ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺳﻮال:
ﺳﻼم!
ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﺑﻮدم .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رﻓﺘﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮوﻧﺪ را ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
ﺗﺨﺘﺸﺎن ادرار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺿﺮب و ﺟﺮح اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪرﻓﺘﺎری از ﻣﺮﮐﺰ اﺧﺮاج ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﺪادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺗﺸﻨﺞ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺲ و ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﻦ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺪرک ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻓﺤﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و او را روی ﺗﺨﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آدم ﺑﻮدﯾﺪ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ول ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ!
ﺧﻼﺻﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪﻃﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﻮاب:
ﺳﻼم!
ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺟﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻘﺪور ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺰارش از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭼﻮن
ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﻣﺎ ﻋﺮض ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺿﺮب و ﺟﺮح اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮔﺰارش
دﻫﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ اوﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺳﻮال:
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﻮاب:

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ و دادن وﮐﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮال:
ﺧﺐ اﮔﺮ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺟﻮاب:
در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺮواﻧﻪ وﺟﻮد دارد .اﻣﮑﺎن اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ از
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی ﻋﺮض ﺷﻮد اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﯾﺎن دﯾﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ وارد اﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ
دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻣﺪارک زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮب و ﺟﺮح اﺛﺒﺎت ﻧﺸﻮد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺪادن دارو ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل راﻫﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻃﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﮐﻪ دارﯾﺪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻠﺐ
ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮادر؛ ﭘﺪرم را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن وادارﯾﻢ؟
ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت زوج :راه ﻧﺠﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۶ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی «،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎدی ﮐﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن،
اﺷﺨﺎص ﺑﯿﻤﺎر و دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻃﺒﻌﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮال:
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب:
ﺑﻠﻪ! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺮرات وﯾﮋهای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن
ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮان در دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.

!ای ،ﭘﻮﻟﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪهﻋﻤﺮت را ﮐﻪ داده
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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».

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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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.

وﺣﺸﺖ روزﻫﺎی ﭘﯿﺮی
Photo: teamplay/bigstockphoto.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  1اﮐﺘﺒﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داﻧﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺳﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺿﺮب و ﺟﺮح ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ،
ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
درﻣﺎن .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب او ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 87
درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و 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 ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
در ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  2599در ﺳﺎل  ،1969ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ  2842در ﺳﺎل  1972و ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ  3137در ﺳﺎل

 1973اﺳﺖ .ﺳﺎل  1982ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  «:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی »ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(1) .
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در  16دﺳﺎﻣﺒﺮ  1991ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان »در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮ اﻟﺰامآور اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ،درﻣﺎن ،ﮐﺎرآﻣﻮزی و آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و … اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺎل  1999ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻮن را روز
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اول اﮐﺘﺒﺮ را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﺎل  ۲۸۹۱ﺷﻮرای
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اراﺋﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۰۹۹۱اﯾﻦ
ﺷﻮرا اول اﮐﺘﺒﺮ را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری 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 ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرادی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ).ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده  290ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ(
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،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  22آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺰء ) (5ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (192اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮده 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 اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ 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 .اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﺮده و اﺻﻞ  29ﺑﺮﺧﻮرداری 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 ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ،اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،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  53ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔﻘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ را از ﺗﺮک وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزدارد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد واﻟﺪﯾﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮک ﻧﻔﻘﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ
داده و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
……………………..
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ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ
ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺪاﯾﺘﺎن را روی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻮاب آنﻫﺎ را دادهاﯾﺪ؟ ﺻﺪایﺗﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪادهاﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ آن راه زدهاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺗﺮس از دﺳﺖ
دادن ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻدﺷﺎن ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻧﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﯿﺸﺨﻨﺪﻫﺎ ،ﻏﻔﻠﺖ و
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮐﺒﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ در دل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ  ۴۸ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮش را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪﻗﻮل ﺧﻮدش از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺪه
«ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ».
ﺑﻌﺪ از ﭼﻠﻪ آن ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪریﺷﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻢاﻻرث ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎن ﻋﻤﺮش را داد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﺪ،
از ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺳﻬﻢﻣﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﺟﻮر دل ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﻣﺎل ﭘﺪریﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﻖﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ را ﺧﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻮراﺟﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ روﯾﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺑﺎ ﺳﻬﻢاﻻرث ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ رﻫﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭼﺮاغﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش و ﭘﺸﺘﯽ ﮐﺮک و ﭘﺸﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﻢ و اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﯾﮏ ﺟﻮر ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﺎزک ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﮔﻔﺖ وا ﻣﺎدر ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﭘﺪرﻣﺎن ﯾﺎدﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﮕﺎر ﯾﮑﯽ ﺟﮕﺮم را آﺗﺶ زد.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪرﺷﺎن را ﺣﺴﺎبﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﭼﺸﻢﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪﭘﺎره ارث
ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮد .ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻦ را ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮشﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رواج دارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ دارد وﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ رواج دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻫﻪ ۰۸
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ،
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داراﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺪاوم ،اذﯾﺖ و آزار ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ،دﺷﻨﺎم دادن ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺟﻤﻊ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
رواﻧﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ،اﺣﺴﺎس ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮس از ﻣﺮدم ،اﺿﻄﺮاب ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ،اﺣﺴﺎس
ﻋﺪمﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه داﻧﺴﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻪ رواﯾﺖ
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺪر  ۵۶ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از داد زدن ﻓﺮزﻧﺪش روی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﮔﺮ از او ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ
داد زدن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دﻫﻨﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ».
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮم ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ دروغﮔﻮﻫﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ .ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻢ را
ﺑﻪ رﺧﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارم وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و او ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻦ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻢ و او ﺑﯿﮑﺎر ،ﺟﺮات ﻧﺪارم ﺑﺮای ﺧﻮدم ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺨﺮم و
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم.
ﻣﺮﯾﻢ  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ  ۰۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم را از دﺳﺖ دادهام و ﺟﺮات ازدواج ﻧﺪارم .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ازدواج ارﺗﺒﺎطﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن آﺑﺮوی آنﻫﺎ ﻣﯽرود .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺰار ﺟﻮر ﺗﻮﻗﻊ از ﻣﻦ دارﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ آنﻫﺎ ﻣﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺎ داﻣﺎدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و
دﻋﻮاﻫﺎی داﻣﺎدم روی اﻋﺼﺎب ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی ﻣﯽﮔﺬارد و ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ ﭼﺎره داﺷﺘﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻢوﮔﻮر
ﻣﯽﮐﺮدم».
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺪارﯾﻢ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﺪاری ﻓﺮوﻏﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد».
ﺟﺪاری ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﻓﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از روی ﺳﻬﻮ و اﺷﺘﺒﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮایﺷﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون
درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻮان در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﭘﯿﺮزن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﺳﺎمآور اﺳﺖ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در آن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
اﻧﺰوا را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن اوﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪان از داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻢﺳﻮاد ﯾﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺻﺎدق ﺧﺎن ﮐﻪ اﻫﻞ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ ﮐﻢﺳﻮادم .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت را درﺳﺖ ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ دوﺳﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ را ﭘﺪر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﺮوﺳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮردم وﻟﯽ ﻧﺎن دزدی
دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﺪادم .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﭘﺴﺮم وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای دوا و دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ آنﻗﺪر ﻣﻨﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮم».
ﺻﺎدق ﺧﺎن ﮐﻪ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری در ﮐﻨﺎر ﮐﻮدک و ﻫﻤﺴﺮ آزاری در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ،درﻣﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺧﺎرجﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺣﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص
آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ
ﭘﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻋﺰت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪآزاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎسﺳﺎزی ،آﮔﺎﻫﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه از اﻓﺮاد ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

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

