ﻣﺎدر و ﻧﺎﭘﺪری ﻣﻦ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ

ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
ﻣﺎدر و ﭘﺪرم ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺪر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان رﻓﺖ و ﻣﺎدر ازدواج ﮐﺮد .ﻣﻦ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در
ﻣﺮز  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮار دارم.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد ﻧﺎﭘﺪریام ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺎدر و ﻧﺎﭘﺪری ﻣﻦ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .آﻧﻘﺪر ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮب ﻣﺪرﺳﻪ
اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﺪرم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻦ را از دﺳﺖ آن دو
دﯾﻮ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺳﺎﮐﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ و دو ﻓﺮزﻧﺪ دارم وﻟﯽ ﻫﯿﭻوﻗﺖ از زﺟﺮ و ﻋﺬاب و ﺗﺮس رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدادم.
ﻗﺎﻧﻮن و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
در اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﮐﻮدک از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻞ ﭘﻠﻪ ﻓﺮﺣﺰاد ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و ﺳﺮاﻏﯽ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺎدر ﻣﺤﻤﺪ »را ﮔﺮﻓﺘﻢ .زﻧﯽ ﮐﻪ دﻻل ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدرانﺷﺎن آنﻫﺎ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دزدی و ﺳﺎﻗﯽﮔﺮی دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽﺻﻼﺣﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﯿﺘﺮا در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﻨﺞ
ﺑﻮدم .در ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرم ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﯽرﻓﺘﻢ .از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺟﺮم وﻟﮕﺮدی ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ زﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻮن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮوم .ﻧﺬر اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ
دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻎ ﺧﻂﺧﻄﯽ ﮐﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﻬﻢ دارﻧﺪ».
ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﺮم
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪای در  ۵۵ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ  ۶۲ﻣﺎده آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮادی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری واﻗﻌﺎ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را از آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮد .در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮدک را در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺎدری ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺗﺠﺎوز ﭘﺪر ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی و روﺣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻏﻠﻂ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﮑﻠﻢ ﺑﻮی ﺷﯿﺮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽداد
ﺳﺎﻣﺎن  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻫﺮ دو ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدش دودی ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻤﺎن دوران ﻣﺪرﺳﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ روز

دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺎن اﻣﺮوز ﺟﻮان ﻣﻮﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﻋﻤﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ را وادار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺧﺮده ﺗﺮﯾﺎکﻫﺎ ﺷﯿﺮه درﺳﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﯿﮑﻠﻢ ﺑﻮی ﺷﯿﺮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽداد و ﻣﻦ ﺑﯽﭘﻨﺎه ﺑﻮدم .درﺳﻢ ﺧﻮب
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮد ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آنﻫﺎ درس آﻣﻮﺧﺖ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻠﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽﺻﻼﺣﯿﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ درد و رﻧﺞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﻠﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﺮﯾﻦ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﺷﺖ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ».
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول
اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻫﻢ وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﮐﻪ در آن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ دور از آﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ از واﻟﯿﺪن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻻﺟﺮم اﺳﺖ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﻔﻨﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻠﺖ ﮔﻔﺖ« :در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰهدﯾﺪه اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ».
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻓﺮدﯾﻦ ،ﻓﺮﯾﺪونﺷﻬﺮ و ﭼﺎدﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﻓﺰود «:واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺾ آﺳﯿﺐ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ،آنﻫﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و رﻫﺎﯾﯽﺳﺎزی آنﻫﺎ از دﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
«ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻮدک آزاری از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ انﺟﯽاو ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﯾﺎ انﺟﯽاو ﻫﺎ ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد».
اﺳﻔﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ از اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ «:در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و واﮐﺎوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ از
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ».

