ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ
ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺪاﯾﺘﺎن را روی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻮاب آنﻫﺎ را دادهاﯾﺪ؟ ﺻﺪایﺗﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪادهاﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ آن راه زدهاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺗﺮس از دﺳﺖ
دادن ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻدﺷﺎن ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻧﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﯿﺸﺨﻨﺪﻫﺎ ،ﻏﻔﻠﺖ و
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮐﺒﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ در دل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ  ۴۸ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮش را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪﻗﻮل ﺧﻮدش از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺪه
«ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ».
ﺑﻌﺪ از ﭼﻠﻪ آن ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪریﺷﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻢاﻻرث ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎن ﻋﻤﺮش را داد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﺪ،
از ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺳﻬﻢﻣﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﺟﻮر دل ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﻣﺎل ﭘﺪریﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﻖﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ را ﺧﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻮراﺟﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ روﯾﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺑﺎ ﺳﻬﻢاﻻرث ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ رﻫﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭼﺮاغﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش و ﭘﺸﺘﯽ ﮐﺮک و ﭘﺸﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﻢ و اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﯾﮏ ﺟﻮر ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﺎزک ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﮔﻔﺖ وا ﻣﺎدر ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﭘﺪرﻣﺎن ﯾﺎدﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﮕﺎر ﯾﮑﯽ ﺟﮕﺮم را آﺗﺶ زد.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪرﺷﺎن را ﺣﺴﺎبﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﭼﺸﻢﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪﭘﺎره ارث
ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮد .ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻦ را ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮشﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رواج دارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ دارد وﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ رواج دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻫﻪ ۰۸
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ،
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داراﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺪاوم ،اذﯾﺖ و آزار ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ،دﺷﻨﺎم دادن ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺟﻤﻊ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
رواﻧﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ،اﺣﺴﺎس ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮس از ﻣﺮدم ،اﺿﻄﺮاب ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ،اﺣﺴﺎس
ﻋﺪمﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه داﻧﺴﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻪ رواﯾﺖ
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺪر  ۵۶ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از داد زدن ﻓﺮزﻧﺪش روی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﮔﺮ از او ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ
داد زدن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دﻫﻨﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ».
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮم ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ دروغﮔﻮﻫﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ .ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻢ را
ﺑﻪ رﺧﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارم وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و او ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻦ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻢ و او ﺑﯿﮑﺎر ،ﺟﺮات ﻧﺪارم ﺑﺮای ﺧﻮدم ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺨﺮم و
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم.
ﻣﺮﯾﻢ  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ  ۰۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم را از دﺳﺖ دادهام و ﺟﺮات ازدواج ﻧﺪارم .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ازدواج ارﺗﺒﺎطﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن آﺑﺮوی آنﻫﺎ ﻣﯽرود .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺰار ﺟﻮر ﺗﻮﻗﻊ از ﻣﻦ دارﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ آنﻫﺎ ﻣﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺎ داﻣﺎدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و
دﻋﻮاﻫﺎی داﻣﺎدم روی اﻋﺼﺎب ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی ﻣﯽﮔﺬارد و ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ ﭼﺎره داﺷﺘﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻢوﮔﻮر
ﻣﯽﮐﺮدم».
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺪارﯾﻢ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﺪاری ﻓﺮوﻏﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد».
ﺟﺪاری ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﻓﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از روی ﺳﻬﻮ و اﺷﺘﺒﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮایﺷﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون
درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻮان در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﭘﯿﺮزن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﺳﺎمآور اﺳﺖ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در آن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
اﻧﺰوا را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن اوﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪان از داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻢﺳﻮاد ﯾﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺻﺎدق ﺧﺎن ﮐﻪ اﻫﻞ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ ﮐﻢﺳﻮادم .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت را درﺳﺖ ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ دوﺳﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ را ﭘﺪر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﺮوﺳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮردم وﻟﯽ ﻧﺎن دزدی
دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﺪادم .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﭘﺴﺮم وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای دوا و دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ آنﻗﺪر ﻣﻨﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮم».
ﺻﺎدق ﺧﺎن ﮐﻪ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری در ﮐﻨﺎر ﮐﻮدک و ﻫﻤﺴﺮ آزاری در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ،درﻣﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺧﺎرجﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺣﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص
آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ
ﭘﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻋﺰت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎسﺳﺎزی ،آﮔﺎﻫﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه از اﻓﺮاد ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

