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خانه امن :صندوق اعتباری سازمان ملل  ۲۲نوامرب
امسال طرح کمک مالی  ۸میلیون دالری خود را ،برای
 ۱۷پروژه در  ۱۸کشور به منظور پایان دادن به خشونت
خانگی اعالم کرد .خشونت علیه زنان و دخرتان یکی
از شایعترین خشونتهای نقض حقوقبرش در جهان
است ،به طوری که براساس آمار حداقل  ۱زن از هر  ۳زن
در رسارس جهان به اشکال مختلف مورد خشونت قرار
میگیرند .این خشونتها هزینههای روحی – روانی و
اقتصادی زیادی برای خانوادهها ،افراد و جوامع دربر دارد
و باعث از همپاشیدگی جوامع و متوقفشدن توسعه و
پیرشفت میشود.
کشورهایی که برای اولین بار این کمک مالی را
دریافت کردند شامل :سازمان هایی از کشورهای آنتیگوا،
باربودا ،موریتانی ،میامنار و کوزووو بودند .انتظار میرود
 ۲٫۳میلیون نفر این کمکهای مالی جدید سالهای
 ۲۰۱۷-۲۰۱۴از آن سود بربند .این کمکهای مالی از
برنامههایی حامیت میکند که به سه اولویت صندوق
مالی سازمان ملل پاسخ میدهد:
 جلوگیری از خشونتدسرتسیگسرتدهبهخدماتوتقویتاجرایقوانینملی سیاستها و برنامههای عملیاتی برای پایان دادن بهخشونت علیه زنان و دخرتان
با کمکهای مالی بین  ۱۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار
دالر ،پروژههای «رسمایه اعتباری سازمان ملل» بر روی
کارهایی مانند :آموزش عمومی ،کمپینهای اطالع رسانی،
ایجاد ائتالف ،اجرای قانون ،سازمانهای قضایی و دولت،
آموزشمربیانوکارکنانبهداشتوسالمتومقاماتپلیس
برایپاسخوجلوگیریازخشونتمعطوفمیکنند.

در خربها آمده بود« ،پدری در کرج به دلیل منره ۱۶
رس نوجوان خود را به دیوار میکوبد و میکشد ».هنوز
مرگ نوجوان کرجی براثر تنبیه بدنی پدرش ،برای گرفنت
منره  ،۱۶را همه به خاطر داریم .خانه متیز و دکوراسیون
داخلیاش ،مد روز است .به تازگی دیوارهای خانه،
رنگآمیزی شده و اتاق من را مادرم ،با وسواس مرتب
کرده است .پدرم جدیدترین سیستم کامپیوتر را برایم
خریده ،اما من دیگر منیخواهم در این خانه مبانم .خانه
زیباست ،اما برای من تنها مکانی برای خشونت دیدن و
تحقیر شدن است .از بچگی همه چیز داشتم .اتاق خوابم
پر ازانواع اسباببازیهای گرانقیمتی...

«خانه امن» پیاپی از قربانیان زنای با محارم نامه
دریافت میکند .این قربانیان گاهی از هامن ابتدا که قصه
دردناک زندگی خود را مینویسند ،تاکید دارند بر این که
راهی داگاه نخواهند شد و اعتبار و آبروی خود و خانواده
را حفظ خواهند کرد .وقتی از آنها سوال میشود به چه
قیمت میخواهید از دادخواهی پرهیز کنید ،میگویند تا
پای خودکشی ایستادهایم .این درجه از پنهانکاری است
که به مرتکبین زنای با محارم ،جرات و جسارت میدهد
تا قربانی خود را کامال در کنرتل داشته باشند و با خیال
راحت ،به تجاوز و تعدی ادامه دهند .دخرتی که از ۱۱
سالگی توسط ناپدری خود مورد...

خانه امن :امیرمحمود  ۱۱ساله است او از  ۶سالگی
مجبور به استفاده از ویلچیر شد .اکنون  ۲سالی است که
بر اثر تحلیل ریهاش از دستگاه ونتیالتور استفاده میکند.
پدر و مادرش جدا از هم زندگی میکنند ولی هنوز
طالق نگرفته اند .پدر امیرمحمود معتاد به مرصف شیشه
است و علت اعتیادش را ناقلبودن زنش به بیامریای که
امیرمحمود به آن مبتال شده میداند .مادر امیرمحمود
رسپرستی او را بر عهده دارد هرچند که او درآمدی ندارد
زیرا به خاطر رشایط جسمی پرسش مجبور است هر نیم
ساعت یکبار ریه او را ساکشن کند .پدر نیز با مقرص
جلوهدادن مادر...
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مردی در هرات
بینی و لب همسرش را برید

برگزاری میزگرد آنالین
برای فعاالن حقوقی در ایران

برخورداری از مشاوره رایگان
در وب سایت «خانه امن»

به گزارش پویش ،مسئوالن در والیت هرات در غرب
افغانستان گفتهاند که یک مرد بینی و لب همرسش را با
چاقو بریده است.
پلیس میگوید این زن ستاره نام دارد و  ۳۰ساله است.
به گفته سمیع وفا سخنگوی والی هرات شوهر ستاره از
همرسش خواسته بود زیورآالت خود را در اختیار وی قرار
دهد اما وقتی ستاره حارض به این کار نشده همرسش
ابتدا او را مورد رضب و شتم قرار داده و سپس بینی
و لب او را با چاقو بریده است .سخنگوی والی هرات
همچنین گفت :شوهر خانم ستاره معتاد مواد مخدر
است و تصمیم داشته برای تهیه مواد مخدر زیورآالت
همرسش را بفروشد.

وبسایت «خانه امن» با هدف تبادل تجربه و
افزایش دانش ،دوره آنالین «خشونت خانگی و لزوم
حساسیت جنسیتی در قوانین حقوقی و رفتارهای
قضائی» را برای وکالی دادگسرتی ،دانشآموختگان
رشته حقوق ،کارآموزان وکالت و مشاوران حقوقی
ایرانی برگزار میکند .مدرس دوره آقای «غالمحسین
رئیسی» وکیل پایه یک دادگسرتی ایران است .وی به
شکل حرفهای  ۲۰سال در دادگاههای مختلف ایران
پروندههای متعددی را در رابطه با خشونت خانگی
وکالت کرده است .همچنین تالیفات متعددی در
حوزه خشونت خانگی از وی به چاپ رسیده است.
برای ثبتنام به وب سایت «خانه امن» مراجعه کنید.

چنانچه تحت خشونت خانگی هستید یا برای رفع
خشونت خانگی نیاز به مشاوره حقوقی دارید ،به
وبسایت «خانه امن» مراجعه کرده و روی «فرم مشاوره
آنالین» کلیک کنید.
پس از پرکردن فرم بازشده در سایت ،آن را برای ما
ارسال منایید .ما در اولین فرصت پاسخگوی شام خواهیم
بود .چنانچه نیاز به کمک فوری دارید یا در صورتی که
جان شام در خطر است به قسمت «راهنامی خدمات
اجتامعی» مراجعه کنید .در این قسمت فهرست اسامی
مراکز فعالی که میتوانند در صورت مواجهه با خشونت
خانگی شام را یاری یا راهنامیی کنند وجود دارد .این
فهرست شامل مراکز استانهای مختلف کشور است.
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پرسش و پاسخ قانونی

اگر در عقد نکاح دائم ،مهر
ضمن عقد ذکر نشده باشد ،زن
در چه موقعیتی قرار می گیرد؟

خانه امن :هامنطور که اطالع دارید ،اگر مهر در
نکاح دائم ضمن عقد تعیین نشده باشد ،عقد صحیح
است .بر خالف عقد موقت که اگر مهر ضمن عقد ذکر
نشده باشد ،عقد اساسا باطل است .زنان در مواردی
عالقه ندارند ضمن عقد نکاح دائم مهریهای تعیین
بشود ،اما اغلب وقتی به مرحله اختالف با شوهر
میرسند و میخواهند از او طالق بگیرند ،متوجه
میشوند که حق طالق زن در قوانین ایران تا چه
اندازه محدود است .لذا از این که مهری ندارند تا به
اجرا بگذارند و شوهر را زیر فشار مطالبه مهریه به
طالق متقاعد کنند ،به شدت پشیامن میشوند و به
این نتیجه میرسند که دستشان برای ترغیب شوهر
به طالق خالی است .با توجه به این موقعیت خاص
که زنان فاقد مهریه در آن قرار میگیرند ،مادری که
دخرتش میخواهد ازدواج کند ،پرسشی را با «خانه
امن» در میان نهاده که میتواند از حیث باال بردن
اطالعات عمومی برای همه دخرتان ایرانی مفید باشد.
پرسش :دخرتم تصمیم گرفته با جوانی ازدواج کند.
او با داشنت مهریه مخالف است و دوست دارد ۵۰
شاخه گل یاس را مهریه خود قرار دهد .ارصار من
بر این که اگر با شوهرش در آینده اختالف پیدا کند،
ابزاری برای طالق در دست ندارد و مدتها رسگردان
میشود و اطراف دادگاهها پرسه میزند ،اثری ندارد .از
طرفی شنیدهام زنانی که در نکاح دائم مهریه ندارند،
در صورتی که تغییر عقیده بدهند ،میتوانند مهریه را
به سند نکاح اضافه کنند .آیا این درست است و دخرتم
میتواند بعد مهریهای مطالبه کند؟
پاسخ :البته درست است .اما رشایطی دارد .بهرت
است زنانی که مثل دخرت شام دوست ندارند همزمان
با عقد نکاح مهریهای در سند نکاحیه ثبت بشود،
با ظرفیتهای قانونی هم آشنا بشوند تا بتوانند در
صورت روبه رو شدن با شوهری که به کرامت انسانی
آنها احرتام منیگذارد ،مهریه را اضافه کنند.
پرسش :خب اگر شوهر دیگر زیر بار نرفت ،آن
وقت چی؟
پاسخ :البته که شوهر زیر بار منیرود .قانون در
اینباره تدابیری اندیشیده که استفاده از آن تدابیر
رشایطی دارد.
پرسش :آن رشایط چیست؟
پاسخ :مهمرتین رشط این است که عروس در هنگام
عقد ،مراقبت کند و مواظب باشد که جای مهریه
بکلی «خالی» مباند .پرکردن این فضای خالی با آینه
و شمعدان و یک جلد کالمالله یا تعدادی شاخه گل
و امثال آن ،باعث میشود هامنها مهر شناخته شده
و هرگز زن نتواند ثابت کند که مهریه ندارد .بنابراین
از فرصتهای قانونی برای تعیین مهریه هم بهرهمند
منیشود .اما اگر جای مهریه کامال خالی مباند ،زن
میتواند چنانچه تغییر عقیده بدهد و بر رس آن با
شوهر به توافق نرسد برود دادگاه و از دادگاه تقاضای
تعیین مهریه کند .وقتی هم شوهر میخواهد با
استفاده از قدرت مطلق و نامحدودش برای طالق ،زن
را طالق بدهد ،حق زن با رشایطی نسبت به مهریه
محفوظ است.
پرسش :دادگاه چگونه مبلغ مهریه را تعیین
میکند؟
پاسخ :به موجب ماده  ۱۰۹۳قانون مدنی «هرگاه
مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی
و تعیین مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق
مهراملتعه است و اگر بعد از آن طالق دهد مستحق
مهراملثل خواهد بود».

قربانیان نمره بیست!
مژگان میراشرفی

در خربها آمده بود« ،پدری در کرج به دلیل منره  ۱۶رس
نوجوان خود را به دیوار میکوبد و میکشد ».هنوز مرگ
نوجوان کرجی براثر تنبیه بدنی پدرش ،برای گرفنت منره ،۱۶
را همه به خاطر داریم.
خانه متیز و دکوراسیون داخلیاش ،مد روز است .به
تازگی دیوارهای خانه ،رنگآمیزی شده و اتاق من را مادرم،
با وسواس مرتب کرده است .پدرم جدیدترین سیستم
کامپیوتر را برایم خریده ،اما من دیگر منیخواهم در این
خانه مبانم .خانه زیباست ،اما برای من تنها مکانی برای
خشونت دیدن و تحقیر شدن است.
از بچگی همه چیز داشتم .اتاق خوابم پر از انواع
اسباببازیهای گرانقیمتی بود که همه بچههای فامیل
حرست آنها را داشتند .پدرم شغل خوبی داشت و درآمدش
هم برای اداره کردن یک زندگی لوکس کافی بود.
یک سال پس از ازدواج والدینم من بدنیا آمدم و اولین
فرزندشان بودم .اولین نوه خانواده که از قضا پرسهم
بود .رسویس اتاق خوابم را یکی از معروف ترین طراحان
دکوراسیون داخلی طراحی کرد .کتابخانه ای در اتاق خوابم
تعبیه شد ،که حتی پیش از به دنیا آمدن من ،از کتابهای
نفیس ادبی و علمی پر شده بود.
تا جایی که یادم میآید همه چیز از کالس اول دبستان
رشوع شد .معلم کالس اومل از مادرم خواست ،رضایت دهد
از من آزمون سنجش بهره هوشی گرفته شود .والدینم
عصبانی شدند و مدرسهام را تغییر دادند و من را به
مدرسهای که عمهام در آن تدریس میکرد منتقل کردند.
عمهام که از ماجرا خربدار شد تصمیم گرفت که خودش
پنهانی و بدون اطالع والدینم مرا به مرکز سنجش هوش
بربد .در آنجا بعد از انجام تست هوش به او گفتند ،من از
نظر رشد ذهنی و هوشی ۲ ،سال از کودکانی که هم سن
من بودند عقبتر هستم و بهرت است دو سال در کالس اول
مبانم تا بدین ترتیب ،در آینده تحصیلی دچار مشکل نشوم.
والدینم بعد از اطالع از این مسئله به جای پذیرش واقعیت،
آن را انکار کردند و با ارصار و گرفنت معلم خصوصی سعی
داشتند که این مشکل را به نحوی جربان کنند .سالها بعد،
عمهام به من گفت که مادرم به او اتهام زده که قصد برهم
زدن آرامش زندگی او را داشته است.
اولین کتکها را یادم منیآید اما دردناکترین آنها را
هنوز روی پشتم احساس میکنم .کالس چهارم دبستان
دفرتچه منراتم را از پدرم پنهان کرده بودم که منره ِ
تک درس
ریاضی را نبیند .مادرم خانه نبود و من مشغول بازی با

اسباببازیهایم بودم .پدرم مرا صدا زد و دفرتچه منراتم را
جلویم پرتاب کرد و از من پرسید که چرا جواب جان کندن
و زحامتش را با منره  ۵در ریاضی دادهام .از ترس دست و
پایم یخ زد .در حال گریه و زاری بودم که ناگهان پدرم با
میله فلزی بزرگی به من حملهور شد .هنوز وحشت آن روز
و شدت رضباتش را روی پشتم احساس میکنم .منیدانم
اگر پدربزرگم نجاتم نداده بود ،اآلن زنده بودم یا نه؟!
سالیان متامدی بعلت نگرفنت منره  ۲۰و داشنت معدل
کمرت از ۱۵و همچنین عدم موفقیت در کالس ویلون و
پیانو ،خطاطی ،کالس داستاننویسی و حتی ژیمناستیک
کتک خوردم .سالها به دلیل قدرنشناسی از داشنت امکانات
و نگرفنت نتیجه دلخواه والدینم تحقیر شدم.
در حال حارض  ۲۷ساله هستم ،اما احساس می کنم متام
 ۲۰سال گذشته زندگیام در تالطم ،اسرتس و وحشت از
تنبیههای بدنی و روانی والدینم گذشته است .در کودکی
با گرفنت هر نتیجه ضعیف ،مادرم مرا در حامم تاریک خانه
زندانی میکرد و از پدرم به شدت کتک میخوردم.
حکایت من و منره بیست به اینجا ختم منیشود،
همیشه اطرافیان و فامیل من را تحقیر و مسخره میکردند.
صدای گوشخراش ساز ویلون من بعد از  ۷سال رفنت به
کالس اجباری یا پیانو بزرگی که در خانه خاک میخورد،
مایه متسخر کوچک و بزرگ فامیل شده بود .شنیدن
کنایههای بچههای فامیل برایم دیگر تکراری شده است
که« :اگر بابای ما اینقدر پول خرج ما کرده بود ،تا حاال
انیشنت بودیم ».بزرگتر که شدم حتی اجازه ندادند بگویم
من منیخواهم به دانشگاه بروم .والدینم هنوز قبول نکرده
بودند ،که من توانایی قبولی در کنکور رسارسی را ندارم.
آنها من را مایه رسشکستگی و خجالت خود می دانستند.
اکنون که  ۲۷ساله شدهام نه فیلسوفم و نه دانشمند،
آدم معمولی هستم که تنها خواستهاش ،رسیدن به آرامش
است ،کسی کتکم منیزند یا زندانیام منیکند ،اما مطمنئ
نیستم که بتوانم رنگ آرامش را در زندگی ببینم ؟! منیدانم
که توانایی بازسازی اعتامد به نفس لهشدهام را دارم یا نه؟!
منیدانم بیامری وسواسم را که ناشی از سختگیریهای
عجیب و غریب والدینم است ،درمان میشود یا نه ؟! شاید
اگر به جای این همه کتک و آزار روانی ،از من حامیت
میکردند ،خود آنها نیزاز زندگیشان راضیتر و خوشحالتر
بودند .کودکان به علت ویژگیهایی که از نظر سنی
دارند بسیار آسیبپذیر بوده و نیازمند حامیت و مراقبت
والدینشان هستند .اما گاهی بزرگساالن به دالیل مختلف

به جای حامیت و مواظبت از کودکان ،آنان را مورد آزار
قرار می دهند.
کودک آزاری شامل رفتارهایی است که توسط افراد دیگر
خصوصا بزرگساالن نسبت به کودکان انجام میگیرد و به
نوعی به سالمت جسمی و روانی کودکان آسیب می رساند.
بر خالف تصور عموم ،خشونت خانگی علیه کودکان تنها
توسط والدین معتاد و بزهکار یا در خانوادههایی که
مشکالت اقتصادی و خانوادگی شدید دارند اتفاق منیافتد.
بلکه کودکانی که دارای مشکالت تحصیلی یا رفتاری
هستند نیز ،ممکن است تحت آزار و خشونت قرار گیرند.
متاسفانه کودکانی که مشکالت نسبتا پایداری دارند ،بیشرت
از سایر کودکان مورد آزار قرار میگیرند( .مانند کودکانی
که دچار بیقراری یا بیشفعالی ،اضطراب ،شب ادراری یا
بهره هوشی کمرتی نسبت به بهره هوشی معمولی دارند).
مشکالتی که در خانواده برای اینگونه کودکان ایجاد
میشود ،مانند انتظار بیش از حد توانایی آنها ،ندیدن
تفاوتهای آنان با هم ساالنشان ،ایجاد اضطراب ،ترس و
مقایسه با دیگر کودکان هم سن آنان  ،تنبیه بدنی ،تحقیر،
توهین و غیره؛ سبب آسیبهای جسمی و روانی کودکان
میشود .بسیار دیده شده است که به علت فضای رقابتی
ناسامل در میان خانوادهها و دانش آموزان در مدارس،
بسیاری از کودکان در معرض آزارهای شدید روحی -روانی
و خصوصا خشونتهای خانگی قرار گرفتهاند .تصور
بسیاری از والدین بر این است که تنها ایجاد و فراهم کردن
امکانات رفاهی میتواند آینده فرزندانشان را تامین کند.
اما هنگامی که به نتیجه دلخواه خود دست منییابند و یا
اهداف فرزندانشان با خواستهها و آرزوهای آنها مطابقت
ندارد ،دست به خشونتزده و ناکامی شان را بصورت
خشم ،متوجه کودک خود در خانه میکنند و او را تحت
انواع آزارهای جسمی و روانی قرار میدهند.
چگونه میتوانیم از خشونت خانگی علیه کودکان در
خانه پیشگیری کنیم ؟
شناخت کودکان و نیازهای آنان ،سبب می شود که
رفتار بهرتی با آنها داشته باشیم .برای این کار می توانیم از
روشهای مختلف مانند خواندن کتابهای مناسب ،رشکت
در کالس های آموزشی و مشورتکردن با افراد آگاه بهره
بربیم .میتوانیم از دیگران کمک بگیریم .کمک گرفنت و
مشورت کردن نشانه هوشیاری و آگاهی است ،نه ناتوانی
بنابراین برای کاهش مشکالت خود میتوانیم از مراکز
مشاوره حضوری یا تلفنی مانند خطوط تلفن اورژانس
اجتامعی سازمان بهزیستی یا خط تلفنی کمک به کودکان
و نوجوانان (صدای یارا) ،صدای مشاور و سایر سازمانهای
غیردولتی و متخصصین کمک بگیریم .پیشگیری همیشه
آسانرت و رسیع تر از درمان است .برای پیشگیری از آزار
کودک درخانه میبایست ،آگاهی خود را در زمینه
پرورش فرزندان و شیوههای مناسب رفتار با آنان افزایش
دهیم .با حقوق و نیازهای اساسی کودک آشنا شویم .به
سالمت جسمی وروانی خود و کاهش فشارهای عصبی
و مشکالت رفتاری خود که سبب آزار کودک میشود توجه
کنیم.انتظارخودازکودکامنانراباتواناییهاواستعدادهایآنان
تطبیقدهیمواجازهدهیمکودکخودهدفهایشرابراساس
عالیقش انتخاب کند .در آخر با کمک گرفنت هنگام برخورد با
مشکالت و آشنایی از مراکز حامیتی ،مشاوره و امداد کودکان و
خانواده ها ،راهنامئیهای الزم را دریافت کنیم.

طرح سازمان ملل برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان

ادامه از صفحه اول
بسیاری از پروژهها در تالش برای تغییر نگرش جامعه و کمک گرفنت از مردان برای
پایان دادن به خشونت هستند .مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد اذعان میدارد:
«خشونت علیه زنان و دخرتان میتواند به طور سیستامتیک مورد رسیدگی به طور کلی
از میان برداشته شود .صندق اعتباری سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
به انجام این کار اختصاص یافته است .پشتیبانی و حامیت رشکتها ،بنگاهها ،مؤسسات
و اشخاص برای رسیدن به این هدف بسیار حیاتی است» .به گفته وزیر تجارت خارجی
و همکاریهای توسعهای هلند ،که یکی از اهداءکنندگان مالی «صندوق اعتباری سازمان
ملل» است خشونت علیه زنان و دخرتان یک امر نکوهیده و مانعی برای توسعه میداند.

مبارزه با خشونت علیه زنان یک نیاز فوری برای انجام تعهداتی است که در قطعنامهها و
در کمیسیون وضعیت زنان گنجانده شده است .هلند به حامیتهای خود برای پشتیبانی
از صندوق مالی سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و تشویق دیگران
برای انجام این کار ادامه میدهد .به عالوه امسال ،قسمتی از این کمک های مالی برای
مقابله با خشونت علیه نوجوانان و دخرتان جوان ،از طریق تعامل با دخرتان مدرسهای در
بنگالدش و ویتنام و توسعه ظرفیتهای رهربی دخرتان جوان در اوکراین اختصاص یافت.
الزم به ذکر است که این کمکهای مالی با حامیتهای سخاومتندانه برخی کشورها و
رشکای سازمان ملل در بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی مانندSaban Foundation :
واتحادیهاعتباریسازمانمللمتحد،کمیتهملینهادزنانسازمانمللامکانپذیرشده است.
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در برابر زنای با محارم سکوت نکنید ،قانون با شماست
«خانه امن» پیاپی از قربانیان زنای با محارم نامه دریافت
میکند .این قربانیان گاهی از هامن ابتدا که قصه دردناک
زندگی خود را مینویسند ،تاکید دارند بر این که راهی داگاه
نخواهند شد و اعتبار و آبروی خود و خانواده را حفظ خواهند
کرد .وقتی از آنها سوال میشود به چه قیمت میخواهید از
دادخواهیپرهیزکنید،میگویندتاپایخودکشیایستادهایم.
این درجه از پنهانکاری است که به مرتکبین زنای با محارم،
جرات و جسارت میدهد تا قربانی خود را کامال در کنرتل
داشته باشند و با خیال راحت ،به تجاوز و تعدی ادامه دهند.
دخرتی که از  ۱۱سالگی توسط ناپدری خود مورد
سوءاستفاده جنسی بوده ،در  ۱۳سالگی با «خانه امن» وارد
بیان زندگی محنتبار خود شده و همین که فهمیده غیر از
ورود به شکایت در مراجع قضائی ،راهحل دیگری وجود ندارد،
متاس خود را قطع کرده است .زن جوانی که از ۵سالگی توسط
دائیاش مورد سوءاستفاده جنسی بوده و اکنون دانشجوست
و با انواع بیقراریها و بحرانهای روحی ،به کمک داروهای
ضداضطراب روزگار دشواری را میگذراند ،از پذیرفنت هر نوع
افشای موضوع که میتواند مرهمی بر زخمهای درونش باشد
رس باز م یزند .به گفته او دائیاش ازدواج کرده و حاال دخرتک
 ۵سالهای دارد و هرگاه روزهای جمعه فامیل دور هم جمع
میشوند ،قربانی از دیدن آن دخرتک به یاد خاطرات دردناکی
می افتد که در متام دوران کودکی و نوجوانی تحمل کرده است.
با این وصف حارض نیست ،لب از لب بجنباند و دستکم با
مادرش درد دل کند و از دیدار با دائی که زخم درون را خنجر
م یزند معاف بشود .این درجه از سکوت در برابر تجاوز به
حریم کودکانه ،ریشه در کدام ترسها و دغدغههای روانی
دارد .آیا خانوادههای ایرانی وقتی از آن آگاه میشوند ،قربانی
را رسزنش میکنند که چرا مثال در هنگامی که طفل بوده ،در
برابر متجاوز مقاومت نکرده است؟ آیا او را بابت افشای راز در
نوجوانیوجوانی،مجازاتمیکنندوازخانوادهطردمیشود؟
اگر چنین است باید با موضوع برخوردهای وسیع از منظر
روانشناسیوجامعهشناسیبشود.
در تحقیقات انجامشده به این نتیجه رسیدهاند که اغلب
مادران به خصوص در مواردی که “پدر واقعی” طفل یا نوجوان
مرتکب تجاوز است ،از آن خرب دارند و وامنود میکنند که
بیخربند .این بسرت اجتامعی که آماده است برای تبهکاران
جنسی ،باید از سوی روانشناسان و جامعه شناسان ایرانی
در سطح وسیع به چالش کشیده بشود .سکوت آنها در
تداوم سکوت قربانیان و شهود و آگاهان ،بر آمار افرسدگی و

خودکشی جوانان که گاهی علت آن تا ابد پوشیده می ماند،
میافزاید.
از یک دخرت دبیرستانی نامهای دریافت شد که نوشته بود،
اخیرا یک همکالسی خوش روحیه و بانشاط و درسخوان
ما خودکشی کرد و همه شگفتزده شدیم .چون از خانواده
مرفهی بود و ظاهرا کمرت از همه ما مشکل داشت .مدتها
گذشت تا یکی از نزدیکترین دوستانش به من گفت که از
تجاوز مکرر برادر به جان آمده بوده و گفته منیتوانم با کسی
در میان بگذارم و جز خودکشی چارهای ندارم .تکرار تراژدی و
پنهانکردن آن از چشم دیگران ،ایران را به بهشت این دسته
از تبهکاران تبدیل کرده است .دولت هم آماری از این وقایع
در دست ندارد تا بشود مایه دست پژوهشگران .به عالوه

حتی نهادهای حکومتی ترجیح میدهند این ابتالی اجتامعی
فاش نشود و خانوادهها روی آن گرد فراموشی بپاشند و احیانا
خاطره دردناک آن با دفن پیکر قربانی ،زیر خاک دفن بشود.
اگر غیر از این بود نهادهای حکومتی که دستکم اطالعات
محدودی نسبت به آن دارند ،به صورت عمومی و رصیح وارد
کارزار بر ضد این سکوت کشنده میشدند و مراجع خاصی را
معرفی می کردند تا این قربانیان به آن مراجع مراجعه کرده و
با اطمینان از حفظ ارسارشان ،دردهای ناگفته را با کارشناسان
خاصیدرمیانبگذارندتابهصورتنامحسوس،قربانیزنایبا
محارم که در واقع گونه ای است از تجاوز یک مرد خانواده به
یکدخرتبچهیاپرسبچهیایکدخرتنوجوان،نجاتپیداکندو
امکاناترواندرمانیدراختیارشبگذارند.
قانونچهمیگوید؟
با وجود این سکوت سنگین که یکی از مهمترین مشکالت
زندگی خانوادگی را از نگاه مراجع قضائی و پژوهشگران ،دور
نگاهداشته است ،قانون با موضوع زنای با محارم بسیار خشن
برخورد میکند .البته استفاده از قانون برای رهائی مستلزم آن
است که قربانی بخواهد از قانون برای رفع ظلم از خود به هر

«سکوترابشکنید»
با ما حرف بزنید تا ما را بیشرت بشناسید .مخاطبان ما قربانیان خشونتهای خانگی یا شاهدان آن
هستند .ما حامی و پشتیبان کسانی هستیم که میخواهند همه خانهها امن باشد .ما گردانندگان
وبسایت «خانه امن» برای گفتوگو با شام اعالم آمادگی می کنیم .اولین هدف وبسایت «خانه
امن» ،راهنامیی حقوقی آنالین و رایگان به افرادی است که قربانی خشونت خانگی و به دنبال رهایی
از خشونت با استفاده از راهکارهای قانونی هستند .با ما متاس بگیرید تا از مشاوره حقوقی رایگانی که
متخصصیناینحوزهداوطلبانهدراختیارشامقرارمیدهندبهرهمندشوید.همچنیناینوبسایتبرای
تقویت آگاهی و دانش شام نسبت به موضوع خشونت خانگی و ارتقاء اعتامد به نفس شام راهاندازی
شده است .در این وبسایت منابع راهنامی مختلفی که مرتباًبه روز میشوند موجود است.
«سکوترابشکنید»
از خشونت و اثرات آن بر جسم و روح خود و فرزندانتان به ما بگویید .وکال و مشاوران حقوقی
«خانه امن» تالش میکنند در فضای مجازی و در حد امکان به زنان و افرادی که مورد خشونت
خانگی هستند یاری برسانند.
«سکوترابشکنید»
این نخستین گام به سوی کنرتل خشونت خانگی است ،پس از این گام است که بر داشنت دیگر
گامها میرس میشود« .خانه امن» را خانه خودتان بدانید و مطمنئ باشید این خانه با هدف کاسنت
نگرانیهای شام راهاندازی شده و در این راه از کمک وکال و مشاوران داوطلب و متعهدی که در
جهت کاسنت خشونت خانگی فعالیت میکنند استقبال می کند .شام میتوانید با نام واقعی یا
مستعار با این وکال متاس بگیرید؛ هدف ما کمک به شامست .شام با کلیک کردن بر روی قسمت
«مشاوره حقوقی رایگان» که در صفحه اصلی وبسایت قرار دارد می توانید فرم در خواست
مشاوره را مشاهده و تکمیل فرمائید و سپس آن را برای ما از طریق آدرس ایمیلی که در اختیارتان
گذاشته میشود ارسال کنید .وکیل داوطلب در اولین فرصت با شام متاس خواهند گرفت.
توجهداشتهباشید
«خانه امن» امنیت شام را در فضای مجازی تامین میکند و نام و نشان شام را محفوظ نگه

قیمت،استفادهکند.
ماده  ۲۲۴قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲در
مواردی که مجازات زنا ،اعدام مرد زناکار است ،اینگونه دستور
میدهد:
الف -زنا با محارم نسبی
ب -زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ – زنای مرد غیرمسلامن با زن مسلامن که موجب اعدام
زانی است.
ت -زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام
زانی است.
تبرصه – ۱مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب
مورد ،تابع سایر احکام مربوط به زنااست.
تبرصه  – ۲هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد
در حال بیهوشی ،خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای
به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دخرت نابالغ
یا از طریق ربایش ،تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم
شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».
اما با وجود این مجازات بسیار سخت که برای زنای با محارم
یازنایبادخرتنابالغازطریقفریبیاترساندنوتهدیدومانند
آن در نظر گرفتهاند ،شامر زنانی که در دادگاه های ایران از این
حیثدادخواهیمیکننداندکوشایدنزدیکصفراست.حال
آن که نرخ خودکشی دخرتان جوان ایرانی رو به افزایش است.
زنان ایرانی به این تاکید قانون که در تبرصه  ۲به آن پرداخته
شده توجه کنند که حتی تسلیم آنها به مردی که آنها را بیهوش
یا خواب یا مست کرده ،اگر در دادگاه ثابت بشود ،عمل آن مرد
در حکم زنای به عنف و تجاوز است و مجازات اعدام برای مرد
متجاوز درخواست میشود .همچنین خانواده دخرتان نابالغ
به هامن تبرصه توجه کنند و چنانچه در مراقبت از دخرتشان
کوتاهیکردهاند،دستکموقتیازماجراباخربمیشوندسکوت
نکنندودربرابرمتجاوزباارائهاینقانونبهاوبایستند.سکوت
آنها همدستی با متجاوز بر ضد دخرتان بیگناه و کودکان ایرانی
است .اگر یک مرد یا یک جوان بالغ در خانواده رفتارش نسبت
به خواهر یا دخرت یا خوهرزاده و برادرزاده و مانند آنها ،به
اندازهای حیوانی استکهرسنوشتدخرتیازخانوادهراتباهمی
کند،سزاوارترحمومحبتنیست.سکوتهریکازافرادخانواده
کهازفاجعهخربدارد،درحکمهمدستیبامجرماست.م یدانیداز
نگاهدینیزنایبامحارممعصیتوگناهکبیرهاست.ازاینزاویههم
اگرنگاهکنید،شامنیزکهم یدانیدوسکوتمیکنید،مرتکبگناه
کبیرهومعصیتمیشوید.

میدارد« .خانه امن» فقط یک هدف را دنبال میکند .هدف ،رهائی شام از خشونت خانگی است.
«خانه امن» هیچ هدف سیاسی را دنبال منیکند .قربانیان خشونت خانگی میتوانند با اطمینان
کامل در این فضای مجازی که تنها به هدف کمکرسانی به آنها طراحی شده است با «خانه امن»
در متاس باشند .چنانچه به هر دلیلی منیتوانند بطور مستقیم با ما ارتباط برقرار کنند ،پیشنهاد
میشود یک دوست مورد اعتامد یا فعال حقوق زنان را واسطه قرار داده و از طریق او با «خانه
امن» در متاس باشند .بخاطر داشته باشید ما طالق و جدایی را آخرین راهحل میدانیم بنابراین
پیشنهادها و راهحلها در جهت حفظ بنیان خانواده هستند« .خانه امن» مشاوره برای طالق
منیدهد و مجددا ً تأکید میکنیم که طالق آخرین راهحل است.
یکاستثناء
نه تنها قربانیان خشونت ،بلکه شاهدان خشونت خانگی نیز میتوانند به شیوهای که در باال
ذکر شده است با وبسایت «خانه امن» ارتباط بر قرار کنند و جزئیات صحنه یا صحنههایی را که
شاهد آن بودهاند با ما در میان بگذارند .این همکاری به «خانه امن» کمک میکند تا موارد خاصی
را که شاهدان خشونت دیده یا شنیدهاند به بحث بگذارند تا مشاوران و حقوقدانان داوطلب
بتوانند درباره این موارد نظر دهند .این نظرها به ارتقاء سطح آگاهی عموم نسبت به خشونت
خانگی کمک میکنند و تضمین میکنند که این آسیب اجتامعی از زوایای حقوقی ،روانشناسی،
مددکاری و آموزش تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.
درنهایت
از خوانندگان وبسایت درخواست میکنیم اطالعات متاس ما را ،در اختیار افرادی که در فامیل
یا در میان دوستان تحت خشونت خانگی هستند قرار دهند تا به این ترتیب همه با هم در رفع
خشونت از خانههایامن تالش کنیم .از وکال و روانشناسان داوطلب درخواست میکنیم چنانچه
قصد همکاری دارند از طریق آدرس ایمیل زیر با ما متاس حاصل کنند .دوستان و همراهانی هم که
مایل به همکاری با «خانه امن» و حامیت از قربانیان خشونت خانگی هستند میتوانند با ارسال
مقاله ،گزارش ،خرب یا عکس به ایمیل «خانه امن» با ما همکاری کنند.
khanehamn@gmail.com

بیانیه

3

به مناسبت 16روز نارنجی

«خانه امن» امسال در حالی کمپین بیناملللی ۱۶
روز فعالیت برای مبارزه با خشونت علیه زنان را پشت
رس گذاشت ،که خود از  ۲۵نوامرب تا  ۱۰دسامرب ۲۰۱۳
را با  ۱۶شعار نارنجی گرامی داشت و اعالم کرد ،در
تداوم این کمپین با هدف کنرتل خشونت علیه زنان از
هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد ۱۶ .روزی که سازمان
ملل متحدد از زن و مرد ،جوان و سالخورده که در هر
کجای دنیا زندگی می کنند میخواهد برای کنرتل چنین
خشونتی به افزایش آگاهی عمومی و اصالح شیوههای
اجرایی دولتی همت گامرده و به دفاع مدنی بپردازند.
خانه امن در همبستگی با این کمپین طی بیانیهای اعالم
کرد ،امیدوار است که  ٢۵نوامرب سال  ،٢٠١۴نهادهای
قانونگذاری ایران ،در قوانین مرتبط با خشونت خانگی،
اصالحاتی را در جهت کمکرسانی به کنرتل خشونت
خانگی و امنیت زنان و کودکان از تصویب گذرانده و
گامهایی اساسی با هدف مقابله با خشونت خانگی
برداشته باشند« .خانه امن» هر روز از این  ١۶روز ،یک
خواسته را در منت نارنجی پایگاه اینرتنتی خود ،برجسته
کرد .این خواستهها به رشح زیر است:
پیام روز اول نارنجی مصادف با  ۲۵نوامرب :سکوت
را بشکنید و خشونت را پنهان نکنید.
پیام روز دوم مصادف با  ۲۶نوامرب :با هدف کنرتل
خشونت خانگی بر ضد زنان و کودکان قوانین خاص از
تصویببگذرانید.
پیام روز سوم مصادف با  ۲۷نوامرب :حق زن مطلقه
بر حضانت را در صورتی که وی باری دیگر ازدواج کند
به رسمیت بشناسید.
پیام روز چهارم مصادف با  ۲۸نوامرب :سن ورود به
مسوولیت کیفری دخرتان را از  ٩سال هجری قمری،
با ضوابط مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که ١٨
سالگی است سازگار کنید.
پیام روز پنجم مصادف با  ۲۹نوامرب :روز جهانی
مدافعان حقوق برش زنان را گرامی میداریم .هرکس
آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است
که از داشنت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشند.
پیام روز ششم مصادف با  ۳۰نوامرب :دیه (خون
بهای) زن را با دیه (خون بهای) مرد برابر کنید.
پیام روز هفتم مصادف با اول دسامرب :برای مادر حق
والیتبرفرزندانصغیرراهامنندپدربهرسمیتبشناسید.
پیام روز هشتم مصادف با دوم دسامرب :مجوز
قانونی ازدواج فرزندخوانده و رسپرست را ملغی کنید.
پیام روز نهم مصادف با سوم دسامرب :موجبات
قانونی و ملی تأسیس خانههای امن برای پناه دادن به
زنان و کودکان خشونت دیده را فراهم کنید.
پیام روز دهم مصادف با چهارم دسامرب :قوانین ناظر
بر ارث میان زنان و مردان را برابر کنید.
پیام روز یازدهم مصادف با پنجم دسامرب :انتخاب
نوع پوشاک حق هر انسان آزادی است .این حق را در
باره زنان به رسمیت بشناسید.
پیام روز دوازدهم مصادف با ششم دسامرب :مجوز
قانونی چند همرسی مردان را لغو کنید.
پیام روز سیزدهم مصادف با هفتم دسامرب :حق زن بر
خروج از خانه ،اشتغال ،ادامه تحصیل ،سفر به داخل و خارج
از کشور را هامنند یک انسان آزاد به رسمیت بشناسید.
پیام روز چهاردهم مصادف با هشتم دسامرب :حق
مطلق و بیقید رشط شوهر برای طالق را محدود کنید.
پیام روز پانزدهم مصادف با نهم دسامرب :پلیس
و قضات را برای درک مشقت زنان از خشونت مردان
بازآموزی کنید.
پیام روزشانزدهم مصادف با دهم دسامرب :روز
جهانی حقوق برش را گرامی میداریم .متام افراد برش
آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم
برابرند.

4

شماره اول  ،دي ماه  ،1392ژانویه 2014
این سو و آن سو

دخترانی که زود مادر میشوند

شاید ثبت  ۴تولد در سال  ۹۱برای مادران ده
ساله در مقابل یک میلیون و  ۱۰۲هزار و  ۶۳۳تولد
ثبتشده برای مادران  ۲۰تا  ۳۴سال ( سن مناسب
برای بارداری و زایامن) قابلتوجه نباشد ،اما تصور
نگهداری یک طفل توسط یک کودک  ۱۰ساله به
عنوان مادر  ،تصور دلهرهآوری است.
به گزارش ایرنا در سال  ، ۹۱چهار تولد برای مادر
 ۱۰ساله ۱۷ ،تولد برای مادر  ۱۱ساله ۵۰ ،تولد برای
مادر  ۱۲ساله ۲۷۵ ،تولد برای مادر  ۱۳ساله و ۱۲۸۹
تولد برای مادر  ۱۴ساله ثبت شده است .این آمار
جدای از آمار حاملگیهای سنین  ۱۵تا  ۱۹سال که
به آنها در اصطالح حاملگی نوجوانی گفته میشود،
است.
براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور  ،در سال
 ،۹۱چهار هزار و  ۳۷۷تولد برای مادران  ۱۵ساله ،ده
هزار و  ۶۳۷تولد برای مادران  ۱۶ساله ۱۹ ،هزار و ۸۸۱
تولد برای مادران  ۱۷ساله ۳۱ ،هزار و  ۴۹۴تولد برای
مادران  ۱۸ساله و  ۴۳هزار و  ۹۲۵تولد برای مادران ۱۹
ساله ثبت شده است.
براساس آمار سال  ،۹۱تولدهای مربوط به مادران
زیر  ۱۹سال ۱/۸ ،درصد کل تولدها را تشکیل
میدهند .همگان به این نکته اذعان دارند که ازدواج
امری پسندیده و سنت حرضت رسول(ص) است اما
بارداری در سنی که هنوز کودک یا نوجوان در حال
رشد است امریست که متامی کارشناسان و پزشکان بر
نامطلوب بودن آن مهر تایید میزنند.
نوجوانان در حال رشد و تکامل هستند و نیاز آنها

به انرژی و تغذیه مناسب نسبت به افراد مسنتر بیشرت
است ،بنابراین حاملگی آنها را با کمبودهایی مواجه
میکند که نهتنها مادر بلکه به جنین نیز میتواند
آسیب برساند .به لحاظ فکری و ذهنی نیز نوجوان
هنوز آماده اجرا کردن نقش همرسی نیست چنانچه
با تولد فرزند نقش مادری نیز به آن افزوده شود در
این رشایط فرد بطور کامل به هیچیک از نقشهای
خانوادگی و اجتامعی خود جامه عمل نخواهد پوشاند.
پزشکان به این امر اذعان دارند که احتامل کموزنی
نوزاد برای این دسته از مادران بسیار باالست و
این کموزنی ،نوزاد را در معرض عوارض مختلفی از
جمله :عفونت ،سوءتغذیه ،معلولیتهای طوالنی
مانند اختالل بینایی و شنوایی ،مشکالت یادگیری و
عقبماندگیهای ذهنی قرار میدهد.
دکرت شهال کاظمیپورعضو هیاتعلمی پژوهشکده
جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این خصوص میگوید:
روانشناسان در خصوص اینکه دقیقا چه سنی نوجوانی
محسوب میشود اتفاق نظر ندارند چرا که بحثهای
فرهنگی واجتامعی میتواند در تعریف این محدوده
سنی که بطور کلی سن بین  ۱۰تا  ۱۹سالگی در نظر
گرفته میشود  ،تاثیر داشته باشد.
وی ادامه میدهد :براساس آمار دو سوم دخرتان زیر
 ۱۹که باردار میشوند هیچ برنامهای برای مادرشدن
نداشته و بطور ناخواسته باردار میشوند .بیشرت
این بارداریها در کشورهای توسعهنیافته و در
حال توسعه در قالب ازدواج و در کشورهای
توسعهیافته در قالب روابط جنسی خارج از قالب
ازدواج صورت میگیرد.

خشونت خانگی و واقعیت تلخ
زندگی بیماران دیستروفی

رامك حيدري*
خانه امن :امیرمحمود  ۱۱ساله است او از  ۶سالگی داده شد جنین درگیر بیامری دوشن است دستور سقط آن
مجبور به استفاده از ویلچیر شد .اکنون  ۲سالی است که بر تا قبل از  ۱۷هفتگی داده میشود .یعنی کلیه این اتفاقات
اثر تحلیل ریهاش از دستگاه ونتیالتور استفاده میکند .پدر باید تا قبل از  ۱۷هفتگی جنین باشد .اگر فرد مبتال در
و مادرش جدا از هم زندگی میکنند ولی هنوز طالق نگرفته خانواده فوت کرده باشد دیگر منیتوان برای پیشگیری
اند .پدر امیرمحمود معتاد به مرصف شیشه است و علت نسل بعد کاری انجام داد .اگر انجام آزمایش ژنتیک پیچیده
اعتیادش را ناقلبودن زنش به بیامریای که امیرمحمود به باشد به طوری که انجامش در ایران امکانپذیر نباشد
آن مبتال شده میداند .مادر امیرمحمود رسپرستی او را بر (مانند پاکشدگی ژن به صورت نقطهای) ،فقط با ارسال
عهده دارد هرچند که او درآمدی ندارد زیرا به خاطر رشایط خون به خارج از کشور امکان انجام این آزمایش وجود دارد
جسمی پرسش مجبور است هر نیم ساعت یکبار ریه او را که در  %۳۰از موارد این پیچیدگی وجود دارد و خانوادهها
ساکشن کند .پدر نیز با مقرص جلوهدادن مادر ،از پرداخت متقبل هزینههای زیادی میگردند.
اما جدای از همه مشکالت و مسائلی که برای انجام
هزینههای زندگی آنان طفره میرود .نگهداری و پرستاری
از فرزند از یک طرف ،پرداخت هزینههای گزاف بیامرداری این آزمایش وجود دارد ،در سادهترین مرحله و حتی در
و خرج و مخارج زندگی از سویی دیگر ،فحاشی و کتک و مواردی که انجمن حارض به پرداخت هزینههای انجام
آزار جسمی همرس از طرفی دیگر بر روی شانههای این آزمایش است باز هم پیچیدگیهای مسائل فرهنگی و
مادر سنگینی میکند .هربار که پدر امیرمحمود به دیدن او حقوقی مانع از پیشربد کارها میگردد .وجود خشونت
میآید به جای نوازش فرزندش به بهانههای کوچکی مادر در خانواده ،نوع نگاه بدی که جامعه به زنان ناقل دارد
را مورد کتک و رضب و شتم قرار میدهد .با هامهنگی و فحاشی و کتک و تهدید به طالق از طرف همرسان
انجمن امیرمحمود و مادرش ،برای بیان مشکالت این این زنان باعث میشود در هر مورد از طرح غربالگری،
بیامری در یک برنامه تلویزیونی حضور یافتند .یک هفته مجبور باشیم که ساعتها با خانوادهها و زنان ناقل به
پس از پخش این برنامه ،پدر امیرمحمود مادرش را مورد مشاوره بگذرانیم .در این گزارش با بیان چندین مورد از
رضب و شتم قرار داد به طوری که در اثر اسرتس این زد و داستانهای واقعی به مشکالت این عزیزان میپردازیم.
خورد امیرمحمود به مدت یک هفته در بیامرستان کودکان کلیه این داستانها واقعی بوده و فقط در چندین مورد
بسرتی شد.
نویسنده از اسامی مستعار استفاده کرده است:
محمدامین  ۱۶سال دارد و از  ۷سالگی بر روی ویلچر
مینشیند .پدرش قریب به دو سالی است که به خاطر
دیسرتوفی عضالنی چیست؟
دیسرتوفی عضالنی دوشن ( )DMDاز بارزترین انواع اختالس مالی در زندان به رس میبرد .پیش از زندانیشدن
دیسرتوفیهای عضالنی است که در اثر نقص ژنتیکی بر پدر ،بارها مادرش به بهانه ناقل بودن بیامری از سوی پدرش
روی کروموزوم  Xایجاد میگردد .به دلیل اینکه این بیامری تهدید به طالق شده است .به طوریکه مادر برای اثبات
وابسته به جنسیت است و روی کروموزوم  Xمینشیند سالمت جسمیاش مجبور شد تا فرزندی دیگر به دنیا
فرزندان پرس در هر تولدی با احتامل  %۵۰درگیر این بیاورد .فرزند دوم آنها که اکنون  ۳ساله است یاسمن نام
بیامری میگردند و فرزندان دخرت با احتامل  %۵۰ناقل این دارد و در ظاهر سامل است ولی هنوز ناقل بودن او مشخص
بیامری برای نسلهای بعدی میشوند .در واقع مادران ،نیست .هر بار که پدر به مرخصی میآید در ابتدا مادر و
ناقل هستند .ناقل یک بیامری که عضالت پرسانشان در سپس پرس معلولش را مورد رضب و شتم قرار میدهد.
اثر این بیامری تحلیل رفته ،از سن  ۶الی  ۷سالگی بر روی مادر ناقل که از دید پدر اکنون مقرص همه ماجراهاست
ویلچر مینشینند و در دهه دوم یا سوم زندگیشان در اثر رسپرست دو فرزند خود محسوب میشود .او نیز منیتواند
تحلیل قلب و ریه فوت میکنند .دیسرتوفی بیامری است در خارج از منزل کار کند و درآمدی داشته باشد زیرا
که فرد مبتال را در بسیاری از مواقع وابسته به اطرافیان منیتواند فرزند معلول خود را در منزل تنها بگذارد .مادر
میکند و همین وابستگی میتواند موجب بعضی از در آخرین دیدار شوهرش در زندان با هزاران ترس پیشنهاد
رفتارهای خشونتآمیز علیه بیامر مبتال به دیسرتوفی باشد .طالق را مطرح میکند ،همرس موافق این موضوع است
مشکالت این بیامران به گونهای است که گاه خانوادهای ولی حضانت فرزندانش را میخواهد و این برای مادر
را متالشی میکند و خشونت مضاعفی را بر دوش این بسیار سنگین است .اکنون او به دنبال راهحلی برای این
بیامران میگذارد و انجمن دیسرتوفی ایران همواره در مشکل است .حمیدرضا  ۱۷سال سن دارد و سالهاست
مسیر حرکت خود به پدیده خشونت خانگی و این بیامری که از ویلچیر استفاده میکند .او اگرچه به خاطر جدایی
مادر و پدرش آرامش بیشرتی در زندگی دارد ولی مادر وی
توجه دارد.
مجبور است عالوه بر تامین هزینههای زندگی دو فرزندش
که یکی از آنها نیز معلولیت دارد ،هزینههای زندگی
انجمن دیسرتوفی ایران
اینجا انجمن دیسرتوفی ایران است .جایی که به نظر پدربزرگ و مادربزرگ حمیدرضا را نیز تامین کند .او نیز
میرسد روی یک بیامری کامال خاص با هدفی کامال ویژه مانند بقیه مادران به خاطر رشایط جسمی حمیدرضا قادر
مشغول فعالیت است .یکی از مهمترین اهداف انجمن به کار کردن در خارج از منزل نیست .پدر حمیدرضا که
دیسرتوفی ایران عالوه بر حامیت از مبتالیان به دیسرتوفی ،مادر را مقرص در بیامری پرس میداند هیچگونه هزینهای
تشخیص و پیشگیری از به دنیا آمدن کودکان درگیر این را به آنها پرداخت منیکند و حتی حارض به دیدن فرزندش
بیامری است .پیشگیری و کنرتل مهمترین هدفی است که نیست به طوری که حمیدرضا تا به حال پدر خودش را
میتواند بر روی کاهش خشونت خانگی از این بیامران ندیده است .پدر علیرضا خود را به دیوانگی زده است.
موثر باشد .برای رسیدن به این هدف در ابتدا باید تشخیص علت را بیامری پرس و زن ناقل میگوید .در اثر این جنون
دقیق ژنتیکی بر روی فرد مبتال در خانواده صورت پذیرد ،خود را مجاز کرده است تا هر لحظه که بخواهد به مادر
سپس تشخیص ناقلی بر روی زنان آن خانواده (اعم از مادر ،علیرضا یورش بربد .اکنون دیگر علیرضا با مادرش و جدا
دخرتان ،خاله ،دخرت خاله ها و )...انجام شود و در انتها در از پدر زندگی میکند تا امنیت جانی داشته باشند ولی
هر مرتبه بارداری زنان ناقل باید هامن آزمایش ژنتیک بر هنوز پدر و مادر طالق نگرفتهاند .امین  ۲۰سال دارد و
روی جنین تا قبل از  ۱۷هفتگی انجام شود .اگر تشخیص او نیز سالهاست که روی ویلچر مینشیند .پدرش در اثر

اعتیاد فوت کرده است .خواهر امین که از شوهرش جدا
شده با فرزند خود به منزل مادرش بازگشته است .مادر
ناقل این بار از طرف دخرت خودش مورد فحاشی و اتهام
و رضب و شتم قرار میگیرد .دخرتی که احساس میکند
مقرص بیامری برادرش و به احتامل قوی ناقل بودن خودش،
مادرش میباشد ،بارها مادر و برادرش را مورد رضب و
شتم قرار داده است به طوریکه امین به مادرش پیشنهاد
خودکشی دو نفره را داده است .مادر ناقل اکنون به دنبال
رسپناهی دیگر برای خود و فرزند معلولش است.
خانم مریم به دفرت انجمن مراجعه کرده است و از ما
میخواهد با خواهرش صحبت کنیم و او را قانع کنیم تا
آزمایش ژنتیک را حتام انجام دهد .مریم دارای یک فرزند
مبتال به دوشن است .وقتی از سابقه بیامری او سوال
میکنیم متوجه میشویم که  ۱۸نفر از اعضای خانواده آنها
در گیر این بیامری بودهاند که همگی به جز فرزند مریم
فوت کردهاند .به طوری که در روستای آنها در نزدیکی
مشهد خانواده آنها به نام فل جزا بودن شهرت یافتهاند.
خواهر کوچکتر مریم برای آنکه بتواند ازدواج کند مجبور
به مهاجرت از آن روستا میگردد .حال که تصمیم به
بچهدار شدن دارد از ترس شوهر و اینکه بفهمد او نیز
ممکن است ناقل باشد ،راضی به انجام آزمایش ژنتیک
منیشود .با او ساعتها تلفنی حرف میزنیم تا راضیاش
کنیم .امید داریم که تا قبل از  ۱۷هفتگی جنین و تا قبل
از فوت فرزند مریم ،برای تست غربالگری راضی گردد.
برادر مژده که  ۱۸ساله است درگیر بیامری دوشن
است .زمانی که مژده فهمید ممکن است او نیز ناقل این
بیامری باشد ،تصمیم به خودکشی گرفت .از ترس نگاه
بد جامعه گوشهگیر و منزوی گشت .ساعتها و روزها
وقت برد تا توانستیم با مشاوره صحیح به او بگوییم که با
انجام آزمایش ژنتیک او نیز میتواند هامنند دخرتان دیگر
فرزندانی سامل به دنیا بیاورد .مشکالتی که ناشی از ناقل
بودن بر دوش زنان هست بیانتهاست .مشکالتی نظیر
رسپرستی و نگهداری از فرزند مبتال ،نگاه بد جامعه و
خانواده ،فحاشی و کتک و تهمت از طرف همرس ،طالق
و تنهایی ...مسایل و مشکالتی که باعث میشود زنان ناقل
به جای انجام آزمایش ژنتیک به داشنت فرزند با احتامل
 %۵۰سالمت جسمی تن دهند .اگر با این مشکالتی که
اکنون داریم پیش برویم در آینده با سیلی از بیامران
ژنتیکی مواجه خواهیم شد که جربانناپذیر میباشد .جهت
جلوگیری از مشکالت پیشآمده دو پیشنهاد زیر توامان
ارائه میشود:
پیشنهاد اول :بازنگری در قوانین خانواده و طالق در
جایی که زن ناقل بیامری است .شاید تصویب یک تبرصه
در این قوانین بتواند پدر را در کنار خانواده حفظ کند
و مادر را با خیالی راحتتر به انجام آزمایشات ژنتیکی
راهنامیی کند.
پیشنهاد دوم :اجباری منودن مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج.
درهرموردیکهمشخصمیگرددیکفردمبتالبهبیامریهای
ژنتیکی در خانواده وجود دارد میتوان انجام آزمایش ژنتیک را
قبل از ازدواج در آن مورد اجباری کرد .در این صورت می توان
احتامل سهلانگاری و ندانمکاری را به حداقل رساند.
* مدیر انجمن دیسرتوفی ایران

