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ﻫﻨﻮز ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﮐﻮدکآزاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻧﯿﻤﺎ ،ﺑﺎرﺑﺪ ،ﻬﺎﻧﯿﻪ و … اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﯾﺎ
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدکآزاری در اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﮐﻮدکآزاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۲ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارو
ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻮدکآزاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اذﻳﺖ و آزار ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ وارد ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ روان آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و
ﻣﺠﺎزات دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدکآزاری از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد ٬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن
ﻣﻮرد ﮐﻮدکآزاری آن را ﮔﺰارش دﻫﺪ و دادﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ۶ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ،ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻮاﻗﺺ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﺟﺪ
ﭘﺪری ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﻜﻮم و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮارد زﯾﺎدی
ﺳﺒﺐ ﻓﺮار ﻣﺠﺮم از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺧﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ۱۸ﭘﺪر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﮐﻮدک از ﻗﺼﺎص ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﻧﻮاﻗﺺ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ را وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻼﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و آﻣﺎده
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ
ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪی ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺘﯽ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو
ﺳﻮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،درﺑﺎره ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر در ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﺼﺎص ﭘﺪر وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﻣﻮردآزار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﺿﺪتﻫﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﻮا دوﻟﺖآﺑﺎدی ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ «:دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ از دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آزار دﻫﻨﺪه
وﻓﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﯿﻖ و درازﻣﺪت در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ آزار و اذﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻦ ﮐﻮدک آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻄﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮدن آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد،
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی اﻓﺰود« :آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از آزارﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻣﺪت زﻣﺎن آزار و
اﯾﻨﮑﻪ آزارﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﺎراﯾﯽ
ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ درازﻣﺪت ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از
ﮐﻮدکآزاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﻮدکآزاری
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد».
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدکآزاری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد «:ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮدکآزاری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺰرگ
ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ از آنﻫﺎ اﻓﺮادی ﻣﻀﻄﺮب ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و اﻓﺴﺮده ﻣﯽﺳﺎزد .ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاردادن ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢدﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ».
ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ارﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻧﻮاع ﮐﻮدکآزاری ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،روﺣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدکآزاری ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدکآزاری آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را آﻣﻮزش ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺪﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را روش درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ را ﻻزﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۷۳۱ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢﺗﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد.
ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﻮدکآزاری
ارﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری را ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدکآزاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدکآزاری در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮدکآزاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﻮدکآزاری اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
ﺗﺎ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻓﺮادی در ﻣﺪارس ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ «:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر دو روز ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن
آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت از واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﯾﮏ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﮐﻮدکآزاری اﺳﺖ».
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

