آزاری ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻮدک

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﮐﻮدک آزاری ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ در ﭘﺴﺮان ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  4ﺗﺎ  12ﺳﺎل رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﺮﻃﺎن،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ،ﮐﺒﺪی و ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻮدک آزاری در ﻓﺮد آزاردﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ واﯾﺴﻨﺎ وﮔﻮ ﺑﺎﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﺪر ﻧﻮری ،ﻣﺪدﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﻔﺖ
ﮐﻮدک آزاری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻏﻔﻠﺖ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و آزار رواﻧﯽ را ﺟﺰو ﮐﻮدک آزاری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮدک آزاری ﺟﻨﺴﯽ را
ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدک آزاری ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻮدک آزاری ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻮدک آزاریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﮏ واﻟﺪی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻃﻼق ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی واﻟﺪﯾﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻟﺠﺒﺎز و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ،ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد
واﻟﺪﯾﻦ و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﻮدک آزاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻮدک آزاری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ اداﻣﻪ داد :ﻣﻨﺰوی ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻏﯿﺮ دﻟﺨﻮاه ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ را ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮدک آزاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻮدک آزاری
وی درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﻮدک آزاری ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ،ﮐﺒﺪی و ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط و
ﻏﯿﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻓﺮد آزاردﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک آزاری اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد  :اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﺧﻮدش
ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻌﺮض ﮐﻮدک آزاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮد در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه در آﯾﻨﺪه ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و در
اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک آزاریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک آزاریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
) (123ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺑﯿﻼن ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک آزاری اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻬﯽداﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻏﻔﻠﺖ ،ﺑﯽ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ« آزارﯾﻬﺎ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪوی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدک
و آزار رواﻧﯽ را ﺟﺰو ﮐﻮدک آزاری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮدک آزاری ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﺮد ،ﻟﺬا
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدک آزاری ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﻮدک آزاری ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺮس ﺧﻮد ﮐﻮدک از ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدک آزاری
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آن را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از آن ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آن را از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺻﺪرﻧﻮری ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﮐﻮدک
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﻮدک ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺻﺮار ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک آزاری ﮔﺰارش ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﺮم اﺳﺖ.
ﮐﻮدک آزاری ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد
وی اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  4اﻟﯽ  6ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﮐﻮدک آزاری ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻮدک آزاری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻒ از آن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاریای ﻧﻤﯽﻫﺎ در اﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﺻﺪر ﻧﻮری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮐﻮدک آزاری
رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدﯾﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری  ،ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺪر ﻧﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری دو دﺳﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی و
ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدک آزاری ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﻼءﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﮔﺮ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺣﺒﺲ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺿﻊ ﺷﻮد.
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺪ ﺗﺎدﯾﺐ« ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1379ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻼ ”ﺗﺎدﯾﺐ“ وی اداﻣﻪ داد:
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﺎدﯾﺐﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ »ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ” .ﺣﺪ“ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﺎﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ آن« ﺻﺪر ﻧﻮری اداﻣﻪ داد :در ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  49ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﮐﻮدک ﺑﺰﻫﮑﺎر ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﺰه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ »ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان و ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟.
ﺻﺪرﻧﻮری ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ را از دﯾﮕﺮ ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺎدر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را دارد و ﺑﻌﺪ از
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدر ازدواج ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ را از وی ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﭘﺪر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺠﺪد ﭘﺪر آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ وی رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ
؟ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ از اﺑﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﮔﺮ ﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد از وی
ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدک آزاریﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺻﺪر ﻧﻮری ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدک و ﺟﺮاﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﻓﺰود :در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ،ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎﻫﺪﯾﻦ آن اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺻﺪر ﻧﻮری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻋﻮای دو ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﺳﺖ
ﯾﺎ ﭘﺎی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﻔﻞ ﺧﺎﻃﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻬﺪه دار
ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮان او ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻀﺎت از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﻮزش ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ
آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺪرﻧﻮری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدکآزاری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ

