اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
«ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم» .اﯾﻦ ﯾﮏ
واﮔﻮﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ دروﻏﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮدش را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺶ او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ از آن اوﺳﺖ.
ﺟﺪای از ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،وﻟﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ واﮔﻮﯾﻪ و اﻗﻨﺎع ﺷﺨﺼﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان آراﻣﺶﺧﺎﻃﺮ
ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﭼﻘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﮐﺜﺮ زﻧﺎن – ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ – ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ،ﺑﺠﺎﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﻠﺨﯽ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.
اﮔﺮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد ،ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻖ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻣﺮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن دارد و ﮔﺎﻫﯽ رﻧﮓ و ﺳﯿﺎق اﺧﻼﻗﯽ و
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ،ﭼﻨﺎن در ذﻫﻦ ﻣﺮد و زن اﯾﺮاﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻢﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﺒﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ – ﭘﺪر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی روزﻣﺮه و
ﻣﺤﺪود ،ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ،ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،درﮐﯽ از ﺳﺘﻢ وارد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ
زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ .اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۳۹اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮان ﺟﻮان آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ،ﻧﺸﺎن داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻋﺎﻣﻼن آن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ،زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  ،۵۹زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ،راﺑﻄﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ،از اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
دﮐﺘﺮ« ﻣﺼﻄﻔﯽ آبروﺷﻦ »ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽدﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ،
ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ذﻫﻦ
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ رﯾﺸﻪ در ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﺗﻔﺎوت زﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮاد دارد اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ،اﻓﺮاد را در ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻪ ادﻋﺎی او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪیﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺲﻫﺎ از« ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی»
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ،

ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺲ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻘﻮم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ و ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺷﺎﻫﺪان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ،
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،و دارای ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽای ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از آﻧﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ« ﺗﻮاﻧﯿﺎب »و« ﺗﻮاﻧﺨﻮاه »ﻧﯿﺰ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼح« اﻓﺮادی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ» ،ﺑﯿﺶ از« ﻣﻌﻠﻮل »و دو اﺻﻄﻼح ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﯾﺎن ال اﺳﻤﯿﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ در ﺳﺎل  ۷۰۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ام .ای ﯾﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﻤﯿﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭼﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن« ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »و« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ» ،ارﺗﺒﺎط

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻪ وﺿﻮح ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﻣﺮوزه ،رﺷﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻼش ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
آﮔﺎهﺳﺎزی و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ،و در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮی و اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ« اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺸﻨﺎﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﯾﺎ« در ﻫﻢ
ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﮔﺮ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد از ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح« اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ» «،دﮔﺮﺑﺎش »و ﯾﺎ« ال.ﺟﯽ.ﺑﯽ.ﺗﯽ »و در اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ + LGBTQIA،ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻮﯾﺖ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ،اﻓﺰونﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،و ﺳﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮد از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای« ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ »و« ﻣﺤﺮومﺗﺮ »ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﯿﻨﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۶۰۰۲ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۸۰۰۲ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻋﻤﺎل« اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده »از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ« اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ»
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و« ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ واﺿﺢ و ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺿﺮوری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﯿﻒ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽای ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه ﭼﻪ ﻫﯿﭻﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﭼﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ ﮐﻮﯾﯿﺮ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻧﻮع و درﺟﻪای ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن و ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ

ﺣﻖ ﻃﻼق را ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﮐﺎری از ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ودوﺳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻟﮕﻮﯾﯽ از رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ از آن در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﺮان دارد .در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ  ۹۸۱ﮐﺸﻮر
در رده ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در رده ﺑﯿﺴﺖ و دوم و در ﺻﺪر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن اﻣﺎرات در رده  ۴۳و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در رده  ۹۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و
ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺰو  ۷ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮرات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ روﺣﺎﻧﯽ در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ «:در
ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ۷رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮآوریﻫﺎ
و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺳﺎﯾﺖ« ﻋﺮب ﻧﯿﻮز »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد «،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۵۳درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺳﻌﻮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش « ﭘﺮوژه اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و
از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ  ۳ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد
را ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در رﯾﺎض  ۲۱زن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ».
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﻮرت داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ:
«ـ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ـ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۰۳
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ـ وزارت ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره راﯾﮕﺎن  ۹۱۹۱را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ۴۲
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ۶۹۹۱۱۹۹۹۹ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮضﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪ « ﮐﻠﻨﺎ اﻣﻦ »ﯾﺎ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻤﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش« از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۳۹۹۱اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺪمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد «:ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ﺣﺮاﺳﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .واژه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒاش در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻃﻼق ﺷﻮد».
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Lowa law reviewﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« در آورﯾﻞ  ۳۱۰۲ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺰاده اﻟﺒﻨﺪری ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻔﯿﺼﻞ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان « آزار ﺑﺲ اﺳﺖ »راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﮋه و
ﺧﺎص را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮﻗﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺳﯿﺎه و ﮐﺒﻮد ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن « ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ »ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺳﻌﻮدیای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و دو آدﻣﮏ
ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آن دو زن و ﭘﺴﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﻬﺎت را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺧﺎرج از آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯽ در اﺗﺎق ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را
ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد و واﮐﻨﺶﻫﺎ را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺪ آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ« او
را ﺑﺰن »راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد».
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ«
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ، ۸۱۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۰۰۱ﻫﺰار رﯾﺎال ﺳﻌﻮدی )  ۶۲ﻫﺰار و  ۰۰۶دﻻر( ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۰۰۳ﻫﺰار ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ».
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﺗﻔﮑﺮات ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪی
Photo: robodread/www.shutterstock.com
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر

«ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ داﻣﺎدﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ »…
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪش ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮدش دﯾﺪه و ﮐﻮر ﺑﺸﻮد اﮔﺮ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺷﺮﯾﻔﻪ ﭼﻬﺎر داﻣﺎد ﻣﻌﻘﻮل دارد .ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ .ﺧﻮدش ﻫﻢ از آن زنﻫﺎی ﺳﺎﻻر و اﺳﺘﺨﻮاندار ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ و اﻗﻮام دور و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﻣﺮاﻣﺶ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ واﮔﻮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺣﺎل و روز اﯾﻦ روزﻫﺎﯾﺶ ،ﺳﺮش را ﻣﯽﮔﺬارد روی ﺷﺎﻧﻪام و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«ﻫﺮ روز اﺳﻢ ﯾﮑﯽﺷﺎن را ﻣﯽآورد .ﯾﮏ روز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪو ﺑﺪو رﻓﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺖ را ﻋﻮض ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا ﮐﺎﻇﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺷﺎم داﺷﺖ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﺮ و ﮐﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪی؟ ﭼﺮا ﻣﻬﺮزاد ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻢ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﯾﺪی
رﻓﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ ﻻﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽات ﮐﻨﺪ ﻣﺮدک اﻟﺪﻧﮓ ،وﮔﺮﻧﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد؟»
ﺷﺮﯾﻔﻪ از آن ﻣﺪل زنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻧﺶ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ زﻧﯽ ﺷﻬﺮه ﺑﻮده ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر زور ﻧﻤﯽرود .اﺻﻼ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و درز ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ  ۰۲ﺳﺎل از آﻗﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﺳﺮﭘﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،آنﻗﺪر ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺗﻦ و ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺒﻮد ﺑﺸﻮد ،آن ﻫﻢ از آﻗﺎ ﻫﻮﺷﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﯿﻤﺎری ،ﻗﺪش را ﺧﻤﯿﺪه ﮐﺮده و اﺛﺮی از روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽاش ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﮐﻼ ﺑﺎ ﺑﺎدی
ﻣﯽرود و آﯾﺪ ،اﻣﺮ ﻋﺠﯿﺐ و دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ.
او اﻣﺎ ﺣﯿﻦ درد دل ﮐﺮدنﻫﺎﯾﺶ ،آﺳﺘﯿﻦ و ﭘﺎﭼﻪ ﺷﻠﻮارش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻦ دﻟﻢ آﺷﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؟
وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺠﺒﻮرم ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺮس از ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ .دور و ﺑﺮش را ﻣﯽﮔﯿﺮم .او ﻫﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﺎ ﻇﺮف ﻧﯿﻤﺮو از ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﺳﻔﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﻧﻤﮑﺶ زﯾﺎد
اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﺷﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻧﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ زد زﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ و ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺮم .ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮاﻧﻪ و ﺷﻮﻫﺮش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ دم ﺑﺮﻧﯿﺎوردم».
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺧﺎﻧﻢ در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺳﻮءﻇﻦ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺒﻮده ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آزارش ﻧﻤﯽداده،
از ﺧﺎﻧﻢ« راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ» ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ او ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮس از ﻣﺮگ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ واﻫﻤﻪ ﻃﺮد ﺷﺪن
در روزﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺸﻮﻧﺪ:
«ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻞ و آﻣﺎری در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪ ﺧﺎص ﯾﮏ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮداﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن
و ﻓﻘﺪان اﺳﺖ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ:
«ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی درﮔﯿﺮ ﺳﻮءﻇﻦﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻗﺒﻞ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ
ﻓﺮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و
ﺳﻮءﻇﻦﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان وارد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺷﻮد .ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ را از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی دروﻧﯽ

ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽراﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮﻋﺎدی رخ داده و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،داﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد درونرﯾﺰ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﺗﻠﻮﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و
زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪی را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ.
***
«ﻣﯿﻼد »در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﻮﺷﺎک ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ دارد .او ﯾﮏ ﻣﺮد  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺷﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﺗﻬﺎم ﻣﯿﻼد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﭘﺪرش و ﻫﻞ دادن ﭘﯿﺮﻣﺮد از ﭘﻠﻪﻫﺎی زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﭘﺪرش او را ﻫﻞ ﻧﺪاده و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻨﻮن و ﺧﺸﻢ آﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺪه .او
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﮐﺮده ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ:
«ﻣﺎ ﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرﯾﻢ و ﻫﺮ روز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮد .آنﻗﺪر ﻣﺎدرم را ﺑﻪ اﯾﻦ و آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی واﻫﯽ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آرزوی ﻣﺮﮔﺶ را ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎدرم ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ ﻧﺰدم .او را دﮐﺘﺮ ﺑﺮدم وﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم دارو ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ روانﭘﺮﯾﺸﯽ و ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽاش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارو-درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ».
ﻣﯿﻼد در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺪرم در ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺎل و روز ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ و رد ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ از وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺎدرم را آزار ﻣﯽداد .اﻧﮕﺎر از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺣﺮص ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺎدرم ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺮات
ﻧﻤﯽﮐﺮد روﺳﺮیاش را از ﺳﺮش ﺑﺮدارد .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد آراﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽرﻓﺖ .از ﺗﺮس ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﭘﺪرم ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺮاوده
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﻢ ﯾﺎ از ﮐﻨﺎر ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ او ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﻓﺘﺎر
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽداد .ﻣﻦ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﺮﯾﺰر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ ﺟﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎ دادهاﯾﻢ .داﺷﺘﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻢ از
ﻓﺮﯾﺰر ﭼﯿﺰی ﺑﺮدارم ﮐﻪ وﺳﻂ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ داد دﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده از دادﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی او ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دی.ان.ای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﯿﻨﺪازم ﻓﻘﻂ از ﺳﺮ ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﺸﻢ زﯾﺎد آرام ﻫﻠﺶ دادم
ﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟﺶ را از دﺳﺖ داد و از ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪ».
راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
«ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻣﻦ ﻣﺮدان را ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﻣﺮاﺟﻌﯽ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽاش را
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر و ﻣﺮد ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه او ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﺮﺗﺐ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﺗﻮی ﭘﺎرک ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .زن ﻫﻢ ﺷﺎل و ﮐﻼه ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻢ .ﻻﺑﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻗﺮار و ﻣﺪار ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪای .ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﺎرش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان و ﻋﻤﻖ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش او را دوﺳﺖ دارد و ﺗﺼﻮراﺗﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ
ﻻﺑﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﮕﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﯾﺎد دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎدم .اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮءﻇﻦ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ را ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ آن اﺷﺘﺒﺎه را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﺮدم».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس« ﺗﻮﻫﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ،ﻃﺮد ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪن ﯾﺎ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮدن ،ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﯾﺎ
زن ﻏﺮﯾﺒﻪ ،ازدواج ﻣﺠﺪد و ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻧﯿﺎی
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺒﺪل ﮐﻨﺪ».

ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖِ ﺧﺎﻧﻮاده
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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﻘﻮق و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺐ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ« ﻓﺮد دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی وﯾﮋه »ﺣﺮف زده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺣﺬف و آزار در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ روﺑﻪروﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای اﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺪود  ۵۱درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در دﯾﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن ،راه رﻓﺘﻦ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ذﻫﻦ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ« ﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ »ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ .اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻓﺮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ او
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺤﻞ و ﻣﺪل زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻬﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﺳﺘﺪارِ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﻬﺮی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮐﻢﺗﺤﺮﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ روال درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارای آﺳﺎﻧﺴﻮر و راه ﻣﺨﺼﻮص ورود و ﺧﺮوج ﻣﻌﻠﻮﻻن اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ او را از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن درک ﺑﻬﺘﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی و ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐِ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ او دﺷﻮارﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺶ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣُﻨﮕﻞ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ،ﮐﻮر ،ﮐﺮ ،ﻋﻠﯿﻞ ،ﭼﻼق ،ﻋﺎﺟﺰ و دهﻫﺎ واژه ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻏﻠﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دارد .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روان اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺨﺮاﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ – ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ و ﭼﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ – آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ – ﺳﺒﺐ آزار و اذﯾﺖ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﺘﯿﺠﻪ« ﻗﻬﺮ ﺧﺪا» «،ﻣﺼﻠﺤﺖ و آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ» «،ﻧﺎﺷُﮑﺮی »و درﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺮت و دﻟﺴﻮزی
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ای ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻋﻠﯿﻪ او اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖاش ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻘﻮق ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﯾﺴﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دﯾﮕﺮان ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻠﻘﯽ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ« او ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ».
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از دﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ و
دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری درﺑﺎره دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎه ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮوج او از ﺧﺎﻧﻪ
دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪِ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦﺳﺎز و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺑﻌﺪی درﺑﺎره ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوی آن ﭼﻨﺪان ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺮار دادنِ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺎه ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از درﯾﻎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺼﺪاق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪای از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏﺳﻮم اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۵۷ﺳﺎل دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ،

اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ در
آﯾﻨﺪه درﮔﯿﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻦﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺲ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﭘﺬﻳﺮش
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ.
ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖِ ﺧﺎﻧﻮاده
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﻘﻮق و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺐ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ« ﻓﺮد دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی وﯾﮋه »ﺣﺮف زده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺣﺬف و آزار در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ روﺑﻪروﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای اﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺪود  ۵۱درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در دﯾﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن ،راه رﻓﺘﻦ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ذﻫﻦ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ« ﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ »ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ .اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻓﺮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ او
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺤﻞ و ﻣﺪل زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻬﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﺳﺘﺪارِ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﻬﺮی ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮐﻢﺗﺤﺮﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ روال درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارای آﺳﺎﻧﺴﻮر و راه ﻣﺨﺼﻮص ورود و ﺧﺮوج ﻣﻌﻠﻮﻻن اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ او را از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن درک ﺑﻬﺘﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی و ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐِ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ او دﺷﻮارﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺶ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣُﻨﮕﻞ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ،ﮐﻮر ،ﮐﺮ ،ﻋﻠﯿﻞ ،ﭼﻼق ،ﻋﺎﺟﺰ و دهﻫﺎ واژه ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻏﻠﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دارد .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روان اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺨﺮاﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ – ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ و ﭼﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ – آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ – ﺳﺒﺐ آزار و اذﯾﺖ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﺘﯿﺠﻪ« ﻗﻬﺮ ﺧﺪا» «،ﻣﺼﻠﺤﺖ و آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ» «،ﻧﺎﺷُﮑﺮی »و درﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺮت و دﻟﺴﻮزی
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ای ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻋﻠﯿﻪ او اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖاش ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻘﻮق ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﯾﺴﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دﯾﮕﺮان ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻠﻘﯽ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ« او ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ».
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از دﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ و
دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری درﺑﺎره دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎه ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮوج او از ﺧﺎﻧﻪ
دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪِ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦﺳﺎز و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺑﻌﺪی درﺑﺎره ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوی آن ﭼﻨﺪان ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺮار دادنِ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺎه ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از درﯾﻎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺼﺪاق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ

از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪای از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏﺳﻮم اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۵۷ﺳﺎل دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ،
اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ در
آﯾﻨﺪه درﮔﯿﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻦﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺲ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﭘﺬﻳﺮش
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ.

راهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ
)ﮐﺎری از ﺳﭙﻬﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ(
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آن را از ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮگﻫﺎﯾﺶ را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ او را از آب و آﻓﺘﺎب و ﻫﻮای
ﺗﺎزه ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺛﺮ ﮐﺒﻮدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﮐﻢﺗﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،
ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻓﺮاد در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮑﻮت را
ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ!

ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: GoodStudio/www.shutterstock.com
ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺣﺮف زده ﺷﺪه ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ و
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری را ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ،آﻣﺎری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۶۹۳۱ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۰۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدﭘﺮداز!
ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﺎه ورای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدی در اﻃﺮاف ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﻣﺮدﺳﺎﻻری از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﻻر ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد -در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدان -ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻗﺮار دادن ﻣﺮدان در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﯿﺲ و ﯾﮕﺎﻧﻪ« ﻧﺎنآور »ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎری را ﻫﻢ ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﻣﺮدان را زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻣﻮس
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول( ،ﺧﺸﻦ»ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ«
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪن ،اﻏﻠﺐ او را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه را ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ از ﭘﺎ درآورد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮدان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻃﻼق و ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﻘﺶ داﺋﻤﯽ ﻧﺎنآورِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﮑﻼت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ،درک و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان.
از ﺟﻤﻠﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و
وﻇﺎﯾﻒ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﺘﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ،زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮدازی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در دورهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎردﻫﯽ وزارت ﮐﺎر ﮐﻪ  ۱۱ﻫﺰار ﻣﺮد در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه )ﺣﺪود  ۴۲درﺻﺪ(
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮاﺣﻠﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۱درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان و ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ،دو ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪی و
ﻣﻬﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ۵۴ .درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺣﺘﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد ﻫﻢ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و از دﺳﺖ دادن اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﺎر
ﻏﯿﺮﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﻤﺪﻻﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ﺑﯿﮑﺎر!
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۴درﺻﺪ از ﺑﯿﮑﺎران ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی را
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن ،رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن
 ۵۱ﺗﺎ  ۹۲ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۲درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﻨﺎر ﺗﻮرم از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
آﯾﺎ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮیِ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎم اول ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻗﻊ و ﻏﺮﻏﺮ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و او ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده درآﻣﺪی دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن و ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻀﻮی
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺪر -ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اززﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﮑﺎریِ دورهای اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان -ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢاش.

