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

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

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

آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
«ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده» .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن،
ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺟﺪای از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ و دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان« ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از  ۰۰۱ﻣﺎده آن ۰۷ ،ﻣﺎده وﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮی داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ(۱)».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات
ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯽاﻧﮕﺎری آن ،در ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰه دﯾﺪه ،در
ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دارد ،از اﯾﻦ رو ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ و ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﮑﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺪت و ﺣﺪت
ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ او اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،روﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮم
از اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﺪرت ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن روﺑﻪرو ﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰه دﯾﺪن ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ارﺗﮑﺎب آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ(۲).
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن( ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ(۳).
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت در دﻓﺎع ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ
ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ،ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه او را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ،وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺮﻓﯽ او در دﻓﺎع و از اﯾﻦ
رو در ﻣﻌﺮض ﺟﺮم ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺳﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه؛ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ
«ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آزادی اﻓﺮاد ﺷﺪه »و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد»(۴).
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اَﻋﻤﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﺤﺪﯾﺪ آن ،ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادر و اﻋﻄﺎی آزادی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ
آﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ذاﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺘﻔﺎع اﺷﺨﺎص از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد،
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺮاد را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺟﺮم ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ-ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺻﻮرت اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎناﻧﮕﺎری آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮوع روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺴﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﮕﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺟﺮم( ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وی ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮس از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮط ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه آن ﺣﺘﯽ ﺗﻮان روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم را
ﺑﺮای ﻓﺮار از آن ﻧﺪارد.
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ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
وﻗﺘﯽ زن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ،ﻫﻨﻮز ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﮔﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ،
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﺳﺖ از ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﯾﺎﺣﺘﯽ ﻓﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ) ،(Advocateدوﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ آزارﮔﺮ و آزاردﯾﺪه ،ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻠﺦ و

ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﺎه دراز ﻣﺪت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪی ﻓﺮد آزارﮔﺮ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﺑﻌﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
درﺳﯽ ﮐﻪ از درک اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،اﺣﺴﺎس و ﺧﺎﻃﺮات
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺒﻮراﻧﻪ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارد .ﻣﻬﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن اﯾﻦ
زﺧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ و ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮔﻮش دﻫﯿﻢ و از ﻗﻀﺎوت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ آزارﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖﺷﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﮔﺎه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اداﻣﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن – و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ-
ﻣﺴﺘﺤﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮاردی را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺿﺮوری  24ﺳﺎﻋﺘﻪ) (Hotlineﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ او اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﻮش داده ﺑﺎﺷﯿﺪ.در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎطﺷﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﻗﺘﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﻫﺪف او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﮐﻮره در ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ او را درک ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻃﺒﻖ
ارزﯾﺎﺑﯽ او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪر آزارﮔﺮﺷﺎن ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ و ﯾﺎ اﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اداﻣﻪ داده و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،از ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻄﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را وﺧﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .آنﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻫﻢ در راﺑﻄﻪﺷﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ارزش ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺸﻮﻧﺖ را دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪاﻧﺪ.
ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪان ،از دﺳﺖ دادن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،درآﻣﺪ ،ﺷﻐﻞ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮت،
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺛﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ آزارﮔﺮ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺻﻼ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ دﺧﯿﻞ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮد آزارﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ از او ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪاش را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ

آزارﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
آﻧﭽﻪ در آﻏﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮک ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺮک و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در واﻗﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،دﯾﺪﮔﺎه و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای او داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ و اﻧﺠﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ،ﭘﻮﯾﺎ و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ درﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺪف از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ او و ﻓﺮزﻧﺪ اوﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﯾﮑﺶ آزاد ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽاش ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺪف ﻣﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه رﻫﺎﯾﯽ او از راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮﯾﮑﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﮔﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎری وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻄﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﻫﺪر ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ارزش و اوﻟﻮﯾﺖ دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آزار ﻧﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ در اﺛﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
*اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪدﮐﺎران و ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﻣﺸﻮق ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺎ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻼش آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

