ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار -روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺗﺼﻮرش ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ آزار و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﻢﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻢﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﻓﺎش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺑﯽدﻓﺎع ﮐﻢﺗﻮاﻧﺎن
ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻮد؛  ۰۳ﺳﺎﻟﻪ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺎ ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدش ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻼش
زﯾﺎد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻮد
درددل ﮐﻨﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻫﺮ وﻗﺖ ﻋﺎﺻﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ.
از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮری ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﻦﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﮐﺒﻮد ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎدرش ﻏﯿﺮ از او ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﺗﻮان دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ؛ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﻢ
اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎدرش ﻫﺮ وﻗﺖ زﯾﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺟﺴﻢ ﺑﺮادرش از ﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻣﺎرس  ۲۱۰۲ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان“ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ”ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ داد و آﻣﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ “:زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ در درون و ﻫﻢ
در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ”.
آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﻣﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺸﻮﻧﺖ
در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﻢ ﺗﻮان ،ﮔﺎه از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و داﯾﺮه
وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪهﺷﺪن اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﮑﻮت
ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زردی دوران ﻧﻮزادی ،ﻣﻐﺰش را از او ﮔﺮﻓﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﻣﯿﺸﯽ و ﻣﻮﻫﺎی ﻣﻮجدار ﮐﻪ در  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺮ روز وﻗﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ،از او ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ از روزﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد .ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
او ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ را« ﻧﺠﺲ »ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﺎ او روز ﺑﻪ روز ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﻦ زﻧﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آن روزﻫﺎ او را
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ .ﯾﮏ روز دو ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎدر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ ﭘﺎرک ﺷﺪه.

رﻓﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ و دﯾﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه دﺧﺘﺮش را دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﺎی  ۷۱ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺤﺮک ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎً دﺧﺘﺮان را ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان ،در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن رواج دارد .ﻣﺜﻼ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم داده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ۱۶۵۱زن  ۶۱ﺗﺎ  ۶۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  ۰۲ﺗﺎ ۴۳
درﺻﺪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ  ۸۵ﺗﺎ  ۵۷درﺻﺪ اﻋﻼم
ﺷﺪهاﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ۱۲ﺗﺎ  ۴۴درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارای ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪادن آﻣﻮزش
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻛﻮدﻛﺎن ﮐﻢﺗﻮان ،در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دوﻟﺖ
ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۱اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن “:دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اداری ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در درون و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸــﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﻨﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﻣﻮارد از
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد رواﻧﯽ ،ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺼﻮب ،۳۸۳۱ﻤﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﺳﺎل  ۷۸۳۱اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن را
ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد از
دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان در اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖﺷﺎن

ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖاﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻢﺗﻮان ،از ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد در اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ :ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

