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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
داغ ﮐﺮدن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺪن ﯾﮏ ﮐﻮدک ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺟﻦ و ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ از ﮐﺎﻟﺒﺪ او :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
«رﮐﻨﺎ» از ﯾﮏ ﮐﻮدکآزاری ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
ﮐﻮدک دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد ﺟﻦ و ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﮏ رﻣﺎل و ﺟﻦﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻋﺠﯿﺒﯽ آزار دﯾﺪه و آﺛﺎر زﺧﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻮژه ﭘﺮوﻧﺪهای در ﮐﻼﻧﺘﺮی  24ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﻣﻀﻄﺮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن زﺧﻢ ﻫﺎ و آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻮه دو ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی  24ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﺒﺮ از اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻧﻮه اش ﻣﯽ دﻫﺪ:
«ﺑﺎ دﺧﺘﺮم و داﻣﺎدم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ از دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدم ﻣﯽدﯾﺪم .رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺎده ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮروز ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ روی دﺳﺖ ﻧﻮه دوﺳﺎﻟﻪام ﺷﺪم .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ زﺧﻢ از
ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا دﺳﺘﺖ اﯾﻦ ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ زﻏﺎل داغ دﺳﺖ زده اﺳﺖ .ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ».ﭘﺪرﺑﺰرگ ادﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدم و آﺛﺎر زﺧﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ روی ﺷﮑﻢ ،زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ،ﭘﺸﺖﮔﻮش و روی ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﺶ دﯾﺪم .دﻧﯿﺎ روی ﺳﺮم ﺧﺮاب
ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدم اﻋﺘﻤﺎد دارم ﮐﻪ اﻫﻞ ﻫﯿﭻ ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮﺿﻮع
را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻣﺎل ﺷﯿﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .رﻣﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻦ وارد ﺑﺪن ﻧﻮهام ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻦ را از ﺑﺪن ﮐﻮدک ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺎدهﻟﻮح و
داﻣﺎدم از روی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ رﻣﺎل ،ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﯿﺎد داده و ﺑﺪن ﻃﻔﻞ ﺑﯽﮔﻨﺎه را در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ داغ
ﮐﺮدهاﻧﺪ».
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻮدکآزاری
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ را واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﻠﻂ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ  ،ﺣﻘﻮﻗﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﺤﺪود آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺖ .اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﺮود.
ﮐﻮدکآزاری در اﯾﺮان و در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و اورژاﻧﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدکآزاری در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ
ﮐﻮدکآزاری ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮدکآزاری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ «:اﮔﺮ
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﺷﮑﻞ ﮐﻮدکآزاری ،آن را ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰاورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﯿﻢ».
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻮارد ﮐﻮدکآزاری ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ،اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮدم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪان و ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ « :در اﯾﺮان ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرود ،وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،از ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮدکآزاری ،اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎﻫﺪان وﺟﻮد دارد .
او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل درﺣﻮزه ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪی دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
[در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدکآزاری]
ﮐﻮدکآزاری ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
روﯾﺎ ﻧﺨﻌﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،آزار ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻧﺎﭘﯿﺪا اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﮑﺎل ﮐﻮدکآزاری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن و آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﺷﺎر از آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ او ارﺟﺎع ﺷﺪه «:ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﺮس ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻔﺘﻪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰارش داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و ﺿﺠﻪ ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺴﺮک ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ».
ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯽ ﺑﺎش!
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻼش ﮐﺮده در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آرام و ﺑﺪون ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ و ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از او ﮐﻮدک ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرش او
را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ؟
«او ﻗﻮﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ اﺻﺮار ﻣﻦ ،ﭘﺴﺮک ﺧﻮدش را ﺧﯿﺲ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،واﻟﺪﯾﻨﺶ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت او را از
ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﺑﺮای ﯾﮏ
ﮐﻮدک ،ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آزار واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪّ ،ﺑﻪ ﺷﺪت وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ».
ﮐﻮدک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺨﻌﯽ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ »ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا.
آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر درﮔﯿﺮ دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﭽﻪ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﻧﻘﺎﺷﯽ اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﺧﻮدش را دو دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی،
ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺘﯽ و آزار رواﻧﯽ ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎن ﺗﻠﺦ ﮐﻮدکآزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺸﺎوران
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰارﺗﻤﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدکآزاری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

