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دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻧﺴﻞ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ﻧﻮﺷﺖ:
ﯾﮑﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاردی از آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻢ
رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮد.
آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ از ﺣﯿﺚ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ اول( ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰهدﯾﺪه در آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﻪ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﺰﻫﮑﺎران ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری واﻟﺪﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﮏواﻟﺪی و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪ واﻟﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎر و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل و ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﺑﺰهدﯾﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دوم( آزاردﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮه آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺒﺎزیﻫﺎ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آزاردﯾﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﮐﻮدک را ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺰد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺛﺎر ﺗﺠﺎوز ،واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﯽ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم( آزاردﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﻮدک دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺷﺨﺺ آزاردﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺎزی
ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺣﺘﯽ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﯾﺎ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺰﻫﮑﺎران آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﻓﺮادی ﺧﻮشﻧﺎم و ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ در
ﻣﻌﺮض آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب آزار ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎم از ﺟﺎﻣﻌﻪ
و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﯾﺎ اﻃﻔﺎی ﻋﻘﺪهﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﮐﻮدکآزاری ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻬﺎرم( در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ،آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از اﻓﺮاد ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ،
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻮده ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪا از دﺳﺘﮕﯿﺮی و
ﻣﺠﺎزات ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮدک ﻣﻮرد آزار از ﻗﺪرت ذﻫﻨﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺘﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ( ﻓﻀﺎی درون ﺧﺎﻧﻪ و در ﺟﻮار ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺮدن
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻤﺎل آزاردﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺴﻢ و روح ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﯽﺟﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه را در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﻗﺮار داد.
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