
 اشید پاطی

 نُاردی در اشت نهکو ه گرفتٌ غُرت زىان غلیٌ ةیظتر کٌ ةُدً خظُىت طدید اىُاع از یکی اشیدپاطی

 ه اىتلام ةرای نػهُال ةلکٌ كتل، كػد ةٌ ىٌ کٌ اشت ای حهلٌ اشیدپاطی. طُد ىیز كرةاىی نرگ ةٌ نيذر

 گذرد، نی آن طياخت از ٍا كرن کٌ اشت ای نادً اشید. طُد نی اىذام كرةاىی آیيدً ه ادتهاغی زىدگی ىاةُدگی

 اشتفادً نُرد اشید. ةاطد داطتٌ شال پيذاً ه غد از ةیظتر كدنتی اشیدپاطی پدیدً کٌ رشد ىهی ىظر ةٌ انا

 ایو التتٌ اشت،( شدیم ٍیدرهکصید) شُزآهر شُد ه ىیتریک اشید کلریدریک، اشید شُلفُریک، اشید ةیظتر

 .گیرد ىهی كرار اشیدٍا زنرً در طیهیایی ىظر از آخری نادً

 کيد اشتفادً زیاد پرهئیيی نُاد از دیدً آشیب طخع ةاید اشیدپاطی نحل ترنیم ةرای

 درگیر کظُرٍای

 ديصیتی طکاف ه ىیصتيد خُةی هضػیت در اكتػادی ه ادتهاغی تُشػٌ ىظر از کٌ کظُرٍایی در اشیدپاطی

 دىیا در زیادی کظُرٍای در پدیدً ایو. طُد نی دیدً ةیظتر اشت زیاد آىَا در کُدکان ه زىان غلیٌ خظُىت ه

 شال پيذاً از ةیظتر ای شاةلٌ آشیا، ديُب کظُرٍای یػيی اشت، تر طایع کٌ کظُرٍایی در ه طُد نی دیدً

 غُرت ةر اشیدپاطی ه طدً تػعیل دختراىٌ ٍای ندرشٌ ظالتان حکُنت دهران در افغاىصتان، در. ىدارد

 ایران در .اشت خاىگی خظُىت از طکلی نػهُالو اشیدپاطی ةيگالدش در ةُد طدً نرشُم ای ندرشٌ دختران

 غاطلاىٌ رهاةط در کٌ خُاشتگاراىی از ةرخی .ٍصتيد زىان كرةاىی اشیدپاطی، نُارد درغد۰۹ در تلریتاو

 اىتلانگیری( هی زیتایی تخریب كػد ةٌ) نُردىظرطان زن غُرت ةر اشیدپاطی ةا خُرىد نی طکصت

 کظُرٍای از .داىيد ىهی ةازدارىدً کافی اىدازً ةٌ را اشیدپاطی ةٌ نرةُط كُاىیو کارطياشان از ةرخی. کييد نی

 اهگاىدا، ديُةی، آفریلای ةریتاىیا، چیو، کيگ، ٍيگ الئُس، هیتيام، کانتُج، پاکصتان، ٍيد، ةيگالدش،

. طُد نی دیدً آن در ةیظتر تَادهی رفتار ایو کٌ طُد نی ةردً ىام کظُرٍایی غيُان ةٌ اتیُپی ه داناییکا

 .دارد هدُد ٍم غراق ه شػُدی غرةصتان ه افغاىصتان ه ایران در پدیدً ایو

 

 كرةاىی فرد ةدىی ه رهحی ٍای آشیب

 دصهی ٍای آشیب ةر غالهً ه اشت ناىدگار نػهُال کٌ کيد نی هارد كرةاىی ةٌ طدیدی آشیب اشیدپاطی

 رهیداد از پس زای تيض اختالل افصردگی، نحل ددی رهاىی ٍای آشیب تُاىد نی ىاةیيایی، دهلٌ از ناىدگار

(PTSD)، ،ةاطد داطتٌ ٍهراً ةٌ را خُدکظی ه اغتیاد حتی ه خُردن اختالالت اضعراةی، حهالت اضعراب .

 كرةاىی غُرت نػهُال. زىد نی آشیب ٍا ةافت ةٌ کيد نی ایذاد کٌ گرنایی ه خُرىدگی خاغیت غلت ةٌ اشید

 ه کلیٌ ىارشایی ،(شهی شپتی) خُن غفُىت تيفصی، نظکالت خعر غالتا. گیرد نی كرار اشیدپاطی ٍدف

 ةػد طُد، نی آن شُختگی ه( ىکرهز) ةافت نرگ ةاغث اشید. کيد نی تَدید را اشیدپاطی كرةاىیان نرگ ىَایتا



 ةٌ حهلٌ در. کيد نی ىفُذ اشتخُان حتی ه غضالت ةٌ ه کردً حل را پُشت زیر چرةی پُشت، ةردن ةیو از از

. طُد تخریب کانال اشت نهکو ٍم گُش ه ةیيی ه رهىد نی ةیو از کانال لتَا ه نژً ه پلک نػهُال غُرت،

 اىذام اشید طدن طدن ركیق ه طصتظُ حهلٌ، از پس کٌ زناىی ندت اشید، غلظت ه ىُع ةٌ ضایػٌ طدت

 .دارد ةصتگی تخػػی نرکز ةٌ كرةاىی اىتلال شرغت ه طُد، نی

 

 كرةاىیان

 ةار ۱۲ اه. گرفت كرار اشیدپاطی حهلٌ نُرد طٍُرش تُشط ظالق، دادخُاشت دادن دلیل ةٌ کاظهی نَياز

 کردً هغل غُرتض ةٌ را هی چپ دشت ناً یک ةیيی شاختو ةرای پزطکان ه کردً دراحی غهل را غُرتض

 شٌ از پس تُاىصت ه گرفت غَدً ةٌ رایگان غُرت ةٌ را هی هکالت دادگصتری هکیل نػعفایی نحهد. ةُدىد

 غُرت ةٌ اکيُن نَياز. کيد فراٍم را درم نرتکب فراری ٍهصر دشتگیری نلدنات درم هكُع زنان از ناً

 .کيد نی زىدگی نخفی نحلی در خردشالض دختر ده ةا ىاطياس

 ه ةیيایی دراحی، غهل ةار ۲۱ هدُد ةا اشیدپاطی، حادجٌ ةػد کٌ اشت الکترهىیک نَيدس یک ةَرانی آنيٌ

 .پاطید اشید آنيٌ غُرت ةٌ «ىٌ دُاب» طيیدن دلیل ةٌ اه خُاشتگار. داد دشت از را غُرتض پُشت

 ةٌ شارا. پاطید اشید غُرتض ةر ه ةصت اه ةر را راً خیاةان در نُتُرشُار نردی کٌ ةُد شالٌ ۺ۱ دختری شارا،

 .ىظد فاش نُتُرشُار ٍُیت ه اشیدپاطی اىگیزً. درگذطت انا طد نيتلل ةیهارشتان

ًٔ اكتالی داریُش  .اشت ةُدً اشیدپاطی كرةاىیان از ایراىی خُاىيد

 اه. طد پاطی اشید كرةاىی ىانػلُنی دالیل ةٌ ه ىاطياس نرد یک دشت ةٌ ۴۸ شال در رهطيایی، داههد شید

 ایو در ىیز پایض ه دشت شیيٌ، كفصٌ از ٍایی كصهت گردن، ه داد دشت از را خُد چپ چظم حادجٌ ایو در

 .اشت درغدی ۱۹ ةیيایی دارای ىیز راشتض چظم کٌ اشت درحالی ایو طد غدناتی دچار حادجٌ

 «کهک» فریادٍای غدای ةا ةم طَرشتان «آةاد ةرات» رهشتای نردم ۲۹۰۹ شال ناً اردیتَظت اهاخر ةانداد

 ٍرچيد. کرد نی آب درخُاشت نردم از ه «شُختم: »زد نی فریاد ةليد کٌ طدىد رهةره شهیٌ ىام ةٌ دُان زىی

 کٌ ٍيگانی انا اشت، طدً گرفتگی ةرق دچار شالٌ ۱۸ زن ایو کٌ کردىد نی تػُر اهلیٌ لحظات در ٍا ٍهصایٌ

 اشیدپاطی كرةاىی زن ایو کٌ طدىد نتُدٌ دیدىد را رغيا اش شالٌ ىیم ه ده دختر ه اه طدً تخریب غُرت

 . اشت طدً نػتادش طٍُر

 نياظق در کٌ نُاردی طُد، ىهی نظخع اشیدپاطی نُارد از ةصیاری کٌ نػتلدىد کارطياشان ایران در

 ةدرشتی نختلف دالیل ةٌ کٌ نُاردی ه اشت کم دراحت هشػت ه طدت کٌ نُاردی افتد، نی اتفاق دهرافتادً

 .طُىد ىهی گزارش



 

 نرةُط ٍای پژهٍض

 نُرد ۹۰ رهی ةر ،۲۹۴۰ نَر تا ۲۹۴۹ خرداد از شال، طض ندت در زنیيٌ، ایو در ٍا پژهٍض نػدهد از یکی

 .اشت طدً اىذام تَران نعَری شُختگی ةیهارشتان در اشیدپاطی

 

 ه غُرت. ىهاىدىد زىدً آىَا از ىفر پيخ ه ةُدىد زن درغد ۸۰ ه نرد كرةاىیان درغد ۹۲ پژهٍض ایو اشاس ةر

 اغضای از یکی نػهُال اشیدپاش ه ةُدىد گرفتٌ كرار حهلٌ ٍدف دیگری دای ٍر از ةیظتر تيٌ فُكاىی ىُاحی

 .اشت ةُدً ةصتگان یا خاىُادً ىزدیک

 

. ةُد ظالق درخُاشت یا ازدهاج چارچُب از خارج راةعٌ ىانُفق، خُاشتگاری اشیدپاطی، دلیل ةیظتریو

 .ةُدىد طایع غُانل دیگر از ٍم نالی کالٍترداری ه اكتػادی ه ادتهاغی ةد هضػیت فلر، نحل غُانلی

 

 طٍُر حهلٌ ٍدف زىان از ىیهی. ةُدىد نتاٍل( درغد ۱۲) طدىد ةررشی تحلیق ایو در کٌ كرةاىیاىی ةیظتر

 .غریتٌ افراد ٍدف آىَا ةلیٌ ه ةُدىد گرفتٌ كرار دیگر ةصتگان یا

 

 یا( ۲۱۳) دغُا حیو در ،(۹۹۳) ىانػلُم ،(۳ۺ۹) غریتٌ افراد حهلٌ ٍدف نُارد ةیظتر در ىیز كرةاىی نردان

 .ةُدىد( ۲۱۳) ٍهصرطان حهلٌ كرةاىی

 

 زن كرةاىیان اکحر ه نذرد نرد كرةاىیان اکحر. ةُد درغد ۹۹ شُختگی نتُشط ه شال ۺ۹ كرةاىیان شو نتُشط

 .ةُدىد نتاٍل


