ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
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ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻮﻓﻪ اوﯾﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ؛ در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎن ،ﻗﺪرت زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮد و زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎن دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدران ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺷﻐﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزد و ﺑﺴﺎزد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن
را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ دوم زﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ رﻓﺘﺎر و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ
ﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اوﯾﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﮑﺮی در ﻧﺴﻞ اﻣﺮوزی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺴﻞ
اﻣﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻗﺪرت را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎن ،ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت و آزادی ﻋﻤﻠﮑﺮد را واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات اوﯾﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎس آزادی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪﺷﺎن را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
دو راﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ در دﺧﺘﺮان اﻣﺮوزی ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؛ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ دﺳﺘﻪ اول دﺧﺘﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده  30ﺗﺎ  40ﺳﺎﻟﻪای
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯿﺸﺎن از ﺗﺠﺮدﺷﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ 30
ﺗﺎ  40ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در دﻫﻪ اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از
ﺗﺄﻫﻠﺸﺎن ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ در دو ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺗﻮام ﺑﺎ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادی ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:
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ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺪر ﭘﺴﺮم را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .او ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﮋهای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و در ﮐﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﻣﺎ ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
 ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺎردار ﺷﺪم و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻫﺮ دو از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮک
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
آزارﻫﺎ از ﻣﺎه اول ﺑﺎردارﯾﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم دوران ﺑﺎرداری ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم و ﻓﺮزﻧﺪم ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ اراده ﺗﺮک
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪام را
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ آزارﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﭘﺴﺮم ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم؟
او ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر دﯾﻮاﻧﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﻮدم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .از
ﻧﻈﺮ او ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد او از ﮐﻮره در ﺑﺮود و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮف زدﻧﻢ ﻣﯽﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت در او ﻣﯽﺷﺪ.
او ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻦ آزارﻫﺎ را آﺷﮑﺎرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﻣﻦ ﺳﯿﺎه و ﮐﺒﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،او ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر دﯾﻮاﻧﻪ و ﻧﺎﺳﭙﺎس ﻫﺴﺘﻢ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮدم.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد
آﺧﺮﯾﻦ دﻋﻮای ﻣﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﮓ زدم و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ آزار ﻣﻦ ﺷﻮد .ﭘﻠﯿﺲ در ﻃﯽ  ۳ﺳﺎل ۰۱ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؟
اﮔﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﮐﻨﺎرم ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻼف ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ رخ ﻣﯽداد آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ او را ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آن ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺮک راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﯾﮏ ﺗﻨﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎ از ﭘﺲ ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه درﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﯾﺪ
ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﭘﺮ از اﺷﮏ و آه اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و رواﺑﻂ آﯾﻨﺪهﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪاش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﮏﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ آن ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﻟﻘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ

آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺴﺮش ازدواج ﻣﺠﺪد ﮐﻨﺪ؟
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺳﻮال :ﺳﻼم! ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ .دﺧﺘﺮﻋﻤﻮی ﻣﻦ  11ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮده و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ8
ﺳﺎﻟﻪ دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام.اس دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن
را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﺑﯿﻤﺎری دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮش زﯾﺎد ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺎﻟﺶ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ او ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮ از اول ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدی و ﻣﻦ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدی .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ او ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪرش ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ زن دوم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮال
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺴﺮش ازدواج ﻣﺠﺪد ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﺳﻼم! ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎده  16ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎل  ،1353در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن دﭼﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼﺟﯽ ﺷﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ دوام زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺟﺎزه
ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﺎری زن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ام.اس دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن درﻣﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎری را ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه ازدواج ﻣﺠﺪد
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
رواﯾﺖ ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا در دادﮔﺎه
ﺳﻮال :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،آﯾﺎ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺻﺮﯾﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻃﻌﻨﻪ زدن و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ﻗﺮار دادن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﺳﻮال :آﯾﺎ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮش ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮود؟

ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮش ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ زور ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﻳﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ،ﺿﺮر ﺑﺪﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ
ﺑﺮاي زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﻲﺣﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد و ﻣﺎدام ﻛﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮ
دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن ﺣﻖ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ را دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮر ﻧﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ و
ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﻧﻔﻘﻪاش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻗﺼﺪ دارد او را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق دﻫﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻃﻼق
ﺑﺪﻫﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎده  1169ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:ﺑﺮاي ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻔﻠﻲ ﻛﻪ اﺑﻮﻳﻦ او ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﮕﻲ
اوﻟﻮﻳﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮه – ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﮕﻲ در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻮدك
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﮔﺎه اﺳﺖ» .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  8ﺳﺎل دارد ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال :اﮔﺮ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﻓﺮزﻧﺪش را از او ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻗﺎﻧﻮن درﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ زنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
دﺧﺘﺮﻋﻤﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻃﻼق دﻫﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﺳﻮال آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮود ،آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ را از او ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﺣﻖ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد او را دارد،
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻃﻔﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ ،زن در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻼق و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن .ﺑﯿﻤﺎری دﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺘﺎن ﺣﻖ ﻣﻬﺮﯾﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد.

ﻣﺠﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده
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واﻗﻌﻪی ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اول رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ و رواج آزار ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﺶ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪی ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮدهای از داﻧﺶاﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ آن داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺰد رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ

ﺷﻮد؟ اﮔﺮ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ واﺳﻂ را ﺑﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ( .ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪودی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،روزی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در درون ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪانِ ﺗﺮاژدی ،زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی« ﺗﺎﺑﻮ »ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص ،داﺳﺘﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺗﺮاژﯾﮏﺗﺮ و ﻣﻀﺤﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺗﻌﺪیْ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﻞ
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺑﯿﺎن ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ[  .]۱اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻪ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻃﯽ در ﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻣﯿﻦ و
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻠﯽ در درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻣﺤﯿﻂِ« ﻣﺠﺮدی»،
«ﺧﺎﻧﻮاده »ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻪی« ﻣﺠﺮد »در ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ،ﻣﺜﻼ در ﻓﺮمﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ )ﻣﺠﺮد-ﻣﺘﺎﻫﻞ( ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد
روزﻣﺮه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮداﻧﻪای دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮف ﻣﺠﺮدیاش را ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :از
ﮐﻮﭘﻪی ﻗﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻠﯿﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده/ﻣﺠﺮدی داﺷﺖ( .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺠﺮدی-ﺧﺎﻧﻮاده
آنﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ
«ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ »اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ اوﻟﯿﻦ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺠﺮدی-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ درون داﯾﺮهی ﻣﺠﺮدی ﻫﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ داﯾﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم« ﺧﺎﻧﻮاده »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻣﺠﺮد ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺧﻮﺷﮕﺬران ﺧﺸﻦ ﻣﻨﺰوی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده.
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ درﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ رود اﻏﻠﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻤﻊﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﻣﺠﺮدی ﻣﺮداﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻬﺎن و دو زﺑﺎن از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎﺣﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮدی ﺑﺮدارد و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ﺟﻮان را آن »ﺣﺮﻣﺖ« و »اﺣﺘﺮام« ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و اﺑﺮاز ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد» .ﻣﺠﺮدی-ﻣﺮداﻧﮕﯽ« ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪ
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزی ﭘﺴﺮان را ﻣﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪاش را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﻓﺮا
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﭘﺎدﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ:
 (١اﻓﺮادی ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ« ﭘﺮسﺗﯽوی »را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺒﻊ:

اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
Photo: Polonez/www.shutterstock.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺳﻼم ،ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
در ﺳﻦ  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد و ﻣﻮادﻓﺮوش
اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺮ زﻧﺶ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺻﻼ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ
ﺧﺎﻧﻤﺶ را ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﻻن اﯾﻦ دﺧﺘﺮ  ۱۲ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ در ﻣﺤﻠﻪ دارد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﻮرت ﮐﺒﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺷﺪه و او ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮش او را زده .ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮش
ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﺮود و ﺷﺐ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮑﺶ زده .واﻗﻌﯿﺘﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ﭼﻮن دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺳﻮزد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ راﻫﺶ ﭼﯿﺴﺖ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺳﻼم!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن زن ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪز »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۸۳۱از ﺳﻮی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻬﻔﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ۷۲ ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان« ﻗﻮادی »وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻮادی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای زﻧﺎ ﯾﺎ ﻟﻮاط .ﻣﺎده  ۳۴۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺪ ﻗﻮادی ﺑﺮای ﻣﺮد
 ۵۷ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۵۷ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت آن را ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای زن ﻓﻘﻂ  ۵۷ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ».
در ﻣﻮرد ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﺳﺮا رﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ،او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
اﮔﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺮود ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪم آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ ﺧﻮدش را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺪارد اﻣﺎ
اﺟﺒﺎر ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اراده ﻓﺮد را ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
از ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اراده وی ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و….
از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش دادﻧﺪ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی در اﺛﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه دو ﻣﺎده  ۴۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات« ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﻲ ﺑﺎ زﻧﻲ ﮐﻪ راﺿﻲ ﺑﻪ زﻧﺎي ﺑﺎ او ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺑﻲﻫﻮﺷﯽ ،ﺧﻮاب ﻳﺎ ﻣﺴﺘﯽ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ
رﻓﺘﺎر او در ﺣﮑﻢ زﻧﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻒ اﺳﺖ .در زﻧﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻏﻔﺎل و ﻓﺮﻳﺐ دادن دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﺑﺎﻳﺶ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن زن اﮔﺮﭼﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن او ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻓﻮق ﺟﺎري اﺳﺖ».
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه وﺿﻌﯿﺖ زاﻧﯽ و رﻓﺘﺎر او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ زاﻧﯽ ﺧﻮد اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
و اﯾﻦ اﺟﺒﺎر از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻧﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺠﺎزات آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زاﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ از ﺿﺎﺑﻄﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﯾﻌﻨﯽ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زاﻧﯿﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن از ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺮس ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اراده و ﺧﻮاﺳﺖ زاﻧﯿﻪ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺶ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دور ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﺪا
ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه و از ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و اﺛﺒﺎت اﺟﺒﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺪارﮐﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪی دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮوش اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﺷﻨﻮای اﯾﺮان ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
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در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﭽﻮن« ﮐﻼهﻗﺮﻣﺰی» ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻧﺎﺷﻨﻮا درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﺮاﺑﺮ از رﺳﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ راه ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻧﻪ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﺷﻨﻮای اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دوری ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه در« ﻣﺮﮐﺰ »اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎدۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﯾﺞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود و ﭘﺮ از ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺪون زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی آﻣﻮزش ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮاد ﭼﺎﭘﯽ و ﻣﺘﻦ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ
ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ رادﯾﻮ-ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ و ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﺳﻤﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد از
ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻨﺮ و داﻧﺶ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺰوا در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﯽ از ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دارﻧﺪ .زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﯿﺠﺎن آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻨﻮا از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﺎره و ﻧﺎﺑﻠﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﻮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻨﻮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ را ﻧﻔﻬﻤﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ او ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻨﻮا
در ﻣﻮرد واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﻮا وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد .ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻨﻮای ﺧﻮد در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و اداری
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ زﺑﺎن اﺷﺎره را
از ﻧﻮزادی ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺤﯿﻂ
)ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻠﻮﭼﯽ (…،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻨﻮای ﭘﺪروﻣﺎدر ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﮐﺎرآﻣﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻮن از ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮏرﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺪروﻣﺎدر ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﻮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ،ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد .ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و راﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﻮای ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دوش آﻧﺎن اﺳﺖ.
زﺑﺎن اﺷﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اواﺧﺮ دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺮان ،ﺷﺒﮑﮥ دو ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ روﯾﺪاد ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد از زﺑﺎن اﺷﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ« ﻓﺎرﺳﯽ
اﺷﺎرهای »ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن آوا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ راﺣﺖ و روان ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ـ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮥ اﻓﺮاد ﺷﻨﻮای اﯾﺮان اﺳﺖ -ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻼً ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻧﮑﺮده زﯾﺮا ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻼت در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ،ﺟﻤﻼت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎدلﻫﺎﯾﯽ در زﺑﺎن اﺷﺎره ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در دﻫﮥ
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎﺷﻨﻮاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ از اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮاً اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮام در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﺎﺷﻨﻮا از آن ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درواﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻨﻮا ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ آﺳﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن اﺷﺎرۀ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻮﯾﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ دور ﺑﻮدن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﺑﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﺷﻨﻮا درﺣﺎل ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﻓﻪای زﺑﺎن اﺷﺎره را ﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻫﻢ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ﺗﻼش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« زﺑﺎن اﺷﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ »ﺑﻪ ﺟﺎی« ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺎرهای »اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺎرهای زﺑﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و درک آن دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﻓﻪای از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دو ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﺮای اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎﻧﯽ و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﻮا ﺑﺮای درک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﺠﺎد اراده ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل۶۹
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در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎدی را ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎم ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽرود؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺴﺎﻟﻪاش ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎدی را ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎم ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽرود؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه اﺣﻤﺪ ﺧﺎﮐﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮاﻗﺎﻣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و وﯾﮋه
)ﻣﺮاﮐﺰ راه ﻧﻮ( ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﭘﺮوری دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎد ﯾﺎ آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )وﯾﮋه( ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪ ،دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎد و زﻧﺎن وﯾﮋه را ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻣﻮزش ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺸﺮوع ،ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎد ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻏﻔﺎل و …از
ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده دور ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و آﻣﺎدﮔﯽ ،دراﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﻋﺮف در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﮔﺬران ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
رواﺑﻄﯽ ،از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و
ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ  2ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری« آﺻﻒ »وﯾﮋه اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری« ارﺷﺎد »وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۸۱ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،در روز ﺳﻮم دی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺳﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری روزاﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﯽ از ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺰو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن در ﻣﺮدادﻣﺎه از ﺑﺮﮔﺰاری اﻗﺪاﻣﺎت و ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ از
آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎﮐﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺒﺮی دﻗﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
راهاﻧﺪازی ﮐﻠﻮپﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻠﻮپﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی از دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻠﻮپﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮل ﻣﺴﺆوﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﻮپﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  96راهاﻧﺪازی ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
راهاﻧﺪازی داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای آن داﺷﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺴﺆوﻻن در اواﯾﻞ ﺳﺎل
ﺟﺎری دو داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﻠﯿﻪ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و در درﺟﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و
اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪروز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل  96ﺣﺘﻤﺎً از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از راهاﻧﺪازی ﯾﺎ ﻋﺪم راهاﻧﺪازی آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در اﯾﺮان در ﺳﺎل  1391داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :آﻣﻮزش ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر /ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای روﺑﻪروﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ)
ﻃﺮح ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮐﺸﻮر در ﻃﺮح ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای  250ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرت ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح اﻓﺮاد از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺐ از ﺧﺎرج از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه و ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺖ
ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 2 .ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ
ﻃﺮح ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ /ورود ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ)
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﻃﺮح ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ)
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﻼق
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﻼق ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
و ﺿﻌﻒ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎل  96ﺑﻪ  11اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﻼق در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد در  10اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻃﻼق
راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ(
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻃﻼق ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وارد ﭼﺮﺧﻪ وﮐﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  18ﺗﺎ  20درﺻﺪ زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺟﺎع داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﭘﯿﮕﯿﺮی  6ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎزش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح در  10اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه و در  11اﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .در دیﻣﺎه
ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ  ۵۹۱ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﻧﯿﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﺟﺰو
دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺒﺮی از اﺟﺮای آن در ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﻼق در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ)
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﺷﯿﺐ رﺷﺪ ﻃﻼق ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻃﻼق /ﺗﻔﺎوت ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻧﺎﺟﺎ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ)
راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر دادﮔﺎهﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در دیﻣﺎه ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  130ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻬﺮان در ﮐﻨﺎر دادﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺰودن ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻂ ﻣﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎد
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  96اﻓﺰودن ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ
ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺑﺎنﻣﺎه ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮدن ﺧﻄﻮط ﻣﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻻزم از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ ﺳﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق در ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺧﺬ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻟﺰوﻣﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

در آن زﻣﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد(
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و رﺿﻮی و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 15
واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﯾﻼم ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎز
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﮔﺮﮔﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  22ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  15ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و  7ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﭼﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ؟ /ﺷﻤﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ(
ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ
اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  95ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﻣﺮدادﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اوﺗﯿﺴﻢ
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اوﺗﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  2ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن اﺳﺘﺎن )ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ( ،ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزشدﯾﺪه ،از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل داراﺑﻮدن ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ،ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ و ﻏﺮﺑﺎل ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮکﺑﻮدن ﮐﻮدک ﺑﻪ اﺑﺘﻼی اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ،اﺟﺮای آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪن ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اوﺗﯿﺴﻢ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﮐﺰﻣﺤﻮر و
ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﺪ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :رﻧﺞﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻘﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪای(
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎری 140 ،ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  190ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﻣﺴﺎل 160
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  150ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮری و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راهاﻧﺪازی و در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری  ۴۲ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﯾﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ  20زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﻪ  15زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
از  15اﺳﺘﺎن ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار و ﭘﻨﺞ زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن،
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺮ از زﻧﺪان درآوردهاﻧﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﯾﺮ  18ﺳﺎل
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺳﻢزداﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن،
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در زاﻫﺪان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .ﻋﻤﺪه ﮔﺮوه ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺷﺎن ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻫﺮ دو ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪان ﯾﺎ
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را اداره ﮐﻨﻨﺪ .در زاﻫﺪان ﺣﺪود  110ﺗﺎ  115ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮج اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﯽ از اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرک
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در آنﺟﺎ ،ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
آﻣﺎدهﺳﺎزی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزی در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن )ﺗﺎرک( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرک ،ﻣﺮاﮐﺰی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  12ﺗﺎ
 18ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﺳﻦﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرک ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺴﺆوﻻن در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ.
ﺣﺪود  12اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺗﺎﻗﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرک را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ

ﮐﻮﺗﺎه در اﺻﻔﻬﺎن و ﻓﺎرس ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرک راهاﻧﺪازی ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرک ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد)
راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺗﯿﺮﻣﺎه از ﺳﻮی ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن  30ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ در 120
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ زودی ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺧﻮزﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت  CBRﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  420ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺎت  CBRروﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی CBRدر ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ
اﻓﺘﺘﺎح ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮاوان ،آن را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۰۲ﭘﺎﯾﮕﺎه  CBRﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر در 6
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .از
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ  20ﭘﺎﯾﮕﺎه 10 ،ﭘﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ،ﻣﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﺎش ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ،زﻫﮏ ،ﺳﺮﺑﺎز ،دﻟﮕﺎن ،ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ و ﮐﻨﺎرک
از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه  CBRﺳﺮاوان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  7ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد ،ﻗﻠﻌﻪﮔﻨﺞ ،ﻣﻨﻮﺟﺎن ،ﻓﺎرﯾﺎب ،رودﺑﺎرﺟﻨﻮب ،رﯾﮕﺎن و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آذرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت  CBRﺑﺮای  ۰۲۴ﻫﺰار روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ
اواﺳﻂ ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ  75درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﯿﻮب ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ در ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ،از ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﯾﺪار در آنﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ارﺟﺎع ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻀﻞ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ از زﻧﺎن
ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ  2ﺗﺎ  3ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎدران
ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ از ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻤﺎری ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﻢ /ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ)
راهاﻧﺪازی ﻣﻬﺪﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر زﻧﺪانﻫﺎ
وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻬﺪﮐﻮدک در ﻣﺠﺎورت زﻧﺪانﻫﺎی زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺧﻮد را دارد .ﭘﺲ از

ﮐﺸﻤﮑﺶ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ در  2زﻧﺪان ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه وﺟﻮد دارد و زﻧﺪانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﮐﻮدک دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه در زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن زﻧﺪان ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﻬﺮان ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺪان اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎزدﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﮐﻮدک در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در اﺻﻔﻬﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ)ع( ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ در زﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آنﺟﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﻬﺪﮐﻮدک در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﺛﺒﺖﺷﺪه آﺳﯿﺐﻫﺎ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﮐﻮدکآزاری ،ﻫﻤﺴﺮآزاری و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی
آنﻫﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ،زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺪی واﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪﻫﺪ ،رﻫﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از اﻓﺘﺘﺎح آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
اﺟﺒﺎریﺷﺪن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آن
ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .از ﺳﻮی ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ژﻧﺘﯿﮏ را
ﺑﺮای زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج دارﻧﺪ ،اﺟﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ژﻧﺘﯿﮏ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .در ﻣﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم
و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪﻃﻮرادﻏﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ 30 :درﺻﺪ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﮑﻞ در اﯾﺮان زن ﻫﺴﺘﻨﺪ /آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ)
ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ازدواج ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺠﺪداً آن را رد ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺒﺮی از ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ ﻧﺸﺪ و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﯿﺪه ﺣﻤﯿﺪه زرآﺑﺎدی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  26ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ،
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺮﺳﺪ و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻃﺮح ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود.
از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺆوﻻن ،ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ راﺣﺖﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻻی  30ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮاج
اواﯾﻞ دیﻣﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ رﺻﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آن )ﺳﺮاج( در  31اﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻻن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰو ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺎ  25درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .ﺑﺤﺚ رﺻﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻃﺮح ،در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  4100ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ و در رده ﺳﻨﯽ ﺧﺎص ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ-داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ و راﯾﺞ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮاج روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ /ﺣﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای(
ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺲ از وﺿﻌﯿﺖ ﻃﻼق
اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه از ﺳﻮی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺲ از وﺿﻌﯿﺖ ﻃﻼق در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻃﯽ آن ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزآراﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻃﻼق اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺳﺎل  97ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺎه ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده

اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺎه ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن  ۶ﻣﺎه ﺗﺎ  ۲۱ﺳﺎل ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻨﺰل ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ ،اردوﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺗﻤﺎموﻗﺖ
آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،اردوﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دورهﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ۶۱ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺎه ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۳ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﺳﻮق داده ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن
در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮادات ﻣﻄﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﻌﻠﻮﻻت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺳﺎل  ۷۹اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﻗﻄﺒﯽ دارﻧﺪ
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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﺣﻮزه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
رزا ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮﺳﺶ :زن ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ازدواج ﮐﺮدهام .ﭘﺪرم ﺑﺎ ازدواج ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد ﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎﻻﺧﺮه راﺿﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﻋﻮاﯾﻤﺎن ﺷﺪ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮد .ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ او از داد زدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ را
ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻢ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم.
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم او را ﺑﺒﺨﺸﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺮﮔﺮدم.
دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻦ از ﮐﻮره در رﻓﺖ و ﻣﻦ را ﻫﻮل داد ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮردم و زﺧﻤﯽ ﺷﺪم .ﺑﻪ
ﺟﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺶ ﺑﻮد را ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ آراﻣﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎهاش ﺷﺪ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﺑﯿﻦ دو راﻫﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و رواﻧﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدهام .ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ آﯾﻨﺪهام ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻘﻂ و ﻃﻼق ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻨﯿﺪه و

ﺧﻮاﻧﺪهام «:ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ازدواج ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد ﻣﻦ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ِ».ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد
دﺧﺘﺮم ،ﺑﮕﺬار ﺧﺎﻃﺮت را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و … ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽزﻧﯿﺪ اﯾﺪهآل اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ﺗﻮ ﻣﺮا
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ».
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﺎوره ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ «:اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺎ روی دم ﻣﻦ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم! »ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد «:اوﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺷﻤﺎ دم دارﯾﺪ! »ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪاش ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی دم ،ﻓﻮرا و ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال دوم ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽآورﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ «:آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮐﺘﮑﺶ ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ »ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ردﯾﻒ اﺳﺖ «:ﻣﮕﺮ ﻣﻦ
دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ؟! »اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل آن را دارﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را دارد و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﺎﺻﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪرﺗﺎن را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ردﭘﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﮑﺎش ﭘﯿﺶ
از ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪای در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ
و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ و در اﺳﺮع وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداری ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ .در دوران
ﺑﺎرداری ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎدرش اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ روی ﺟﺴﻢ و روان او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دو ﻗﻄﺒﯽ دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﯾﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارد ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺧﻼﻗﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺸﻢ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﮐﻼسﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ روانﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و اﮔﺮ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﯾﺪ.

داﺳﺘﺎن رز ﻟﯿﻠﯿﺎن  :ﺑﺎ ﺑﺮادرم رو در رو ﺷﺪم
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ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﯿﺘﺮا ﭘﻬﻠﻮان
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮادرم از ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ رواﻧﮑﺎوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪام.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽام
آﯾﺎ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﺑﺨﺸﯿﺪهام؟ ﺑﻠﻪ ،اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪهام اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪام ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ.
دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎدر و ﭘﺪرم ﻫﺮ دو ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ از ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرم ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺖ دارم ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ داری را ﻧﺸﻨﯿﺪم .ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﺖ
دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺻﺎف و ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎدی ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪر واﻗﻌﯽ ﺗﻮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎور ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زود ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎواﻧﯽ داد .اﮔﺮ ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺧﺪا ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از دﺳﺘﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ دوﺳﺘﻢ ﻣُﺮد .ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ
ﮐﻤﯽ ﺳﺮدرد داﺷﺘﻢ و ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم و ﻣﺎدر اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮوم .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم .در ﻣﻮرد
ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﻢ و
ﺗﺮوﻣﺎ را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪی اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺟﻮاب داد ﭼﻮن در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ
آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﻣُﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﻣﯽآورد .در ﻣﺪرﺳﻪ دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ ،او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺒﺎزی ﻧﺸﺪم .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﻣﺎدرش را در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪم وﻟﯽ او ﻣﺴﯿﺮش را
ﻋﻮض ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻗﻮام دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮوم .وﻟﯽ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﮐﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ،آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل دو ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺎدف ﺻﺪای ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺣﺮف ﻣﯽزد ﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ :ﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮم دﺳﺘﻢ را ﻣﺤﮑﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدف ،ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در دم ﺟﺎن داده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ .آن ﺳﺎل
ﻣﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺪﺧﻠﻖ ﺑﻮدم.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  ۰۱ﯾﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﺑﺮادرم ﮐﻪ آن زﻣﺎن  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻢ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داد .واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم  ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪم .ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﻦ داﺷﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد آن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮادرم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﮐُﻤﯿﮏ را دارم اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺳﺖ
داری ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن دﺳﺖ دراز ﮐﺮدم.
اﺛﺮات دراز ﻣﺪت ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽام ﺑﺎردار ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦﻣﺎن و اﺟﺎزه
دادﮔﺎه ﺑﺎﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ و او ﺗﺎزه ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرﻣﻢ ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮم اﻟﮑﻞ زﯾﺎدی
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽام ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ
ﻋﻼﯾﻢ اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺎ-ﺗﺮوﻣﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم.
ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهام ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .در آن زﻣﺎن درﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ
روان زﯾﺎد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎور ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮوم و ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم.
اﻻن ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﯽ روم .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ رواﻧﮑﺎوﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪام و آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ :اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺎ-ﺗﺮوﻣﺎ  ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺮزی.
در ﮐﻮدﮐﯽ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽام و دو دوﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از دﺳﺖ دادم .ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺣﻮادث ﺑﻮدم ،در ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺼﺎدف ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ،ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺣﺲ ازدﺳﺖ دادن ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻢ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ و ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮادرم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﻦ ﮐﺮد .ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺎ-ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه ﭘﺲ از ﺗﺮوﻣﺎ ،ﮔﺮوﻫﯽ از

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺎ-ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﻫﻨﻮز ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ  ،اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺎ-ﺗﺮوﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ در ﺑﺮاﺑﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﺎ ﮔﻮشﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﺷﺪم .ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺮوع
ﺷﺪﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺸﻮش و درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر در ﺧﻮاب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺎم ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدم ﺑﻮد .ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮدزﻧﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدم ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮدم ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدم «:ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ دﻫﺪ».
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮادرم ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎﯾﯽ رواﻧﮑﺎوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام.
ﺑﺎ ﺑﺮادرم رو در رو ﺷﺪم
ﭘﺲ از ﻣﺮگ واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﺑﺮادرم رو در رو ﺷﺪم .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم آﻧﻬﺎ رﻧﺞ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد و
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدم را ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﻢ .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادرم رو در رو ﺷﺪم .ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ﺗﻮ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﺑﻮدی و از ﻣﻦ
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدی و ﻣﺮا آزار دادی و…  ٬او ﻧﺎﻣﻪای در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام
ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﮏ را دوﺳﺖ دارم .ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آن روزﻫﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺗﻮ ﻧﺸﻨﯿﺪم.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮادر
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻣﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﮐﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ رواﻧﮑﺎوﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ
رواﻧﮑﺎوﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
رواﻧﮑﺎوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ رواﻧﮑﺎوم ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﺷﺪهام و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ  :ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم و ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .او ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام او ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﺲ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺑﺮادرم ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ در
ﮐﻮدﮐﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ﺷﺪم و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدم
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اداﻣﻪ دادم .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪاواﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ام را ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻓﮑﺎرم را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورم .در واﻗﻊ اﯾﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﻓﮑﺎرم را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﺳﻢ .راﻫﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺒﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ.
آﻧﻬﺎ و ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ داﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای را اﻧﺘﻈﺎر دارم.
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ دارم
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺮور ،اﺳﺘﻘﻼل و ارزﺷﺸﺎن را در ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ،آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﻮن

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻦ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران دارﻧﺪ ،ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
آزاردﻫﻨﺪهای دارﻧﺪ .ﻣﻦ از دوﻟﺖ و روﻧﺪ اداری در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎدران ﻧﺎﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و از آن
ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ آﯾﻨﺪه را ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﻢﺳﺎزی دﺧﺘﺮان ﻧﺎﺗﻮان و ﮐﻢﺗﻮان ﻫﺴﺘﻢ .در ﻃﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ،زﻧﺎﻧﯽ را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎرﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ زﻧﺎﻧﯽ را دﯾﺪهام ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ذﻫﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ارزشﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭼﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ آزار ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ،آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻮرد
آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊDVRCV :

در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺰر رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ آداب و رﺳﻮم و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ
اﻻﯾﺎم رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ
زوج ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮادر ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺸﺘﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺎدر  70ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽ
آﻣﺪه اﻧﺪ زﺣﻤﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و زن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داده و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ زن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زن ،وی را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ را دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺮﺑﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ زن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ زن ،ﺷﻐﻞ وی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر وی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﺮف ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺎده  1107ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده «:ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﻜﻦ ،
اﻟﺒﺴﻪ  ،ﻏﺬا  ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آن را از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺷﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ .زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دادﮔﺎه رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻄﺮ ﺿﺮر ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﻪ زن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه
اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﻛﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ و
دوﻣﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ.
اﻣﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮزﻧﺪی را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ از زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮدن از آﻧﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی
ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد د از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای زن اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .

