
 خشونت علیه زنان و کودکان

 سالم :گوینده اول

 ؟، چه خبرهاسالم :گوینده دوم

من دیروز در  ؟حرف زدیم با هم راجع به خشونتیادت هست که دفعه قبل . وبمخ :گوینده اول

انواع مختلفی از خشونت که یک سمینار در مورد خشونت علیه زنان شرکت کردم و فهمیدم 

 !خشونت فقط بدنی نیست تو می دونستی که. وجود داره

 !؟!اولین باره که می شنوم !!!انواع مختلف خشونت :گوینده دوم

چونکه . که خطرناکترین نوع خشونته ؛بله، خشونت روحی و روانی هم وجود داره :گوینده اول

، توهین، بی محلی کردن،  منزوی کردن مثل تهدید،. برای دیگران نه قابل دیدنه و نه فهمیدن

 .تعقیب، حبس کردن، فحاشی کردنل و کنتر

 .خیلی رو روحیه تأثیر می گذارن ت هاچون این خشو. رستهد :گوینده دوم

علیه زنان، بلکه علیه بچه ها هم هست، که فقط و مهمتر اینکه خشونت روانی نه  :گوینده اول

 .مورد آزار قرار می گیرند و تنبیه کالمی می شن

تنبیه بدنی و کالمی تو فرهنگ ما جزء تربیت بچه هامون که  و مشکل این. صحیح :گوینده دوم

 .حساب می شه

حتی جنسی توسط یکی از اعضای  کالمی یا خشونت می تونه جسمی،. قا  بله دقی :گوینده اول

 .محسوب میشه همینطور ازدواج اجباری کودکان و ختنه نیز خشونت. خانواده باشه

چون بدون . ازدواج اجباری کودکان نوعی خشونت بدنی و روحی و روانیه. درسته :گوینده دوم

 . رضایت اونا انجام می شه

ونت مالی و اقتصادیه، که در خش ،یه نوع خشونت هم :راستی تو سمینار گفتن که :گوینده اول

می دونی چرا؟ چون یه نفر همه پول رو و اشیاء قیمتی رو ! یه نوع خشونت روحی و روانیه واقع

و هرکاری دلش می خواد انجام می ده مثل خرجی ندادن و یا کم خرجی در دست خودش می گیره 

 .مانع تحصیل، کارو، کارکردن اعضاء خانواده شدن و یا مانع باز کردن حساب بانکی. دادن

مشکالت دیگه ای هم دارن، نه زبان درست بلدن و نه تازه زن های خارجی مثل ما  :گوینده دوم

 .اقامتشون درسته

همونجا گفتن زنان صرفنظر از اینکه از چه ملیتی یا با چه نوع اقامتی اینجا . آفرین :گوینده اول

زن ها می تونند به یکی از مراکز کمک و . زندگی می کنن، در شرایط خشونت حمایت می شن

  .گزارش بدنس زم باشه به پلیمشاوره رجوع کنند و اگر ال

 چه کار کنند؟ افتاد اگر شب اتفاقی: گوینده دوم



پلیس به خونه می آد و اگر الزم . با پلیس تماس بگیرن 311می تونند فورا  با شماره  :گوینده اول

باشه از مرد تعهد می گیره که برای یه مدتی دور از خونه باشه تا زن و بچه هاش تا یه مدتی تو 

 .امنیت باشن

 .شماره خیلی مهمیه 311پس شماره  :گوینده دوم

 .این شماره رو باید حفظ کرد. بله :گوینده اول

اما تو جامعه ما یه سری آداب و رسوم مهمن، زن ها می ترسن از اینکه شوهرشون  :گوینده دوم

کنن، یا از شوهرشون شکایت کنن؛  گن؛ وقتی اونا به پلیس مراجعه و یا مردم دوروبر چی می

 هم تو سمینار صحبت شد؟ مسئله  ه اینراجع ب

حرف مردم؛ مانع  چون ترس از شوهر و فامیل و. خیلی موضوع مهمی هم بود. بله :گوینده اول

ولی زن باید این قدم رو برداره وگرنه خشونت می تونه بیشتر بشه و . می شه ها شکایت زن

، آد ها پیش می اونها گفتن وقتی خشونت علیه بچه. صدمه بیشتری ببیننها این وسط  خودشو بچه

ها  بچه نچو. ها و نوجوانان حمایت می کنند، فورا  فعال می شند های بخصوص که از بچه اورگان

زن ها مسئولند که از خود و . که شاهد خشونت هستند، خودشون قربانی خشونت محسوب می شند

  .یچکس حق نداره که جلوی اونها رو بگیرهفرزندانشون حفاظت کنند و ه

 سوال مهم اینه که هزینه چی می شه؟ :گوینده دوم

رایگان و  یه خط تلفن. زنان تماما  مجانی و محرمانه استمشاوره مراجعه به مرکز  :گوینده اول

اسمش هم خط  2522444000 :ساعته به زن ها کمک می کنه که شماره اش اینه 42محرمانه 

  .تلفنه کمک به زنانه

برای مواقع اضطراری و برای  311یکی شماره پلیس  :پس دوتا شماره خیلی مهمند :گوینده دوم

 2522444000شماره ساعته  42کمک رایگان 

ساعته زنان و دختران با آن می تونند  که 42راستی یک شماره اضطراری دیگه  :گوینده اول

و زنی که نمی تونه تلفن کنه می تونه با اس ام اس به شماره  2373730تماس بگیرند هم هست 

 . به پلیس خبر بده 2522311311

 .خیلی اطالعات مفیدی بود. ممنونم :گوینده دوم

 

 

 

 


