ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
Photo: michaeljung/depositphotos.com
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ رو
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻼشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﻗﺸﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺟﻬﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در آﯾﻨﺪه و رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ،۰۵۰۲ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰۱ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻨﯿﻦ  ۰۶ﯾﺎ  ۵۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد و ﻧﯿﺎز ﻣﺪاوم او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
«ﻗﻠﺪری »ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۴۰۰۲از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﺳﯿﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﯾﺎ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ
و آراﻣﺸﺶ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺨﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻫﻞ دادن ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ او و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری از دادن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ« واﮐﺮ» ،از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻮی ﺑﻮده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻧﻪ از روی ﻗﺼﺪ و ﻏﺮض ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﮐﻢاﻫﻤﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﻠﻔﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آزار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻮدک ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻟﺰام وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﺪی رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آزار رواﻧﯽ و روﺣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﺑﺪ رﻓﺘﺎری و در ﻣﻮاردی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روح و روان او
ﻫﺪف آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﻮان ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏاﻧﮕﺎری از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ادرار ﯾﺎ
ﻣﺪﻓﻮع ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ درﺳﺖ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎی ﺣﺲ ﺑﯽﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺳﺮﺑﺎری و ﺧﻔﯿﻒاﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ او در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺷﺎﯾﻊ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻃﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻮاردی داراﯾﯽ
اﻧﺪک ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻏﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮهای از آن ﻧﻤﯽﺑﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮالﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ روﺣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺑﺮدارد ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد.
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آن
ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری در اﯾﺮان
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮب و ﻟﺰوم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
آزاری اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،در اﯾﺮان اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ رﺷﺪی  ۰۱درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۸درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
در دوران ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ آزاری ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺷﯿﻮع آن در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻋﻤﻞ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آزار ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد آزارﮔﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ )ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪ( ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس و

ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺧﻮد اﻗﺪام
ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮑﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪم آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ و ذاﺗﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﻬﻢﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ،ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺪام ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻣﯽداﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اول اﮐﺘﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ »ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﮐﺮده و در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ روزی ) ۵۱ژوﺋﻦ( را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن
دﭼﺎر ﺧﻼء اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﻣﻮارد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺟﺮح در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻮع رواﻧﯽ آن ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻬﻨﺴﺎل را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۹۱۱ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺳﺘﻨﮑﺎف از دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺐاﻟﻨﻔﻘﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ( ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎف ﺧﺸﻮﻧﺖ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺪاده و آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﯿﺎن
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان دﯾﺪه ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﻨﺸﮕﺮان داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ.

