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اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰاﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺎم اﻧﺪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی دارد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ رﻓﺘﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮدارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ راه ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وﻗﺎﯾﻊ و روﻧﺪﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻫﺮ واﻗﻌﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ1. .
و ﻫﺮ ﻣﻮرد آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؟ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت از اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﺪا از ﺟﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ،اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻤﺎسﭘﯿﺎم آزار دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ2. .
و ﺑﺤﺚ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ،ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﻨﺪهﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎنوﺟﻮد ﻣﺪارک دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﭘﺎک ﻣﯽ
ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و داﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮرد آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ3. .
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪآﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪهﻧﻤﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺮان و دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺳﯿﺐ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ و اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ4. .
ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و ﻣﺪارک را
دور از دﺳﺘﺮس ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از روی ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دارای رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻗﺎﯾﻊ و
ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و رﻣﺰ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ5. .
ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻗﺮار دارد؟ آﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را دارد؟ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،از ﮔﻔﺘﮕﻮ در
ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺪارک ﺧﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
راهﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﭘﺎرﮔﺮاف زﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دادﮔﺎه دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ در“
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت ﺷﻬﺎدت ﻓﺮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ داﺷﺘﻪ
”ﺑﺎﺷﺪ.
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