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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
–داﺷﺘﯿﻢ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرای ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اوﻣﺪن و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺴﺮﯾﻪ .ﻣﺎ رو ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدن
ﺑﺮﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﻮن اﻣﺎ ﺧﺐ … از ﻣﺎدرﻣﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﻢ دل ﺑﮑﻨﯿﻢ…  .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﻢ اﻣﺎ ﻣﯽدوﻧﻢ اﮔﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺑﻪ آرزوم ﻧﺮﺳﻢ.
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻠﭙﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ« ﻣﺮﮐﺰ دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﻓﺴﺮﯾﻪ »ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺻﻐﺮی ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :در ﭼﻬﺎرراه روزی  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺐ آن را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻣﯽ دادم».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻮدکآزاری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری،
آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدک از ﺳﻮی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮدک
آزاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺟﺒﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﮐﻮدکآزاری اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۳۷۳۱اﯾﺮان ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ  ۵۲ﺳﺎل ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ از اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﺑﺎ دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎده  ۹۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در اﯾﺮان ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل را ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﻦ ﻣﺎزﯾﺎرﻓﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،درﺑﺎره ﮐﻮدکآزاری در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ« :ﭘﺪری ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺮان و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻋﺘﯿﺎدی ﮐﻪ دارد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دم در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۰۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزی  ۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل از ﭼﻪ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی روز اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺪر ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎرراهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ».
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﺮوش و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮوش آنﻫﺎﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻋﺒﺎس ﯾﺰدانﭘﻨﺎه ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﯿﺎﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮج،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ،ﻧﻮزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دروازهﻏﺎر ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻮردی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ
ﺧﻮدش ﺑﻪ او ﻣﺘﺎدون ﻣﯽداده و در ﮐﻨﺎر ﻧﻮزاد ،ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ
را از ﻣﺎدر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و او را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﺸﺘﺮی ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد ،ﻣﺸﺘﺮی از دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎل ﺑﺪ ﮐﻮدک ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺎ داد».
ﻓﺮوش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

–ﭘﺪر ﻣﻌﺘﺎدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻻن دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺮا دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺳﭙﺮد .ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﯽﮔﯿﺮی روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ازم ﺑﭙﺮﺳﯽ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﺮا؟
اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﻟﯿﻼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺐ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﻣﺎده  ۹۱ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﺻﺮاﺣﺘﺎ از دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ از ﮐﻮدک ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻼ ﺷﺮط ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﺣﻖ ﮐﻮدک »ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده  ۹۱ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖٖ «:ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و
ﻏﻔﻠﺖ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻮﻧﺪی ،دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮔﺰارشدﻫﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟
او ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ و ﮐﻮدک را ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ».
اﻟﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ« ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺗﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را« وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ »ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺸﺎن
را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،اﺟﺎره ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﻮدک از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯽﺻﺪاﺗﺮﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺪﯾﻬﯽﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان و وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮدﯾﺪ
وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن« ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده» ،از دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و از آن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻫﻤﭽﻮن« ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده »ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﻓﺮدی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯽﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

