 10ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اوﻫﺎﯾﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:
اﻋﺘﺮاف و ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻏﻠﺒﻪ و ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﻮاع اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ 1.
ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮدی ﻣﺎ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 2.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه 3.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﺰدن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺪﯾﻦ 4.
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﻮزش دادن و آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺮان ﻣﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان دﯾﮕﺮ ،درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن 5.
ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ”ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﻤﻼ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ – ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ 6.
زﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ 7.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه ﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ  ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ اﺳﺖ8. ،
 .را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رﯾﺸﻪ در ﺳﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻣﺮدان… ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﻏﯿﺮه
دارد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ راه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ9. .
در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻬﺘﺮ 10.
درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/95sYPt:

ﺷﻬﺮت ﻣﺮدان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ درﮐﺘﮏ زدن و ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن

ﻋﮑﺲLuis Hernandez-Dzk6.es:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهAmanda Payne:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ–  8ﻣﺎرچ روز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زن ،روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از زﻧﺎن و دﺳﺖ آوردﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ،و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح“ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ”ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺪای از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺮدان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن و ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮان و ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﮑﻮ  General Francoدر ﻗﺪرت ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﺎرج
از ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ،دﯾﮕﺮآﻧﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮان و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﻧﺮوﻧﺪ .زﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﭘﯿﺮ و ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎل  “2001ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” 96% ،ﻣﺮدم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ ،و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﻪ زن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد از ﺳﻮی زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ را آﻣﻮزش داده اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد از“ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ” 61 ،زن در ﺳﺎل  2011ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﺪﯾﺪ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را دارد ،اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺳﻄﺤﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺪ و ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل آﯾﺎ اﮔﺮ ﺻﺪای ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ از ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﺪ؟
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺘﺎب ﺻﻤﯿﻤﯽ

ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/ZLhn1i :

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ» :اﺧﻼق« ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ازدواج ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻋﮑﺲandishehayandeh :
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻋﺪ – دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺮم ﺷﻨﺎس
ﮐﻼم اول
اﻣﺮوز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ!
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﯽ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﺒﺎرک ،وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )!( در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻣﺎده  ۷۲ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎل  ۸۸ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،
)ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه( ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﻔﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺎده  ،۷۲در ﺗﺒﺼﺮه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «:ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻃﻔﻞ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ» .ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻼش ﮐﺮده در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﻔﻞ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در راﺳﺘﺎی
رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼحﺷﺪه ﻣﻮرخ ۴ﻣﺮداد  ۱۹۳۱ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و اﯾﺮادی ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻮالاﻧﮕﯿﺰ و درواﻗﻊ
از اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎده در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرخ  ۵/۲۱/۱۹اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در
ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد وارده ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۲ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۲را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ «:ازدواج ﭼﻪ
در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ».
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه داﺷﺘﻪ و آن را در ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺧﻼق ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺪه از آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎن ﮐﻼم
در زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻋﺪه ای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ از اﺧﻼق ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺎ دوام اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق راﺳﺘﯿﻦ از ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﺪﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎرﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و درﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﻟﺴﻮز ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﻮت ﻣﻨﺶ واﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮداﻫﺎ از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻨﯽ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ازدواج اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺪارد .اﺧﻼق ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺪروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﻣﺮ ﮐﺮده و از ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

ﺑﺎز ﻣﯽ دارد ،ﭘﺎره ای از رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﺮه اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮدوﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ و از
رﻫﮕﺬر اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﺮ روی ارزش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮت راﻧﯽ ﭘﺎره ای از ﺷﻬﺮوﻧﺪانِ اﺳﯿﺮ در
دام ﺷﻬﻮت و ﻏﺮﯾﺰه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،دﺳﺖ از اﯾﻦ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی وزﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ دارد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰاره اش ﺷﻬﺮه ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ را ﻣﮑﺮر ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺪه ای اﻧﺴﺎن ﺷﻬﻮت ران و ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ ﻓﺮاوان دارد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ،ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل را ﺑﻪ ﺷﺮم ﻣﯽ آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،آدﻣﯿﺎﻧﯽ آدم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﭼﻨﺎن در
وﺟﻮدﺷﺎن رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را در آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎن وارد ﮐﺮده و ﭼﻨﺎن دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ؟! اﺳﺎﺳﺎً وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از وﻗﻮع ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض اﺳﺖ .ﭼﻨﺪان ﮐﻪ
راﻫﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﮔﺎه و ﺻﺪور ﺟﻮاز اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ و وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را در ﺣﺪ اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﮑﻨﺖ
ﻓﺮاوان دارﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﺲ ذﻫﻦ ﺷﺎن ﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و درﻫﺎی
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺷﻬﻮت ران ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮔﻮدال ﺑﻪ ﭼﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎره ای از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﻮت ران ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺪای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ارزش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن،
رﻫﮕﺬرﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ دوران
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ذﻫﻨﯽ-رواﻧﯽ در اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺎرک از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﻦ آن ﮐﻮدک اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آن ﮐﻮدک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮدک درﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻧﺪارد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﯿﻞ واﻗﻌﯽ اش ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از آن دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و آرام آرام
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ-رواﻧﯽ ﭼﻨﺎن در ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ او رﯾﺸﻪ ﻣﯽ دواﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﮔﺮ ﻋﺎرﺿﻪ وﺧﯿﻢ رواﻧﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻗﻮع ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖِ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدک ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،در اﺛﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪه و
ﻣﮑﺮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﺎﻣﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺎرک را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﺮﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
و رواﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،واﮐﻨﺶ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﺠﯿﻊ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی و ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻼم آﺧﺮ
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎری ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در دراز ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎن ﻣﺨﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪ وارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺮﺳﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://didad.ir/fa/news-details/577/ :

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ زوﺟﯿﻦ

 shafaqnaﻋﮑﺲ:
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رخ دادن اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ،اﻓﺰود :ﻋﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و او را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ اول و زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻨﺲ دوم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را در اﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻼق ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺮدان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮاردی ﻣﻮﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺣﻖ وﯾﮋه و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺮدان از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻇﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد را دارای ﺣﻖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در
ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان را ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدان داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدان اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻄﺎ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب زوﺟﯿﺖ ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮدن زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻠﯿﻘﻪای و … ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن
در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻣﻌﯿﺪﻓﺮ اﻓﺰود :ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﮐﺎﻫﺶ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد و زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﻃﻼق اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﺸﺎت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯿﺰان اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮد از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﯿﻞﺗﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﯿﺪﻓﺮدر ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ دروﻧﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﮑﺎب آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را از ﮐﮋ رﻓﺘﺎریﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﮋرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/KWSIfw:

ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ از ﺳﻮی
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده دور ﺷﻮد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﻄﻮﻓﺖ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺗﻌﺎرض ﻗﺮاردارد؛ زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻘﺶ واﻟﺪ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و ﺑﺎ

واردﺷﺪن اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ ﻻﯾﺤﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ﯾﮑﯽ از آن
ﻣﻮارد اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰود :در ﺷﺮع اﺳﻼم ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ راﺑﻄﻪ اﺑﻮت و ﺑﻨﻮت ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪران و ﻣﺎدران واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﺎﭼﺎر از ﯾﮑﺴﻮ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﺤﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ
از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
راﺑﻄﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺎری از ﺷﺎﯾﺒﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪرو ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼﻗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺪر وﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ
ورواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺘﻬﺪزاده در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،رﻏﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ در وﺿﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﺮف و ﺑﺴﺘﺮ واوﺿﺎع واﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/750yhE:

آﻣﺎر ﭘﺴﺮان در ﺳﻦ ازدواج از ﺳﺎل  ۳۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان ﻣﯽ
ﺷﻮد

ﻋﮑﺲ :ﻫﻤﺼﺪا
ﻣﺪﯾﺮﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎل  ۳۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎر ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ازدواج ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﯽ اﻛﺒﺮ ﻣﺤﺰون اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۶۲ﺧﺎﻧﻮار ﯾﻚ روﯾﺪاد ازدواج در ﻛﺸﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ازدواج در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻦ زوﺟﯿﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ ازدواج ﻫﺎ در رده ﻫﺎی ﻫﻢ ﺳﻦ  ۱۱ ،درﺻﺪ زﻧﺎن دو ﺗﺎ  ۰۲ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮدان و
۵۶.۳درﺻﺪ زﻧﺎن ﯾﻜﺴﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اراﯾﻪ ﻧﻜﺮد.
ﻣﺤﺰون ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۰۲ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎل رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ازدواج در ﺷﺶ

ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .
وی درﺑﺎره ﺛﺒﺖ ازدواج در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۳۸ﻫﺰار و  ۰۷۶ازدواج در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﻛﻪ  ۲۸۶ﻫﺰار و ۶۲۴
ﻣﻮرد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و  ۹۴۱ﻫﺰار و  ۴۴۲ازدواج در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺰون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺮد اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی زﻧﺠﺎن ﺑﺎ  ۵.۷۱درﻫﺰار  ،اردﺑﯿﻞ  ۵.۴۱درﻫﺰار و ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۱.۶۱درﻫﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ازدواج را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/RwEOYP:

دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دادﮔﺴﺘﺮی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﻛﻨﻔﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻮﻧﺪی  ،اﻓﺰود :اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻛﻮدﻛﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻜﻪ ﻻﯾﺤﻪ دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﯾﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ از ﺳﻮی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ
ﯾﺎدﺷﺪه ،از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ،اﺟﺮای ﻣﺎده  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﻛﻮدﻛﺎن در اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻗﻀﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺣﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/55SWWQ:

ﺑﺎزار داغ ﺧﺮﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺳﻌﻮدی

ﻋﮑﺲ :ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ« ام ﻣﺎﺟﺪ» ،دﻻل ازدواج و ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﺧﺘﺮان ﺳﻮری ،ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ،ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﻌﻮدی ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ آوارﮔﺎن ﺳﻮری و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اردن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داد :ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﺎﻧﻪ« ام ﻣﺎﺟﺪ »ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻل ازدواج و ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﺧﺘﺮان ﺳﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻮری را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺳﻌﻮدی ﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ام ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻌﻮدی  70ﺳﺎﻟﻪ دارم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  13ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﻟﯿﻼ  14ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر و  5ﺧﻮاﻫﺮش از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اردن ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎدرش اﻣﺮوز او را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ازدواج ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از او ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ،ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ام را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺷﯿﻮخ ﺳﻌﻮدی ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان آواره ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ  2000ﯾﻮرو ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ … ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﻃﻼق ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
دﻻل ازدواج ،در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﺧﺘﺮان را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﺰل ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،وادار ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽ
ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ او اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﮐﺘﮏ زده و ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده؛ ﺳﭙﺲ ﻏﺰل  16ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺧﻮدم ﻣﺘﻨﻔﺮم؛ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ام و در زﻧﺪﮔﯽ ام ،ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺮ ﻫﯿﭻ دﺧﺘﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ اﯾﻦ

وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﻮری اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/2Km9lR:

" اﻟﻬﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﺳﺎﻻﻧﻪ  250000ﻧﻮع ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

ﻋﮑﺲSave Our Sisters:
ﻣﺘﺮﺟﻢ  :وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
در ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻨﺪ و اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آن زﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش“ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ”
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛  68%زﻧﺎن
ﻫﻨﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﯿﺮت آور ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮرات و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ” اﻟﻬﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ” .
ﺗﺼﻮرات ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﯾﻨﺪی از وﺣﺸﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻃﺒﻊ ،از ﻧﻔﺮت ،از درد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه زن ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  250ﻫﺰار ﻧﻮع ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
”دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آن روز را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ” :ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ”ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ  :وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/Om4RVf:

11درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻋﮑﺲZoriah:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ – در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮل ﭘﯿﮑﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﻤﺎردﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻓﻘﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺨﺰﻧﺪ و ﻧﺦ و
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺬف ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2016آﻣﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر از ﺳﺎل  2000ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺳﻮم )از  246ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ  168ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ” .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ،وﺟﻮد  168ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ
از  10ﺳﺎل ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  1989ﻣﯿﻼدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1990ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺑﻘﺎ ،رﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1989ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از  2ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1990ﻻزماﻻﺟﺮا
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  193ﮐﺸﻮراﯾﻦ ﺳﻨﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در  140ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﺎﻣﻞ  54ﻣﺎده و دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻫﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ رﻧﺞ ﺑﺒﺮد.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ آﻧﺎن در راس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

●
●
●
●

دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  80ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  182ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻛﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻣﺎده  79ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل را ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻮدک زﯾﺮ 15ﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪی ،ﺑﺎر دوم ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪی و ﺣﺒﺲ و ﺑﺎر ﺳﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻠﻤﭗ و ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻓﺮد
ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎده  84ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق ﮐﺎرآﻣﻮزان و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎنآور اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد
ﮐﻮدک ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
“ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ”ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎن آﻧﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و روﺣﯽ – رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  8ﺗﺎ 13
ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺮه ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 15
ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  168ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ”ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2000ﮐﻪ  171ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ 85
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﺑﯿﺶ از  ۴درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ۴۱/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴درﺻﺪ آن در ﺣﺪود ۰۰۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﺣﺪود  ۰۸۳ﻫﺰار
ﮐﻮدک در ﺳﻦ ۰۱ﺗﺎ ۴۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از وﺟﻮد دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﻮدک ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد 40
درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 700ﻫﺰار ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  12درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺪود  9درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻼن ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢزاده ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه وﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪت  5ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 15
درﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺻﻼ ”ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دور ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽرود ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ  265ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن  3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﺰرﻋﻪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﮔﻤﺎرﻧﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎ آﻣﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  78ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺑﯿﺶ از  21درﺻﺪ( اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را دارﻧﺪ.
درﺻﺪی ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ  25ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  40%ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮔﺮان دﺧﺘﺮ از ﺳﺎل ،2000

●

●
●

ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎر دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را  59 %ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  98ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ) 54ﻣﯿﻠﯿﻮن( و ﺻﻨﻌﺖ ) 12ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﮐﻪ رﻗﻢ زﯾﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

●

در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﯾﮏ ﻓﺮد
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2000ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮرﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺴﺘﻨﺲ ﺗﻮﻣﺎس
Constance Thomasﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ“ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ روﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ”ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ”:ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر در رﻫﺒﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ﻣﺪاﺧﻼت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اش ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ”.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن  11%از ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ”.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎل  2016اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،و ﮐﺎر در ﻣﻌﺎدن را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  9.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ،در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺣﺪود
 12ﻣﯿﻠﯿﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮرج اوﮐﻮﺗﻮ  ،George Okuthoﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”را
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ درآﻣﺪ زا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻗﻀﺎﺋﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ”.
ﺳﯿﻤﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﮓ  Simrim Singhﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:در
آﺳﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎزل
ﻫﻤﻮاره از اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
آﻗﺎی اوﮐﻮﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ آورد ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2008و 2012
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .او ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر”رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺐ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎر ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر در ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﺎدن و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذﺑﯽ ﭼﻮن دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ
را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﻓﺼﻠﯽ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ  :ﻣﻬﺘﺎب ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
http://goo.gl/YF8l4s
http://goo.gl/c8Dluu
http://goo.gl/hbpv2m
http://goo.gl/U4DG17
http://goo.gl/L7xfH0
http://goo.gl/PC5Irl

http://goo.gl/l2t9Qp

