ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﯿﺸﻪای
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رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎده رواﻧﮕﺮدان ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺻﺎﺑﺮی ،اﻓﺰود:ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻮاده روان ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﺷﯿﺸﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪﯾﯿﻦ ﺷﺪه و
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ آﺳﯿﺐ زدن او را دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﺎده رواﻧﮕﺮدان ﺷﯿﺸﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻮام ﺧﻮد و ﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ دﺳﺖ ﭘﺮورده ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺻﺎﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻮردی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ رﺑﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﺳﯿﺐ زدن او را دارد و از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ از ﭘﺎی درآورد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدری دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ
اش را ﮐﺸﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در او ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را دارد.
وی اﻓﺰود :ﻓﺮد ﺷﯿﺸﻪ ای از رﻓﺘﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ دارد و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد .او از ﻧﮕﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی
ﻋﺎدی دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ دارد و ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺣﺮف ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن او را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﺑﺮی اداﻣﻪ داد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻫﻤﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﺎن اوﻟﯿﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ
در اﻓﺮاد ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺠﯿﻊ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روان ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﯿﺸﻪ دﭼﺎر ﺣﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺻﺎﺑﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺷﺪت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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