آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؟
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای
آﺳﯿﺐدﯾﺪه از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع آزارﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و از ﺳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ را ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ از اﺑﺮاز آزاداﻧﻪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﺧﻮد ﻧﺸﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر او اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮردش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان درﮐﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ زﯾﺮا
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد او ﺑﻪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی راﯾﺞ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دروغ و اﺑﻬﺎمﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﻓﺮﯾﺐ
دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻮاره
ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل و وﻋﺪهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺸﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدن اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺮﺟﯿﺢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﺮس از ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺮس از
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ واﺑﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽاش
ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز دارد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در راﺑﻄﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ از ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ و در ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻋﻤﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻨﺶ و
درﮔﯿﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ او ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﺗﻌﻬﺪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮑﺸﺎﻧﯿﺪ
ﺟﺪال در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺧﺠﺎﻟﺖ دادن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺣﻤﻠﻪور ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
او از اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد و از اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ .اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺤﺚ را ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.
از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺧﻮد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ او اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارد اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ او را درک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﯿﺎز او را ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
او ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﺪارد.

اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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زﺧﻢ ﺧﻮردﮔﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻏﻠﺐ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ روح و روان و ﺟﺴﻢ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻀﻮ
دﯾﮕﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮ از ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺷﻮد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻤﻦ و اﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع درﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎ را از
آﺳﯿﺐ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪن روز ﭘﯿﺶ روﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،آراﻣﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺮوﻣﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺮوﻣﺎی
رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮس ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺸﻦ و ﺻﺪای درﮔﯿﺮی را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺲ از آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ زﺧﻢﻫﺎی ﻣﺎدر و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﯾﯿﻨﺰﻟﻨﺪ ۰۹ ،درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ۵۱درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۲۳درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎریای
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آزارﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ درﮔﯿﺮی و دﻋﻮا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﻮزادان اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن دﻋﻮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف آزارﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
از دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻮﻫﺮان آزارﮔﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ و
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵.۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ
ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آزارﮔﺮان در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ،از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آزارﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک را از ﻣﺎدر ﺑﺪزدد ﺗﺎ زن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
واﮐﻨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺷﺮم و ﺧﺸﻢ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاب و ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺟﺪااﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ،ﺑﯽاﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ از ﻋﻮارض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ،اﻧﺰوا و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎدر ،ﺑﻠﻮغ زودرس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،راﺑﻄﻪﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮد
از اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ،وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮده ،ﺳﻦ ﮐﻮدک وﻗﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ،
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺳﻼﻣﺖ در آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎوی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او در راﺑﻄﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش رﻓﺘﺎری درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﭘﺮﯾﺴﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ازدواج ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﯾﺴﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را در ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎﯾﭗ دﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺪارد ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ،ﻣﺸﺖ اول ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﻮرد .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،داﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد :ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻤﺎﯾﻞ آزارﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن دارﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ از ﺳﻮی ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ در
ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ .اﮔﺮ آزارﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﻮرد آزار
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎرﺗﺮ و آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪهﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ در وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ۱۶درﺻﺪ از اﻓﺮاد آزارﮔﺮ ،ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
دارد.
در رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ دو ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ آزارﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی او در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ:
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ـ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻢ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﻮیﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﻮد.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی راﯾﺞ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ۹۱۴ ،زن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد آزارﮔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﮏﺳﻮم آزارﮔﺮﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﻟﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۳درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ آزارﮔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲درﺻﺪ از آزارﮔﺮان در روز ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻮاردی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از داروﻫﺎی ﭘﺮوزاک ،ﭘﺎﮐﺴﯿﻞ و ﺳﯿﺘﺎﻟﻮﭘﺮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦﻫﺎ )زاﻧﺎﮐﺲ ،ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم و
ﻟﻮرازﭘﺎم( ﮐﻪ ردهای از داروﻫﺎی ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آزارﮔﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺮص وارﻧﯿﮑﻠﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزارﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻟﯿﺴﺖ  ۰۱داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وارﻧﯿﮑﻠﯿﻦ در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﻘﯿﻪ داروﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
–وارﻧﮑﯿﻠﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۸۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎروﮐﺴﺘﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را  ۰۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ـ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و اﺗﻮﻣﻮﮐﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل دارﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
را ﺗﺎ  ۵.۹ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ـ ﺗﺮﯾﺎزوﻻم ﯾﮏ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎ  ۵.۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ـ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﻠﻮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ وﻧﻼﻓﺎﮐﺴﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ را  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ،ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ  ۰۰۱درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آزارﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد اﻟﮑﻠﯽ ،آزارﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻣﻌﺘﺎدان و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ،ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ» ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آزارﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد
را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آزارﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدهای اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﺘﯽ از اﻟﻬﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!
ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺧﺘﻼﻻت روان
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دارو-درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﻣﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮی آزارﮔﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻬﻢ آﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺸﻢ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﻣﺎ و اﺧﺘﻼﻻت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻓﻮری درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از رﻧﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از ﻣﺸﺎور ،روانﺷﻨﺎس ،روانﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮدی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮ /ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
و در اﻧﻮاع ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻠﻨﺪ آزار
ﻣﺮدان و واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در زﻣﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ۰۴درﺻﺪ از ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ در دورهای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ  ۰۱درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﺮ روز ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۰۸درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۶۵ﻫﺰار ﮔﺰارش ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۱درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۰۰۵ﻫﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وارد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ۶۳درﺻﺪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾﺖ
رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در  ۸۵درﺻﺪ از ﺣﻮادث ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اراﺋﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻫﻠﻨﺪ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی و
ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ  ۰۰۱ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۰۴ .ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﮑﻼت
روﺣﯽ و رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۲دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺳﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ) Prive Geweld Publieke Zaakﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۵اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
دوﻟﺖ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﺋﺘﻼف ﺳﺎل  ۳۰۰۲اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد
دوﻟﺖ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
در ﻫﻠﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻄﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺻﻼح ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در آن
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ دهﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻠﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﻓﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ۵۳ .ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﺎزﭘﺮوری اﻓﺮاد آزارﮔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮوج اﻓﺮاد از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻮرد
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻧﮓ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ آدرس ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻮرد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﻠﯿﺲ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی ﻣﺜﻞ آزار رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ورود ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه،
ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻠﻨﺪ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در ﻫﻠﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻠﻨﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن
Photo: BlackSpring1/www.shutterstock.com
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎل  2014ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻﺳﺖ و  35درﺻﺪ زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ 22 .درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آزار دﯾﺪهاﻧﺪ.
آﻣﺎر دﯾﮕﺮی از اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن  81.8درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎوز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺣﺪود  400ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و
 750ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ” .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺲ و ﻋﺎدت دارد ،ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ورود ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ او از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻮﻧﺲ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺮوژ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﯾﺎ آزادی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺟﺮم اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دادﮔﺎه در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﺎﮐﯽ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﮔﺬاری ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .ﮐﺎری ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮل دادن و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺮای آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻟﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک )از
زﻣﺎن ورود ﺑﻪ آﻟﻤﺎن( از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وﯾﮋه وﺟﻮد دارد .ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﺳﻪ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ،اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  110ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ ) (Rechtsantragsstellenﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداری
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﺴﻮول اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺎن در دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
 Frauen helfen Frauenﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ  www.hilfetelefon.deﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮ اﻣﺎ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮیﻫﺎ آزار دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی ﭘﺪر را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺼﺮی اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ آﺛﺎر رواﻧﯽ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
آژاﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎر و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ  ۸۱ﺗﺎ  ۴۶ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻮﻧﺲ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺮوژ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زن ﻣﺼﺮی ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاش ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۵۰۰۲ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﮔﻠﻒ ﻧﯿﻮز در ﺳﺎل  ۳۰۰۲ﮔﺰارش داده ﺑﻮد  ۰۲درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﺼﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از زﻧﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
 ۶۸درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ زن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻣﺼﺮی اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺼﺮ ازدواج زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ راه ﻓﺮار از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﻃﻼق زﻧﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﻼق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ،ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮی ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﻮر

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮ اﺻﻼ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  «۴۰۰۲ﮐﺎﻧﺘﺮی رﯾﭙﻮرﺗﺰ» ،در واﻗﻊ
ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﻤﺴﺮ »وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۵۰۰۲دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻣﺎده  ۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
آﻣﺎده اﺳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل« ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ »ﮐﻪ ﻣﺠﻮز آن از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﻌﺖ داده ﺷﺪه ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﮏ زدن ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺴﺎس ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼق ﺧﻠﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۰۰۲وﺿﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،رﻓﺘﺎری و
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۴۰۰۲دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪ و از دادﮔﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ« ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﺟﺒﺎر ﻫﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزان ﻣﺒﺎرک ،ﻫﻤﺴﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۰۰۰۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای آﮔﺎهﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻮﻧﺲ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺎده  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
در ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۵۹۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ-ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﻧﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻦ ﭼﻬﺎر زن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻫﺮ دو زن ﺗﻮﻧﺴﯽ ﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،روﺣﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺟﻨﺴﯽ ،روﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ( ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزارو اذﯾﺖ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ آزار ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ارﺗﺒﺎط آزارﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪی ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﯿﺮوی اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و روﺣﯽ داده ﺷﻮد.
در روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻮﻧﺲ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺸﺖ
درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﻧﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻞ ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان روﺑﻪروﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻀﺎت
ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻧﺴﯽ زﻧﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ آن اﺣﻼم ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﯽ ﮐﻪ
روانﺷﻨﺎس ﮐﻮدک اﺳﺖ ،از زﻣﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد و
اﮐﻨﻮن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﻮن
ﻣﺮاﮐﺶ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺮوژ
Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺪادی و ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺮوژ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ در ﻧﺮوژ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺧﺘﻨﻪ اﺟﺒﺎری ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺮوژ ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ،ﭘﺮﺗﺎب ﺷﯽ و…  ،ﺧﻮاه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺒﺎر در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ و آﺳﯿﺐ زدن ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در آن وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺮوژ اﻣﺎ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﺮوژ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﭼﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آزاری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺮوژ ﺷﺎﻣﻞ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺮوژ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮔﺎم اول ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺮوژ از اﻓﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری را ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را دارد ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺰارش دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آن را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺮوژ اﮔﺮ ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺰارش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪی و ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻃﺮح
ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ« ﭘﯿﮕﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ »اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻮرت و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﮔﺰارش ﺟﺮم واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ راهﺣﻞ« اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ »را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽJURK
JURKﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮوژ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﺪون اﺟﺎزه او در
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺻﻼح رﻓﺘﺎری ﻓﺮد آزارﮔﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎزات ﻓﺮد آزارﮔﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد آزارﮔﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎری آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،رواﻧﯽ و

روﺣﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮوج از راﺑﻄﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح رﻓﺘﺎری ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاردی آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح آن دارﻧﺪ.
دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ) ،(familievernkontorاداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ،(helse og sosialetatenاداره ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﻃﻔﺎل  ،((barnevernetﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ) ،(krisesenterﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،وﮐﯿﻞ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺒﻬﮑﺎری ) (rådgivningskontor for kriminalitetsofreﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل و آزار دﯾﮕﺮان ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و
… ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ اﺻﻼح رﻓﺘﺎری را ﺑﺮدارد.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )) hjelpeapparatetدر ﻧﺮوژ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

روزی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺟﻬﺎن
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ روزی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎردار ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ۹۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و در آن روز ﯾﺎزدﻫﻢ اﮐﺘﺒﺮ را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﺧﺘﺮان اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ در اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ،از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎ و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان در دوران دﺑﺴﺘﺎن و
ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ وادار ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان از دو ﺟﻨﺒﻪ زن ﺑﻮدن و ﮐﻮدک ﺑﻮدن ،ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک دو ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۴۱۰۲ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ،ازدواج زود
و اﺟﺒﺎری و ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج و ﻣﺎدری آﻣﺎده
ﺷﻮﻧﺪ :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری دﺷﻮار اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ
و رواﻧﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻋﺎدی و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻬﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻌﻬﺪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای از وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل در آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن زن زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ دﺧﺘﺮان در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺧﺘﻨﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی راﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ازدواﺟﯽ اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو زﯾﺮ ﺳﻦ ۸۱ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر
آن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۳۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﺎده ١۴١٠
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ “:ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ١٣ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۵١ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط
اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ”.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﺗﺎ  ،۳۹۳۱ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۰۲۴ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ۵۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد۷۱ ،درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ۸۱ﺳﺎل و ﺳﻪ درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ۵۱ﺳﺎل ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۰۷
ﻫﺰار ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻮزادان ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ  ۰۶درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮزدان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﺑﯿﻤﺎری روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ازدواج ﮐﺮده زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل را دارد.

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد رﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﺧﺘﺮان از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را
از ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ زراﻓﺸﺎن ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ازدواجﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ۰۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زن را در ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ روی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﯿﻞ اﺣﻤﺪی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
رواج دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪود  ۰۷درﺻﺪ از ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺶ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم و ﻟﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج و در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺘﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﺳﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ازدواج و ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در دوره ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرس  ،۶۱۰۲دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ  ۶۱ﺗﺎ  ۹۵ﺳﺎل در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد  ۰۴درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ،
ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ

از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،اﺟﺒﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی
 ۶۱ﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ رﻓﺘﺎر اﺟﺒﺎری و ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺟﺮمﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎل  ۵۱۰۲ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻘﻼل و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ارﻋﺎب ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۵۱۰۲اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آزارﮔﺮی و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دادﮔﺎه ﺻﺪﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
–ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
–ﺿﺒﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ
–ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ از ﺟﺮم
–ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
–ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮم
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ، ۴۱۰۲ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮم را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸۲روز از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮم
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﻃﺮح« اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ»
از ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﻃﺮح« اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺶ و ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ از ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪش ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،از ﭘﻠﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﺳﺎل  ۵۱۰۲راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .در راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،راهﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺿﺒﻂ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻣﻨﺎﺑﻊ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎل اداﻣﻪ ﻗﺘﻞ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۵۱۰۲راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان
روﯾﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﯾﮑﺴﺎن از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دوﻟﺘﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮی اﻋﻢ از ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻮس
ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻮس »ﯾﺎ« ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻏﺮﺑﯽ ،دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی ،ﺑﺎرداری ﺑﺪون ازدواج ،داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،رد ﮐﺮدن ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر
ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن
ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

