ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ،ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮشِ ﺗﻘﺪس و ﺑﻬﺸﺖ
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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎرتِ« ﺧﺸﻮﻧﺖِ
زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده »را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎز« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و دردﻧﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد و آن ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﮐﺮدهاﻧﺪ ای ﺑﺴﺎ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن
و ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه.
ﻣﺎدران ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻣﻘﺪس اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و« ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران اﺳﺖ»،
ﺣﺘﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﺟﻨﺒﻪای ﺗﺎﺑﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎدری ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،اﯾﺜﺎر و ﻣﻬﺮ ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و اﺑﺪی
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎدران ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ و آزارﻧﺪه ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران از ﻗﻀﺎ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای ﺑﺴﺎ آﺛﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهِ اﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻋﻤﯿﻖ رواﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ای ﺑﺴﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺧﻮد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪﺷﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﮐﺘﮏ زدن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﻨﻮز و در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎدران ﮐﺘﮏ زدن را ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺪه.
 ۵۶درﺻﺪ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺷﺎن و
آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ« ﺷﯿﻄﺎن »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎدران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺎزﯾﮕﻮش و ﮐﻨﺠﮑﺎو
اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺎه ﮐﻮدک ﻧﺎآرام اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺘﮏ زدن روش درﺳﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﮔﺎه ﻣﺎدران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج
زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ،ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی درﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن ﺑﭽﻪﻫﺎ رو ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدران اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺘﮏ زدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﺎدران ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﺎه ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ
در زﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ۲۳درﺻﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ۶۲درﺻﺪ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ
زﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۰۶ ،درﺻﺪ از آﻣﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮوﺧﻮرده ،اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدران از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮔﺮوه آﺳﯿﺐﻫﺎی روان دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ،
ﻣﺼﺪاق ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺺ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪس اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ،ﻣﺎدری را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻣﺎ ای ﺑﺴﺎ ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮب ،ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ،ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
از ﻣﺮدان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺳﻮژه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ .اﻣﺎ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۰۹درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را زﻧﺎن و  ۰۱درﺻﺪ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮآزاری را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖِ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ،ﻣﻌﺘﺎدان ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۸۶درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۷۱ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪود دو درﺻﺪ
از ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری ،ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از
ﻗﻀﺎوت و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ و ﺷﮑﻠﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﮐﻮدﮐﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎآرام ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ آزارﻧﺪه اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﮔﺎهﮔﺎه روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
روی ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﻘﺪس!
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدراﻧﮕﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻫﺎﻟﻪای از ﺗﻘﺪس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻘﺪس ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻣﺎدران از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﻈﺎرات ،ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺰرگﺳﺎل و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻪﺷﯿﻮهای اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺰﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ ﺑﯽﻣﺠﺎزات ،ﻣﺼﺪاق دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﭘﺎرﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﺮم .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ او را در ﺑﻐﻠﻢ ﺧﻔﻪ
ﮐﺮدم ﺗﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آزاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮود.
اﯾﻦﻫﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۰۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ .ﭘﯿﺶ از آن در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺪر دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ دو ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ و  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد ،ﻣﺮگ او را رﻗﻢ زد .در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان
دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺪای از ﻋﻠﻞ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻗﺘﻞﻫﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻧﺎن از

●

ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« وﻻﯾﺖ
ﻗﻬﺮی »ﭘﺪر وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺷﺮﻋﯽ/ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان :ﻗﺼﺎص ﻧﻪ! ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻗﺼﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ (۱) .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﻣﺠﺎزات ﮐﻠﯽ ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰه ،ﻋﻠﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺎوی دﯾﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺪر
ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺪام اﻧﮕﯿﺰه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﺑﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل
ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻋﻼم و اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ) (۲ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺟﺪ ﭘﺪری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﯽ از ﻟﺰوم ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ) ،(۳در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ از ﻣﺠﺎزات )ﻗﺼﺎص( ﻣﻌﺎف
ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﺮﺗﮑﺐ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺗﺠﺮی آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺗﮑﺮار ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد
اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر اِﻋﻤﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﺷﺮط اﺷﺎره ﺷﺪه از
ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ و اﺟﺒﺎری
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه ،ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﭘﺪران ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﺟﻮاز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ( ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺧﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم
ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎم درﺳﺘﯽ را در
ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻗﺼﺎص ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و در ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد را دارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻮده و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم« ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺧﺬ دﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ دادﮔﺎه و ﻧﻪ اوﻟﯿﺎی دم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ/ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ روﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد
ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺪر ﯾﺎ از اﺟﺪاد ﭘﺪری ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻗﻞ و در دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ».
 .۲ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮب  «:۰۷۳۱ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ
ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
 .۳ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از ﻗﺼﺎص
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام وی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد ،دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ دارد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ
اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آن ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوزخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻼف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﺟﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺪ ﮐﻮدک اﺳﺖ و او در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻮدک در
دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد در آﯾﻨﺪه او ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﺑﯽﺳﻮادی و ﮐﻢﺳﻮادی واﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ در ﺧﻠﻖوﺧﻮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎری آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد
دارد.
دﻛﺘﺮ« ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺒﺎر ﻓﯿﺮوزﺟﺎﺋﯽ »در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰه
دﻳﺪه اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﺰه دﻳﺪه ﻃﻔﻞ و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺠﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد».
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺠﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﯿﺶ از  ۷۱ﮐﻮدک و ﺳﻪ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۶۳۱و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری داﺷﺖ.
ﺑﯿﺠﻪ در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش ﻣﺪام او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزده .او ﮐﻪ ﻣﺎدرش را در ﮐﻮدﮐﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،از ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﺎن او ﻣﯽاﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﯿﺠﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ او وﻗﺘﯽ  ۱۱ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد« :وﻗﺘﯽ آن ﺷﺨﺺ در ﻛﻮدﻛﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮد ،ﻛﺘﮏ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ زد .ﻫﻤﺎن وﻗﺖ آنﻗﺪر از ﺧﻮدم ﺑﺪم آﻣﺪ ﻛﻪ آرزو ﻛﺮدم ای
ﻛﺎش ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم».
ﺑﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد ،اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺴﺎد آﻧﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ردی از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۱ﮐﻮدک را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
او در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺑﭽﮕﯽ ﺣﺴﺮت ﻛﺸﻴﺪم وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ را
ﻣﯽدﻳﺪم آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻛﺸﺘﻢ ﺗﺎ از زﻧﺪﮔﯽ آﻳﻨﺪه و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دﻫﻢ».
اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد او را ﮐﺸﺘﻪ ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﮕﯽ ﺳﺨﺖ ،ﮐﺘﮏﻫﺎ ،ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش وﻗﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽداد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﭘﮋوﻫﺶ داﺧﻠﯽ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ
ﺑﺰﻫﮑﺎری ﭘﺴﺮان داﺷﺘﻪ.
درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ دﺧﺘﺮان ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری را ﻧﺸﺎن
داده.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ را از ﻓﺮزﻧﺪان دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد
و دﻧﯿﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را از واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن در ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز »ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۸۳۱
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان دارد.
دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری آﻧﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ آﺷﮑﺎر از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن :دوﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
زورﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد وارد دﻋﻮا و درﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۴درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن اﻃﺮاف اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و درﺻﺪد ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺳﻦ ،ﺷﻐﻞ،
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ.

ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ آﺷﮑﺎر از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
«اﺣﺪ »و« ﺻﻤﺪ» ،دو ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺎز در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ ،در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻫﺰاران ﮐﻮدک ﻣﻬﺎﺟﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﺟﺒﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و در واﻗﻊ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺪ و ﺻﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ« ﮔﻞ ﭘﺮی» ،ﻣﺎدر ﺻﻤﺪ ،اﺣﺪ و ﺻﻤﺪ ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
«ﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ».
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺮ روزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد «.ﺻﺒﻐﺖاﻟﻠﻪ» ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ در ﮐﺮج
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ آﻣﺪﯾﻢ اﯾﺮان .روزی
 ۰۳-۰۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺰد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺰدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده».
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠﺐ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮاب ﺳﻮالﻫﺎ را ﺑﺎ“ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ”ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻ درﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ آﻧﺎن را از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ.

اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮی« رﺣﻢاﻟﺪﯾﻦ »ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ اﺳﺖ:
–زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﻧﯿﺴﺖ؟
–دﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
–اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ؟
–اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد.
–ﭼﺮا ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدی؟
–ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
–اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ؟
–ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ…
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟
«ﺟﺎوﯾﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ» ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ دوﯾﭽﻪوﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭼﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻓﻐﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ روی ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺠﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن رﻓﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد .در ﺳﺎل  ۳۷۳۱اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده  ۲۲اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ذیﺻﻼح ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ردﯾﺎﺑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻛﻮدک ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ،رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎده  ۹۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل را ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ،از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
«ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ» ،اﻫﻞ ﻫﺮات ،در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺷﻬﺮداری ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﺒﺎس ﻫﻢ
داده .ﺑﺒﯿﻦ!»
ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﯿﺎس و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیای ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ «.ﻧﺎدر ﻃﺎﻟﺒﯽ» ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮔﻮﯾﺎ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد «:ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان( و ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﭽﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ؟ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻓﻐﺎﻧﯽاﻧﺪ!»
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻋﺪد و رﻗﻢ دﻗﯿﻘﯽ از آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ« اﺣﻤﺪ ﺧﺎﮐﯽ» ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۰۷درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان اﺗﺒﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد «.ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ» ،ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  ،۶۹ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ آﻧﺎن از ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «:در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺳﻠﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ».
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی دارد ،ﺟﺪای از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﻣﻨﺘﻘﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽاش ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ« ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮی» ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان« ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ» ،دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻓﻮت اﺣﺪ و ﺻﻤﺪ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﺎن را در ﺣﺎل
دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدکﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان روز را ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ.

ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن :دوﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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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.

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻼی ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ .ﺑﻼﯾﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺰاران آﺳﯿﺐ و ﺑﺤﺮان ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﯿﺶ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آن آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

«اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ »و« زاﻏﻪﻧﺸﯿﻨﯽ »از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎرز ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،درﺑﺎره آن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «:ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺬب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺪه
و ﺧﻮد ،ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﺳﻮاد آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و از درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ».
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﮐﻮدکآزاری ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ
در واﻗﻊ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ .از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و رﯾﺸﻪدار ﺷﻮد ،ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎﻧﻪ
در اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ﺟﺎﻧﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺟﺰاﯾﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﺑﯽﭘﺮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮدکآزاری دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﭼﺎر ﻋﺎدیاﻧﮕﺎری ﮐﻮدکآزاری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ  ۱۳درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن آزاردﯾﺪه در ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۰۶درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و  ۸۲درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻮرد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﺮ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏﺣﺎل اﯾﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎک از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن؟
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۷درﺻﺪ ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدکآزار اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﮋراﻫﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺎوز
ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی در اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﻬﺮ

اﻫﻮاز »ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺑﺮوز
آﺷﻔﺘﮕﯽ ،آﻧﻮﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮت و دوراﻓﺘﺎده از دﯾﺪ
و ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان روی آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ وﺿﻊ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ« ﺑﺤﺮان »ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ« ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدکآزاران »ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎی اﻣﺮوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا
ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯽدردﺳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدکآزاری را ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮐﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدکآزارﻫﺎ را واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮﻣﺸﺎن
در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺟﺮاﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن و ﻋﺎدی ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺮاﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ دور آﺳﯿﺐزا ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ درک ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای اﺳﺖ.

اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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زﺧﻢ ﺧﻮردﮔﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻏﻠﺐ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ روح و روان و ﺟﺴﻢ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻀﻮ
دﯾﮕﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮ از ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺷﻮد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻤﻦ و اﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع درﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎ را از

آﺳﯿﺐ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪن روز ﭘﯿﺶ روﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،آراﻣﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺮوﻣﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺮوﻣﺎی
رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮس ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺸﻦ و ﺻﺪای درﮔﯿﺮی را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺲ از آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ زﺧﻢﻫﺎی ﻣﺎدر و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﯾﯿﻨﺰﻟﻨﺪ ۰۹ ،درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ۵۱درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۲۳درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎریای
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آزارﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ درﮔﯿﺮی و دﻋﻮا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﻮزادان اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن دﻋﻮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف آزارﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
از دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻮﻫﺮان آزارﮔﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ و
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵.۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ
ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آزارﮔﺮان در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ،از

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آزارﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک را از ﻣﺎدر ﺑﺪزدد ﺗﺎ زن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
واﮐﻨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺷﺮم و ﺧﺸﻢ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاب و ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺟﺪااﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ،ﺑﯽاﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ از ﻋﻮارض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ،اﻧﺰوا و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎدر ،ﺑﻠﻮغ زودرس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،راﺑﻄﻪﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮد
از اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ،وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮده ،ﺳﻦ ﮐﻮدک وﻗﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ،
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺳﻼﻣﺖ در آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎوی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او در راﺑﻄﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش رﻓﺘﺎری درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎدر ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻨﮕﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
دﮐﺘﺮ« زﮐﯿﻪ .ح» ،ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﺎ ﻣﻮردی دردﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﺶ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻧﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ:
دﺧﺘﺮک  ۲۱ﺳﺎﻟﻪای را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و واژﻧﯽ از ﻫﻢ درﯾﺪه ﺷﺪه از ﺣﻮاﻟﯽ دﻫﻼوﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاه
ﺑﯿﻤﺎر اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮک ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ «:زﻧﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺷﺪه دﯾﮕﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ درﻣﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن»….
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و اورژاﻧﺲ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ واژن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮی را در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺮگ دﺧﺘﺮک  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ
ﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ واژن و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده .دوﺳﺘﺶ زﯾﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺠﯿﺐ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ.
زﮐﯿﻪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻪﻃﻮر دور و ﺑﺮ ﺧﻮدت را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ «:ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ  ۲۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﭘﺎرﮔﯽ واژن راﻫﯽ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
رواﯾﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ…
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎز از دﺧﺘﺮ اﻫﻞ دﻫﻼوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﺻﺮارﻫﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺶ را ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ «:ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎور
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﺪم دﺧﺘﺮک دارد ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ دادش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽﻣﺮد .واژن
دﺧﺘﺮک ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺪ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ۱۱ .ﺑﺨﯿﻪ زدم .ﻣﺮد ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﺮاﯾﻂ دﺧﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در ﻣﻮرد آن ﻫﻤﻪ دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﻣﻘﻌﺪ و واژن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ واژن و ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻮدﮐﺸﺎن دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض

ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻮارد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام ﮐﻪ دﯾﻮاره ﭘﺮﯾﻨﻪ و ﻫﺎﯾﻤﻦ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮوﯾﮑﺲ و
ﻗﺪام رﮐﺘﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻬﺎی روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭘﺎره ﺑﻮده .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،از واژن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮاﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ،ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ رای ﻧﯿﺎورد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ زﮐﯿﻪ .ح و ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻼﺷﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
آﻣﺎر ازدواج ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻮدﮐﺎن در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دردﻧﺎک را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج دﺧﺘﺮان ﻣﯽاﻓﺰود ،ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل را
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ «،زﻫﺮا روان آرام» ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از  ۴۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ «:ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۵۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ راه دور زدن ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ازدواج ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط
ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﺮای ازدواجﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ازدواج دﺧﺘﺮ ۹ﺳﺎﻟﻪ و ۰۱ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۰۷۳۱ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪدی از ﺛﺒﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد «:ﻗﺎﻧﻮن  ۱۴۰۱اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ دارد و
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن را وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ».
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر! ﻣﺎدر ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد…
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدم و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﻮرد ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی داغ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎدر ﺷﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم.
–ﻣﺎدرم در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪرم ﺷﺪ .آن ﺳﺎلﻫﺎ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺸﺎن رﻫﺎ ﺷﺪن از دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺷﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از درون ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪه و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪه .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭘﺪرم ﻣﺤﻮ ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﺑﻮد ،ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ او دل ﺑﺒﻨﺪد و ﻫﻤﯿﺸﻪ از او واﻫﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺒﯿﻪ دو ﺧﻮاﻫﺮﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﺑﻮده .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ورد زﺑﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮدی .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎوم آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮود .ﻧﻪ ﭘﺪرم ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺮدی ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺎدرم ﻻﯾﻖ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺮس و ﭘﺮﯾﺪن از اوج روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﺎدری ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﻮدک ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ…  .او اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮕﺮﻓﯽ در آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ در رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﯽ از درس و ﻣﺸﻖ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻻن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ رﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻗﺼﻪ ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از زنﻫﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻪ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﺪی ،ﺳﻦ راﻫﯽ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ از  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر ﺑﻪ رد ﺷﺪن ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی و ﺑﺎزی ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮی ۴۱
ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮی  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﻬﻨﺪس.
ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺸﺎر اﻣﺎ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮش ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻣﺎ از ازدواﺟﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ واﮐﻨﺸﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ… ؟
ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد

زﻫﺮا روان آرام اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی از اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻫﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ اﺟﺎزه راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎدری ﯾﺎ
ﭘﺪری را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟»
آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۹۳ﻫﺰار ازدواج از ۴۰۷ﻫﺰار ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۵۹۳۱در اﯾﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۴۱ﺳﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  ۶۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ۴۳ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۹۳ازدواج در اﯾﻦ
رده ﺳﻨﯽ و در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ۵۱ازدواج زﯾﺮ ۰۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﮐﻮدکآزاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
«راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ» ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻮدک
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ،او از ﺷﺎدیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و روﻧﺪ
ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد».
دﻫﺪﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زوجﻫﺎی ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ «:آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری
را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﺎدهای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺰﻧﻨﺪ .دور ﻣﺎﻧﺪن از
روﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﻢ ﮐﺮدن روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ».
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮزﻧﺶآﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ را ﺑﺮای او ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او از ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
دﺧﺘﺮ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد…

ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی؛ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاﻧﺪ
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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
«ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی »ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ از دﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ و ﺷﺮع ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن »در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ« ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج زودرس ،ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﺒﻮده و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭘﺴﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش آن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
 ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

«ﮐﻮدک »ﮐﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎ« ﮐﻮدک »در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻣﺎده ﺷﻤﺎره ﯾﮏ« ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۶۳۱در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻮدک را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«:اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،از دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ،زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ».
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در آن ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ
 ۸۱ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۲۷۳۱و در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه
اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک» ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ «:ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ».
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ،از وﻇﺎﯾﻒ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ۸۱ ،ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج ،اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۳۱ ،ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان،
 ۵۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺮای ازدواج ،ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان دﭼﺎر ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان
در ﺳﺎل  ،۰۱۳۱ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪ.
در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱در ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۵۱ ،ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ازدواج ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ازدواج زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ،۳۵۳۱در ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ،ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ازدواج ﺑﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎده  ۳۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و در ﺳﺎل  ،۸۵۳۱ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ،۰۷۳۱ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۵۱ ،ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ و در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل
 ،۱۷۳۱ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ازدواج ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزه وﻟﯽ و دادﮔﺎه
اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ  ۸۱ﺳﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج زودرس اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
در واﻗﻊ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭘﺴﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش آن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ دﺧﺘﺮان
ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ازدواج زودرس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﺎد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺳﺮﺑﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮان در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﭘﺴﺮان از ﻓﻀﺎی ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﮐﻮدکآزاری »را
اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی« ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی »ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ« ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک» ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ازدواج ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ،زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻦﺗﺮ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮشﺗﺮ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد؛ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ازدواج زودرس ،از
آﻣﻮزش و ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدن ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدکآزاری و ﻧﻪ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺿﺪ ﺑﺮدهداری  ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدهداری
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ازدواج ﮐﺮده ،ﭼﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﭼﻪ ﭘﺲ
از ورود ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﺰوا ،ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﮑﺮدن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ازدواج ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن« ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن» ،ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ( در ﺳﺎل  ۱۰۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۰۷درﺻﺪ
از دﺧﺘﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ  ۴درﺻﺪ از ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج زودرس در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﺮ دو ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ،آن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ازدواج ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۴ ،۵۹۳۱ﻫﺰار ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و  ۷۱درﺻﺪ از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ،زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ

ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟
Photo: Yaruta/depositphotos.com
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎدهی  ۵۲اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺎدهی  ۱۱ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻣﺎدهی  ۴۲ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از“ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ”
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و ﻟﻮازم آن )ﺣﻖ( را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎدهی ﺳﻮم ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﻫﻨﺠﺎر ﮐﻠﯽای را ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدیﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﻣﺎدهی ﺳﻮم ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک»] [2را ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺎدهی  ،۸۱ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺠﺎر را ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک از ﺳﻮی دو ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﺜﻼً واﻟﺪﯾﻦ و دادﮔﺎه اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در
ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن :ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﺪاوا؟
ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا در دادﮔﺎه*
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻼﻣﺖ روان ،رواداری و ﺗﺴﺎﻫﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ،ادﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
“دﯾﮕﺮی— ”ﻣﺜﻼ اﻓﺮادی از دﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ —داری ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ— ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺎدی ،روﺷﻦ و ﻣﺘﻘﻦ —ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮر و دُﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ روان— ﭼﻪ درﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ —اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رواداری و ﻣﻬﺮورزی ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ« دﯾﮕﺮی »ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻠﻮغ رواﻧﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ در اﯾﺮان رواداری ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دُﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻌﺼﺐ؟
ﺣﻖ ﺷﺮط و ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺗﺤﻔّﻆ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺷﺮع
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اُﺻﻮل ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدک و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮع و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ [3].ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻖ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ« ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک »و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻼف روح و ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﮐﻪ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و اﻧﺼﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک را ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از
ﺗﺴﺎﻫﻞ و رواداری را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؟
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن .در ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺷﻤﺎرهی  ۴۱ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﺳﺎل  ۳۱۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ [4]،اُﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ:
اﻟﻒ .ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک :ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻗَﯿّﻢﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ،اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢرﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ
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و اﻧﺼﺎف ،ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.

ﻣﺎدهی  ۲۱اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداریای ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮﺷﺎن را آزاداﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ ،ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و…  ،ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺸﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدک از ﺣﻖ آزادی
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ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.
ب .ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک :ﻣﺎدهی  ۸ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک اﺷﺎره دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﻋﺎم ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و … اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﻣﺜﻼً ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮای ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ او ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺺ  ۷۱ﺳﺎﻟﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻮرزد .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ،ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رواداری و ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزادی ﻓﮑﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ
)رواﻧﯽ( ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی در ﻣﻌﺮض ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮوج ﺗﻌﺼﺐ و دُﮔﻢ
اﻧﺪﯾﺸﯽ )ﭼﻪ در ﻟﺒﺎس دﯾﻦ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ او ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺧﻄﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص ﺧﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ آزادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ [7]،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در
ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
][1

Convention on the Rights of the Child, art. 24, § 1 “[the right of the child to the enjoyment of the
highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation
”of health.
][2

Convention on the Rights of the Child, art. 3, § 1 “[t]he best interests of the child shall be a
”primary consideration.
] [3ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻮدک ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ ،از ﻣﻮاردی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺣﻖ ﺷﺮط در ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮐﺮده اﺳﺖ.
][4

General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as
a primary consideration (art. 3, § 1).
Ibid, § 53.

][5

Ibid, § 54.

][6

Supra note 1, art. 3 § 2.
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