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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻬﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺨﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی وﯾﮋه و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻌﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،از ﻫﺮ  ۹ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻃﻮل دوران
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎری روﺷﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪای دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن( ،ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻧﯿﺰ
وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن در اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻗﺮار دادن او ﯾﺎ ﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻠﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ او و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ
از اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی و ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻫﺪف ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﻠﻂ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻬﻮی در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﺎﺗﻮان از درک اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی روز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو اﺟﺎزه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽاش از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد
اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آزارﮔﺮ ﺗﻌﻤﺪی در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزار ﯾﺎ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود
ﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻣﻼک و اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از اﻣﻮال ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮاﻟﺶ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮔﺬارده ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ و
اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﮔﺮان ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ ﺑﺮ دوش ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ( ،اﮔﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و از روی ﻗﺼﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد راﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﺪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪی در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ،داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ
زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮض ﮐﺮدن ﭘﻮل از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع او ،ﻗﺮض ﮐﺮدن ﭘﻮل از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﭘﺲ ﻧﺪادن آن ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﭘﻮل ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل و اﻣﻼک ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن او در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﺧﻮد در
ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ او در اﻣﻀﺎی دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ ،اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ،
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ،ﺗﻘﻠﺐ در اراﺋﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و…  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس ،ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدیاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ آزارﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ او واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد آزارﮔﺮ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ او
ﯾﺎ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮد اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ذات و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺮوج از ﭼﻨﯿﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮانﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻼوه ﺑﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آزارﮔﺮ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﯿﺰ ﮐﺮاﻣﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬارده و او را از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ آزرده و ﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺣﺲ ﺗﺮس و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﺷﺪه
و ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد دﭼﺎر ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در  ۰۹درﺻﺪ ﻣﻮارد ،ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد )ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد( اﺳﺖ و
آﻧﺎن از او ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون و ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﯾﮏ ﻣﻮرد )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ او در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ(،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن )در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﮕﯽ(
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۹۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺬارده ﺷﺪه و ﺗﻤﺮد از اﺟﺮای آن در
ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و داﯾﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺰا و ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺪارد؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱ﺣﻖ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﺎز
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻼک ﻓﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻮرد
ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ )ﻣﻮاد  ۳۷۶و  (۴۷۶و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء ،اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده ﯾﮏ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد  ۸۶۶و  ۹۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻮارد اﺟﺒﺎر
ﯾﺎ اﮐﺮاه ﻓﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻋﯽ )ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ او ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﯾﺎ ﻣﻮرد
ﺧﯿﺎﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪن او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻮه درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎدات ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺎدی ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و وﯾﮋه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از /اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان -ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده  ۶۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ(۱) .
–ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۶۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﻮی و ﻫﻮس او ﯾﺎ ﺣﻮاﯾﺞ ﺷﺨﺼﯽ
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی اﻋﻢ از ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮات ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼﮏ ،ﺣﻮاﻟﻪ ،ﻗﺒﺾ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰام وی ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ،وﻻﯾﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ
ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

