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رسانه ها باید از عواقب کنترل نکردن خشم حرف بزنند

شرق:  مشکالت معیشتی بر بسیاری از جنبه های دیگر زندگی اثر گذاشته، یکی 
از آنها خشــونت های خانگی است که باید آگاهی بخشی بیشتری در این زمینه 
اتفاق بیفتد، محمدرضا ایمانی روان شــناس اجتماعی و مشاور خانواده به این 
موضوع اشــاره می کند که متأســفانه در زمینه خطرات خشونت های خانگی 
رسانه ها هم خوب عمل نکرده اند تا به ما آموزش دهند کنترل نکردن خشونت 

چه حادثه هایی را به بار می آورد.
محمدرضــا ایمانــی روان شــناس اجتماعی و مشــاور خانــواده به نقش 
روان شــناختی خشــونت های خانگی و اخبار تلخ در جامعه اشاره می کند که 
ایــن موضوع دو بعد بیرونی و درونی دارد. در بعد بیرونی عواملی وجود دارد 
که زندگــی ما را تحت تأثیر قرار می دهد، مثال شــیوع کرونــا باعث اختالالت 
روانی بســیاری برای مردم شــد و مؤلفه های مختلف این مسئله را پیچیده تر 
کرد، در واقع ناســازگاری و محدودیت ها بیشتر شده است، در همین ایام افراد 
بســیاری بی کار شــدند، هزینه های اقتصادی بیشتر شــده و موارد دیگر که در 
ســطح اجتماعی و خانــواده مؤثر بوده، در کنارش خانواده ها آموزشــی برای 

رفتار صحیح ندیدند تا رفتار بهتر را در این شــرایط انتخاب کنند. در همین ایام 
کرونا که آموزش مجازی شــد و بچه ها باید به شکل آنالین تحصیل می کردند، 
شــاهد بودیم که بچه های بسیاری به دلیل محرومیت تحصیلی ناشی از عدم 
تأمین گوشــی موبایل و لپ تاپ دچار سرخوردگی شدند که خانواده هم چون 
نمی دانست باید چه رفتار صحیحی داشته باشد، شاهد خودکشی فرزند خود 
بودند که این مسئله جزء تلخ ترین اخبار منتشرشده بوده است. در کنارش افراد 
بسیاری بی کار شــدند و به دلیل شــرایط روحی توان حل مسائل داخل خانه 
را نداشــتند و برای همین میزان خشــونت خانگی و دعــوا و درگیری افزایش

پیدا کرد. 
در واقــع این حجم از کنترل خشــونت را فرد در خــود نمی بیند و منجر به 
درگیری بین همسر و فرزندان می شود. وقتی تمامی خشونت ها را فرد دریافت 
می کند باید ببینیم که در جامعه چطور خود را نمایان می کند، بنابراین دیگر در 
یک جامعه، روابط ســالم اجتماعی پیدا نمی کنیم که کم کم این شکل الگویی 
در ما نهادینه خواهد شــد. تعامالت اجتماعی ما دچار عقبگرد شــده و همین 

است که گاهی از خودمان سؤال می کنیم چرا آن قدر همه عصبانی و ناراحت 
هستند و در این شرایط نیاز به آرامش و طمأنینه داریم تا کمی با خودمان کنار 
بیاییم. متأسفانه در این زمینه رسانه ها هم خوب عمل نکردند تا به ما آموزش 

دهند کنترل نکردن خشونت چه حادثه ای به بار می آورد.
وی ادامه می دهد: در واقع عادات و رفتار ما تبدیل به فرهنگ خواهد شــد 
و در صورتــی که به دلیل عادات و فرهنگ نادرســت، آســتانه روانی اعضای 
خانه دچار مخاطره شود، عصبانیت به خرج می دهیم و در این مسیر فرزندان 
ما هــم از همین روش برای مراقبت از خود اســتفاده می کنند، در خانواده ای 
که مکانیســم خودکنترلــی فعالی ندارد، جمالتی مثل اینکه بلند می شــوم و 
می کشمت وجود دارد که در ناراحتی های فروخورده با رفتار خشن و کتک زدن 
کــودک نمود پیدا می کنــد، در نتیجه رفتار ناخــودآگاه می بینیم که قتل اتفاق 
افتاده و فرد عزیزترین شــخص زندگی خود را کشته است، بنابراین قاتل وقتی 
به خودش می آید که کامال دیر شده، پس در کلیت نیاز است که به طریق های 

مختلف مهارت های الزم برای زندگی خانوادگی را یاد بگیریم.

یکشنبه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۳

نسترن فرخه: امن ترین نقطه برای هر فردی باید خانه و خانواده او 
باشــد، مکانی گرم و مملو از آرامش که بستر اغلب شکوفایی های 
فردی ما خواهد شد؛ اما بسیارند زنان و کودکانی که هرگز واژه امنیت 
روانی و جســمانی برای شــان ملموس نبوده باشد. خشونت های 
خانگی از آســیب های جسمی و روحی تا قتل و بی جان کردن یکی 
از اعضای خانه، مواردی که اخبار آن در این سال ها بیشتر از گذشته 
هم شده است، در بسیاری موارد هم هیچ خبری از این قبیل وقایع 
در رســانه درج پیدا نمی کند و اگر هم به اطالع جامعه برسد، جز 

سوگواری چیزی عاید این قربانیان نخواهد شد.
مانند سارا که پیش از سال جدید یک روز در بگومگویی با برادر، 
حرف از قصد مهاجرتش همــراه دو فرزند نوجوان خود به میان 
می آورد که در آخر این مشــاجره خانوادگی منجر به کشته شدن 
این مادر ۳۳ ســاله با قمه ای به دســت برادرش می شود یا مادر 
رامهرمــزی که بعد از قتل ســه فرزندش، خود را هم می کشــد، 
خبرهای تلخ اما واقعی که این روزها کم به گوش مان نمی رســد 
و داغ خشــونت های گذشــته مانند قتل رومینا، مونا و دیگر زنان 
را در کنــار بی ثمر ماندن الیحه امنیت زنــان داغ تر می کند. عالیه 
شکر بیگی، جامعه شــناس و استاد دانشــگاه، به این نکته اشاره 
می کند که خشــونت یــک علت ندارد؛ بلکه معلولی اســت که 
علت های خیلی زیاد دارد، در واقع مسائل بی شماری وجود دارد 
که یکی از زوجین دچار جنون آنی شــود و بچه  و همســر خود را 
بکشــد؛ کمااینکه در این سال ها شاهد این مرگ های خاموش هم 
بوده ایم که بسیاری از آنها اصال رسانه ای نمی شوند، همان ها هم 
که اخبارش به رســانه می رســد حکایت از فروپاشی تعادل نهاد 

خانواده در ایران دارد.
همچنین درمورد خشــونت های خانگی، عــدم حمایت های 
کافی ســازمان های مربوطه مانند اورژانس اجتماعی و بهزیستی 
به چشــم می خورد، حمایت هایی که اگر در زمان مناسب وجود 
داشــت، جان زنان و کــودکان بســیاری نجات یافته بــود. رضا 
شــفاخواه، وکیل پایه یک دادگستری هم به همین موضوع اشاره 
می کند که اگر به عنوان همســایه با اورژانــس تماس بگیریم که 
صدای وحشــتناکی از خانه همسایه می آید و احتمال دارد قتلی 
صورت بگیرد، پاســخی که می دهند این اســت کــه باید از مقام 
قضائی دستور ورود به منزل بگیریم و با مشایعت نیروی انتظامی 
حضور پیدا کنیم. همه اینها در حالی است که آن زمان اتفاقی که 

نباید، افتاده و از بحران گذشته است. 

اقدامات  ُکند  اورژانس  اجتماعی  در  برابر  خشونت های  خانگی
رضا شــفا خواه، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن اشاره به اینکه 
موضوع خشــونت های خانگــی را باید از ابعاد مختلف بررســی 
کــرد، اضافه می کند: اما از لحاظ حقوقی باید اشــاره کنم که همه 
جای دنیا معموال ســعی می کنند تا نهادی تحت عنوان اورژانس 
اجتماعی داشــته باشند. باید این ســازمان ارتباط تنگاتنگی با قوه 
قضائیه و دادگســتری داشته باشد تا اقدام الزم صورت گیرد؛ اما در 
ایران ما مداخله فوری و سریع نداریم و فعاالن اجتماعی می دانند 
نهادی تحت عنــوان اورژانس اجتماعی به هیچ عنــوان برای این 
میزان معضالت مناســب نیســت، در کنارش چقــدر از مردم ما از 
وجود چنین سازمانی اطالع دارند؟ حتی یک فرد تهرانی هم اغلب 
بی خبر است، چه برسد به فرد روستایی، در کنارش هم صداوسیما 

هیچ گونه سعی و تالشی برای معرفی این سازمان نداشته است.
او ادامه می دهد: ما با ساختار فشل اورژانس اجتماعی روبه رو 
هســتیم، بارهــا درمورد خشــونت خانگی و کــودک آزاری تماس 
گرفته ایم که گفته اند این وقت شب بدون دستور قضائی نمی توانیم 
کاری کنیم، ماشین نداریم، راننده بیمار است و... که همه اینها نشان 
می دهد هیچ شناختی نسبت به معضالت اجتماعی وجود ندارد و 
فقط نهادی تشــکیل شده که بگوید ما هم چنین کارهایی را انجام 
می دهیم. با این شرایط پاسخ مناسبی به این حجم آسیب ها وجود 
نخواهد داشت، حدود ۱۲۴ خانه امن برای زنان داریم که اگر هر کدام 
۲۰، ۳۰ نفر را هم پذیرش کنند، این میزان بســیار کم اســت. قابل 
ذکر اســت که معموال اورژانس اجتماعی مواردی را باور می کند و 
به آن اتکا می کند که از طرف ســازمان های مردم نهاد گزارش شده 
باشد؛ یعنی اگر به عنوان همسایه تماس بگیری و گزارش خشونت 
بدهی مراجعه نمی کنند که از این دســت تماس ها هم زیاد دارند؛ 
اما حتی باور هم کنند، باید کارمند یا مددکار سازمان به دستگاه قضا 
و دادستان مربوطه مراجعه کند و مراحل قضائی را طی کند، مجوز 
را از قاضــی بگیرد و به کالنتری برود کــه آنجا هم معموال نیروی 
کافی نیســت و مأموران درگیر جرم و جنایت هستند و این مسائل 
برای شــان یک موضوع لوکس محســوب می شــود و برای نیروی 
انتظامی معموال برخالف شــعار روی بازوی شان پیشگیری تعریف 
نشــده و باید جرمی اتفاق بیفتد تا اقدام کنند. حتی اگر به مرحله 
ورود به منزل هم برســد، بازپرس باید ذکر کرده باشــد در صورت 
بازنکردن در را بشکنید؛ چون در بسیاری موارد که این موضوع ذکر 
نشــده، با وجود حکم ورود به منزل مأمور در را نمی شــکند؛ چون 

نگاهی به خشونت های خانگی ؛ واقعیت تلخ این روزهای ما

خانه هایی که قتلگاه می شوند
نـگـاه

خدمات اجتماعی به موقع شاید 
مانع قتل رومینا و مونا ها می شد

با وجودی که خدمات اجتماعی، مانند ســازمان بهزیستی برای 
حمایت از آســیب دیدگان وجود دارد؛ اما در بسیاری موارد به دلیل 
کیفیت پایین خدمات و بوروکراسی های اداری، خدمات به طور کامل 
برای فرد مورد حمایت صورت نگرفته، سید حســن موســوی چلک، 
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران، در این زمینه می گوید: اگر 
افراد به موقع به خدمات تخصصی دسترســی پیدا کنند، شاید گامی 
باشد برای اینکه خشــونت های به این شکل را اصال نبینیم. درمورد 
مونا اگر زمانی که وارد فرودگاه شــد، پلیــس و اورژانس اجتماعی 
اطالع داشــتند و فرد را به جای اینکه به خانه پدر ببرند، احساسات 
را کنار می گذاشــتند و تصمیــم منطقی در این شــرایط می گرفتند، 
شاید آن اتفاق نمی افتاد. سیدحســن موسوی چلک، رئیس انجمن 
مــددکاران اجتماعی ایران، درمورد برخورد صحیح رســانه با اخبار 
تلخ مثل خشونت خانگی می گوید: یکی از انتظاراتی که از رسانه ها 
وجود دارد، این اســت که اطالعات را به موقع، با کیفیت و با کمترین 
آثار منفی روی ذهن مخاطب منتشــر کنند. این موضوع حرفه ای و 

اخالقی خواهد بود که روی روان مردم تأثیر منفی نمی گذارد،
او ادامه می دهد: طبیعتا وقتی چنین اخباری در جامعه گسترش 
پیدا می کند، روی سالمت روان مردم تأثیر منفی خودش را می گذارد 
و احساس ناامنی جامعه بیشتر می شود؛ اما کودکان جزء گروه هایی 
هســتند که تأثیر مخرب تری را از این وقایع تجربه خواهند کرد، باید 
آنها را از این اخبار دور نگه داشت. در بسیاری موارد کودکان دوست 
دارند رفتار بزرگ ترها را تکرار کنند و تکرار این رفتارها می تواند منجر 
به خشــونت در جامعه شود. او ادامه می دهد: اگر افراد به موقع به 
خدمات تخصصی دسترســی پیدا کنند، شاید گامی باشد برای اینکه 
خشونت های این گونه را در واقع اصال نبینیم. درمورد مونا اگر زمانی 
که وارد فرودگاه شــد، پلیس و اورژانس اجتماعی اطالع داشــتند و 
فرد را به جای اینکه به خانه پدر ببرند، احساس را کنار می گذاشتند 
و تصمیم منطقی در این شرایط می گرفتند، شاید آن اتفاق نمی افتاد. 
درمورد رومینا هم اگر در واقع به بهزیســتی منتقل می شد، شاید آن 
اتفــاق نمی افتاد؛ بنابراین چه بخواهیــم و چه نخواهیم با توجه به 
گســترش معضالت اجتماعی، باید یا کالنتری ها را گســترش دهیم 
یا مراکــز اجتماعی ارائه خدمات را تقویت کنیم، در این شــرایط که 
خشــونت نقش پر رنگی را در جامعه ایجــاد می کند، پلیس حضور 
جدی پیــدا می کند، مــردم هم باید منابــع معتبر در ایــن حوزه را 
بشناسند، دولت هم باید همان گونه که برای توسعه پلیس و دادگاه، 
پاسگاه و زندان اهتمام می کند، نسبت به دسترسی آسان تر مردم که 

به هر دلیل در معرض خشونت هستند، توجه کند.
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مرتعش- اهل نیست ۱۳- مهمانخانه ماهانه- نوعی 
لباس بچــه ۱۴- ضرباهنگ- محل تغییر جهت پله- 
دوســتی و محبت ۱۵- ستون چوبی یا فلزی- سربند 

مردان سیستانی- از مقاطع مخروطی افقی: 
 ۱- گرفتــاری- پرنــده ای تیزپــرواز- نوعی اثر 
موســیقایی شاد و ســرگرم کننده ۲- شــهر زادگاه 
بتهوون- برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن در 
چهلمین جشــنواره فیلم فجر ۳- مشهور- پارچه 
ابریشــمی رنگین- از تیم های فوتبال باشــگاهی 
ایتالیا ۴- فتوا خواستن- اســتخوان جلوی قفسه 
ســینه- ماهــی ۵- از همــه بهتر- از فــروع دین 
اسالم ۶- پریشــان- نام اختصاری سازمان جهانی 
کار- فیلمی ســاخته مســعود کیمیایــی ۷- قابل 
ســکونت- نقطه شــروع- نســوان ۸- پهلوان- 
بدنــام- فرماندهان- تکرار حرفی ۹- رشــته ای از 
دانش کاربردی و فناوری-  جدید- موسیقی زنده 
۱۰- حامی و پشــتیبان- فالگیــر- مقام و رتبه ۱۱- 
برای اینکــه- عقل ازکف باخته ۱۲- ســنگ عیار- 
خاســتگاه- بلند تریــن قله گیالن ۱۳- با شــدت و 
فوریت- اســب سرخ- فکر و اندیشه ۱۴- نویسنده 
رمان شــطرنج بــا ماشــین قیامت- مــادر عرب 

۱۵- فرسوده- شیوه انجام کار- ارتفاع
عمودی: 

۱- پایــه و اســاس- پهنه و گســتره- خنده دار 
اروپــای  ۲- آشــنا- قــوم سفیدپوســت بومــی 
شــرقی- ابزار جنگی ۳- با خیــر و برکت- دقیق 
و نکته ســنج ۴- جــوک- مدخــل- مخفــف تباه 
۵- نفس خســته- میکــروب کــزاز- از پیامبران 
بنی اســرائیل ۶- مربوط به اداره- خــراب- آزاده 
کربــال ۷- بت عصــر جاهلی- لبه تیز شمشــیر- 
پرخور ۸- سرد ترین ســرزمین جهان- جمع شدن 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۱۹۶      طراح: بیژن گورانی
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تخریب اموال محسوب می شود. در این صورت آن حادثه و جنایت 
هــم اتفاق افتاده و همه چیز به کندی پیش رفته اســت، بعد هم 
در رســانه خبری از قتل سه فرزند به دســت مادر خود یا قتل یک 
زن به دست همســرش را می شنویم. حال تمام این موارد درمورد 
شــهر تهران و پایتخت است؛ اما در روستاها شرایط بسیار سخت تر 
خواهد بود. همچنین معموال این اتفاقات اغلب در مناطق حاشیه 
و فقیر نشین اتفاق می افتد و متأسفانه بیشتر اقشار آسیب پذیر درگیر 
این خشونت ها می شــوند؛ چون در مناطق شهری اگر اتفاقی هم 
بیفتد، نهایتا همسایه ها به سازمان یا ارگانی اطالع می دهند؛ اما در 
مناطق روستایی که مخصوصا مســیر رفت و آمد سختی هم دارد، 
این طور نخواهد بود. در یکی از روســتاهای کردســتان همسایه ها 
می گفتنــد مردی زنش را به دلیل خیانت کشــت و در حیاط خانه 
خاک کرد و هیچ آبی هم از آب تکان نخورد؛ چون اصال شرایط آنجا 

متفاوت بوده و راه های ارتباطی محدودی دارد.
قانون، زن  را  جنس  دوم  کرده

عالیه شکر بیگی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، یکی از عوامل 
خشــونت خانگی را وضعیت اقتصادی خانواده ها می داند که در 
این مدت بحرانی تر از گذشــته هم شــده اســت و ادامه می دهد: 
توجه کنید که االن اقتصاد خانواده ها به یک مســئله تبدیل شــده 
که بعضا ممکن اســت خانواده امــکان برآورده کــردن نیاز اولیه 
خود را نداشته باشــد و در این میان مانند انبار باروتی که هر لحظه 
منفجر شــود، خواهد بود و این موضوع خشونت را که در باالترین 
حد خود قتل خانوادگی است، در پی خواهد داشت. پس خشونت 
یک علت ندارد؛ بلکه معلولی است که علت های خیلی زیاد دارد؛ 
مسائل بی شــماری وجود دارد که یکی از زوجین دچار جنون آنی 
شــود و بچه  و همسر خود را بکشد؛ کمااینکه در این سال ها شاهد 

این مرگ های خاموش هم بوده ایم و بســیاری هم اصال رسانه ای 
نمی شــوند؛ همان هایی که اخبارش به رسانه می رسد، حکایت از 
فروپاشــی تعادل نهاد خانواده در ایــران دارد. در همین موضوع 
خشــونت، باید بررســی شــود که در کدام خانواده های ایرانی این 
اتفاقات بیشتر رخ می دهد، خانواده سنتی، ایرانی، مدرن یا در حال 
گذار که جای بحث دارد، باید دید که با چه بحران هایی دست و پنچه 
نرم می کننــد. در کنار این، تعامالت عاطفــی اعضای خانواده هم 
اهمیت دارد. در ســاحتی که عاطفه رنــگ باخته و طالق عاطفی 
یک امر بحران زاد تلقی می شود، پیامدهای خشونت خانگی به این 

موضوع اثر خواهد گذاشت.
او ادامــه می دهد: موضــوع دیگر عدم توانایــی خانواده ها در 
گفت وگو کردن با یکدیگر اســت، در جایی که گفت وگو و عقالنیت 
ارتباطــی نباشــد، در نتیجه زبان زور حاکم می شــود و کســی که 
قدرت بیشتر دارد برنده است که در این شرایط اغلب مردان قدرت 
بیشــتر دارند، در این شــرایط نهاد خانواده به میدان مبارزه تبدیل 
خواهد شد. این نشانه های پدر ساالری خانه در جامعه و نهادهای 
قانون گذار وجود دارد و نگاه ها کامال مردانه اســت، شما وقتی به 
قتل های ناموســی مثل قتل رومینا به دســت پدر و مونا به دست 
همســر نگاه می کنید، متوجه می شوید قوانینی وجود دارد که پدر 
خانواده با وجود قتل فرزند، قصاص نخواهد شــد. چون قوانین و 
تصویب آن با نگاه مردانــه صورت می گیرد که برای نیمی دیگر از 
جمعیت که زنان هســتند هم تصمیم می گیرند، زن جنس دوم در 
نظر گرفته می شود و خشونت خانگی ریشه می دواند؛ چون قوانین 
حمایت گری برای مردان وجود دارد؛ بنابراین نیاز به بازنگری قوانین 
قانون اساســی وجود دارد تا قوانین برای زنان و مردان به شــکل 

عادالنه اجرائی شود.


