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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺣﺮف زده ﺷﻮد ،ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن
دارد.
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۵ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻣﺎ از ﻣﺮز ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﻢ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۰۵۰۲آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﺑﯿﺶ از  ۰۳درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۰۵۰۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن و آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه دارﻧﺪ ﺑﯿﺶ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﻮع ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری را ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻔﻠﺖ ،ﺳﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎﻟﯽ،
آزارﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۶۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻤﺎنﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ۷۲ ،ﺗﺎ  ۰۳درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﺮ دارﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﯿﮑﺎری و اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن .ﻫﻤﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﻪ داﯾﺮه اﻃﺮاﻓﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﺑﺮونﺷﻬﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و اﻣﮑﺎن
ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎی ﺗﺎزه در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﺷﺮت ،دﯾﺪن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻗﺪم زدن در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﻟﺰاﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮔﺮوه
ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎداب ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻻی  ۵۶ﺳﺎل راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺮو ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن
ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺣﺘﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻏﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮔﺰارش از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد از ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ« ﭘﯿﺮ»
داﻧﺴﺘﻦِ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را در ﺟﻤﻊﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را« ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﯾﺮان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﯾﺮان از ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  ۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۳درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ  ۰۸ﺗﺎ  ۰۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻣﻮس
«ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ» ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﭼﺮا ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺳﮓ ﺳﯿﺎه اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺸﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از راه ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽِ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺮک ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﺲ!
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻏﻠﺐ آن ﻗﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای درﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻋﺎدی ﻓﺮض ﮐﺮدن ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺧﺒﺮ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ را در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪﺗﺮ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در آﻧﻬﺎ
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
زن ﺑﻮدن ،ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﺮف داﺋﻤﯽ ﺑﻌﻀﯽ داروﻫﺎ ،ﺗﺮس از ﻣﺮگ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﻠﮕﺮام ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و…  ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺒﺎب دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آزار و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺑﺸﻮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع آن را
دارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﻬﺮی ﻫﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﻦآوریﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،آزار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را از
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺘﺪارِ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﺳﺖ و اﺳﻨﺎدی ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻻﯾﺤﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ« ﺗﻮانﺑِﻪ »را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان راهاﻧﺪازی ﮐﺮده،
اﻏﻠﺐ از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺪود  ۰۰۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر و اﻏﻠﺐ ﻫﻢ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮی ﺑﺮای آزار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻟﺰاﯾﻤﺮ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آزار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ داده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻪ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دردﺳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۸۳۱ﺗﺎ  ۴۹۳۱اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﯿﺶ از  ۰۳درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۵۲
درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﺎل و روز و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ؟
ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻫﺮ دو را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ،ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻘﻼلِ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮاده از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی اﻣﻦﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎدابﺗﺮ و
ﺳﺮزﻧﺪهﺗﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮشِ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺑﻪ درد ﺧﻮردن در آﻧﻬﺎ ،ورزش و ﺗﺤﺮک ﺑﺮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻓﻌﺎل و زﻧﺪه اﺳﺖ ،آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻠﻘﻪ دوﺳﺘﺎن ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،از ﺟﻤﻠﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
«ﺗﻮﺟﻪ »اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ.

