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ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎﻧﺒﺎر ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺠﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ”ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪ“ اﯾﻦ ﺗﺮس ،از درک ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮاﺟﺮای ﮐﻠﯿﺎت
ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات
وﺳﯿﻊ وﻟﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری زﯾﺮ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺣﺴﺎس
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ،دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺤﺼﺎری آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺼﺎص ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق وﺳﯿﻊ ،ﻣﺎدر ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر ،ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﯾﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻮرا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺋﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن ،آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺟﻮﯾﺎی ﭘﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن،
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻗﺪر اﯾﻦ دﺳﺖ و آن دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﯽ ) ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ( روی ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺮس آﻧﻬﺎ ،وﻗﺖ و ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﺧﯿﺮا دراﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﺎﻧﺎ دﺧﺘﺮ  8ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻮری داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﭘﺪرش زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و در دﺳﺘﺮس
ﻧﺒﻮد ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺧﺘﺮ  8ﺳﺎﻟﻪ را
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﺼﻒ آن ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .اﻗﺪام ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﺎ و ﮐﻤﮑﺮﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ درک درﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
وﻟﯽ“ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻏﯿﺎب
ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﻣﺎدر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ”وﻟﯽ ﻗﻬﺮی“ ﯾﺎ ”ﺧﺎص
ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ” ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ” ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﻄﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺎن ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  18ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ،در ﺟﺰوه ای ﭼﺎپ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎدرﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،درﺑﺎره اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ  18ﺳﺎل ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،اﻧﻮاع اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،ﯾﮏ ﻣﻮرد از آن ﻫﻤﻪ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده و اﺟﺎزه
داده ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺴﺘﺮی و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،از ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﮐﻮدک در ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از ﻣﺎده  158ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻣﺼﺪاق اﻗﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،از ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ،ارﺗﮑﺎب رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻣﻮارد زﯾﺮ « در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺴﺖ.
 ،ﺑﻪ ” ﺑﻨﺪ ت ” ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ” .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ“ ذﯾﻞ ﻣﺎده ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را در  6ﺑﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .دو ﺑﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .در ”،ﺑﻨﺪ ج“ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺸﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد” :ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯽ ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎء ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻨﯽ و ” ﺑﻨﺪ ج:
”ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ) اﻗﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ( .در ﻣﻮارد ﻓﻮری اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﺧﺬ ”ﺷﺨﺺ“ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺎده  158ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﻈﻮر از
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ دارد ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ”اوﻟﯿﺎء و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر“ رﺿﺎﯾﺖ از
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ از اوﻟﯿﺎء ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮراﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر در ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﻬﺎ
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﯾﺎ وﻟﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت
در ”ﻣﺎدر“ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺤﺠﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺮگ او ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻘﺪان ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻗﯿﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﯽ ارزش ”ﻏﯿﺮ اورژاﻧﺲ“ وﺟﻮد ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ،وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ آن دو اﺳﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎن در ﻣﻮارد
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس را در ﺟﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد
ﻏﯿﺮ اورژاﻧﺲ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺗﺸﺨﯿﺺ اورژاﻧﺲ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺗﺮس را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﯾﺎ آن را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ داد” .ﻣﺎدر“ ﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ارزش رﺿﺎﯾﺖ
اﻓﺰوده از درﺟﻪ ”ج“ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »در ﻣﻮارد ﻓﻮری اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ، « .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه”ج“ در ﻓﺮازی از ﺑﻨﺪ
ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اورژاﻧﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ در دﺳﺘﺮس ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر ﻫﻢ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺎدر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ،ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻣﺎ دارای ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدران و ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را آﻣﻮزش داده و از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﺑﯽ ﮐﺲ و ﮐﺎر
ﺑﮑﺎﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ،زﯾﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎک را ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ را در ﺣﺮﻓﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ،
ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺧﻮد ،آﮔﺎه ﺑﺸﻮد.
اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﺎدﯾﺐ ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ
از ﻣﺎده  158ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ”ت“ ﺑﻨﺪ
ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎدﯾﺐ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ” ﺑﻨﺪ ت:
”ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎردر ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﯾﺮ  18ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻨﻮن ) ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ( ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ”ت“ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ”واﻟﺪﯾﻦ“ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻫﻢ داده اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪ و زﯾﺎن ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎدﯾﺐ و ” ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺮط ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
را ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ”ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف“ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ” .ت“  ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻨﺪ”ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ،
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪ و در اﻧﺒﺎر و ﻃﻮﯾﻠﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ
را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ”ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف“ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،اﻗﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺎرد و واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ اوﻟﯿﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻐﺎر ”ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ“ ﻣﺠﻨﻮن را اﮔﺮ از

ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ“ و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺠﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ”ﺗﺎدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﻀﺎت از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دل ﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺎن اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ ،آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ،دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ و ﺷﺮط و اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،دﻓﺎع ﮐﺮد .ﻣﺒﻨﺎی دﻓﺎع از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺮوط
ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﯾﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺪرن ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻤﺘﺮی را اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺪرن ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ازآﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺰء ﺟﺰء ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار
ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﺒﻬﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟

