک آزاری ،ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن
و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪن ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدک آزاری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ۵۳ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارد ﮐﻪ  ۱۱ﻣﺮﮐﺰ آن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ

 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.
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