ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داﻧﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در
ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اوﻻد ،ﺿﺮب و ﺟﺮح ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از درﻣﺎن وی.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۷۸درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار و
اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎی از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آنﻫﺎ را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﺪاﺑﯿﺮی در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ،ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان.
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۹۵۲در ﺳﺎل  ،۹۶۹۱ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۲۴۸۲در ﺳﺎل  ۲۷۹۱و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۷۳۱۳در ﺳﺎل ۳۷۹۱
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۸۹۱ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی »ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزرای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در  ۶۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۹۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان »از ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮاﻟﺰامآور اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ،درﻣﺎن ،ﮐﺎرآﻣﻮزی و آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل،
اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺎن ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎل  ۹۹۹۱ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز  ۵۱ژوﺋﻦ را روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری اﺳﺖ .از آنﺟﺎ
ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﭙﺮدازد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرادی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده  ۰۹۲ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎده  ۲۲آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺰء ) (۵ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۲۹۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ

ﮐﻪ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ» .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻘﻮق ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺻﻞ  ۹۲ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﺮی
را ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﯾﮕﺎن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از درﻣﺎن راﯾﮕﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ،ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ درآﻣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اوﻻد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺗﺮک ﻧﻔﻘﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﭘﺪر ﯾﺎ
ﻣﺎدر از اﻓﺮاد واﺟﺐاﻟﻨﻔﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻻد ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔﻘﻪ اﻓﺮاد واﺟﺐاﻟﻨﻔﻘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ را از ﺗﺮک وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎز دارد ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اوﻻد ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮک ﻧﻔﻘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اوﻻد ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪی دارد و ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
-۱ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری و ﮐﯿﻔﺮ آن در ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺒﺎر ﻓﯿﺮوز ﺟﺎﻧﯽ -ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم -ﺷﻤﺎره  ۰۲ﭘﺎﯾﯿﺰ  -۰۹۳۱ﺻﻔﺤﻪ ۱۸

