ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه آزار ﺟﻨﺴﯽ
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ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای
زﯾﺎدی دارد( رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺑﺎره ﭼﻮن و ﭼﺮای اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮاردی از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ و واﮐﻨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﻗﻮع اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺎه ﺷﻮد.
ﺧﻮﻓﻨﺎک ،ﻫﺮاسآور ،ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ،دﻟﻬﺮهآور و ﻫﺮ آنﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ .دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎنﮐﻨﻨﺪه ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ آزار
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﯾﺎدﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و آﺗﻨﺎ و اﻫﻮرا و ﮐﯿﻤﯿﺎ و …ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﺠﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن .ﯾﺎدﻣﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ و آﺗﻨﺎی ۶ﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﻄﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻫﻢﻣﺤﻠﻪایﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ و اﻫﻮرای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﻨﺪ
ﻧﺎﭘﺪریﺷﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ زدﻧﺪ؛ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن دادﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻦ و روﺣﺸﺎن ﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖ زﺧﻢ ﺧﻮرد .ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره
آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰو ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،رﻫﺎ ﺷﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ زﺧﻢ ﻫﻤﺎن زﺧﻢ اﺳﺖ و درد ﻫﻤﺎن .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮ
آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺑﺎ اﻋﺪام و زﻧﺪاﻧﯽﺷﺪن آزارﮔﺮ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ آن ﮐﻮدک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روح زﺧﻤﻨﺎﮐﺶ .ﺷﻬﯿﻦ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .او رواﻧﺸﻨﺎس ،ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ۴١ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮدکآزاری ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و ﺷﻌﺎرش را ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد،
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی .ﻣﺠﻮزش را ﺑﻪ دﺷﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزش دﻫﺪ ﭼﻄﻮر از ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ آزارﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ« آﺷﻨﺎ »و« ﻓﺎﻣﯿﻞ »ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ۵ﺗﺎ  ٩ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آزار ﺟﻨﺴﯽاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش
ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎره آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ،ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای
زﯾﺎدی دارد( رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺑﺎره ﭼﻮن و ﭼﺮای اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮاردی از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ و واﮐﻨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﻗﻮع اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺎه ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت و
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮازش ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﺎﻫﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻟﻤﺲﮐﺮدن ﺑﺪن ﮐﻮدک و ﺑﺎ ﻧﺸﺎندادن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﯾﺎ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ از او ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت در دادﮔﺎه
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدش را دارد.
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ؟
دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ رواﻧﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺰارش
ﮐﻮدک را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻫﺎی او ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در دوران ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽام
آﻣﻮﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﮐﻮدﮐﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮم .ﮔﺰارش ﮐﻮدﮐﺎن از آزار ﺟﻨﺴﯽ ،اﻏﻠﺐ ﻧﻪ دروغ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﯿﺎلﭘﺬﯾﺮی .ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آزار
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻓﺮد دﺳﺖ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر او ﻋﺮﯾﺎن
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ را آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ دادﮔﺎه را ﻗﺎﻧﻊﮐﺮدن ،ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و دﻧﺒﺎل ﻣﺪرک ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺑﺮورﯾﺰی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﺑﻮده ،ﺑﺎﯾﺪ آﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺮود.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮐﻮدک ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع از آزارﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه

ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺶ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﺟﺎ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ٢٠ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ ﮐﺮده ،از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮای آن ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻣﻌﺮوف
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻣﻼﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﯾﺰ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﻬﺎدت ﮐﻮدک ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﮐﻮدک دﻗﯿﻘﺎ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ را ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزارﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺎﺧﺘﻪ و اﻏﻠﺐ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ درد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻮدکآزاران ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪﺑﺎر و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻮدک دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی زدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎری ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺒﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ اﻏﻠﺐ در ﺧﻔﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اراﯾﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ در اﻏﻠﺐ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﻮاﻗﻊ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽﺷﺪن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﮔﺮوﻫﯽ از آزارﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮادی ﮐﻪ آزارﮔﺮﻧﺪ ،ﺧﻮد در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ،
آزارﮔﺮان آﯾﻨﺪهاﻧﺪ؟
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ در آﯾﻨﺪه ،آزارﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺎد اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ و درﺻﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽوﻗﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻧﺸﻮد،
اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﺑﺸﺪت دﻧﺒﺎل آﺛﺎر ﺟﺴﻤﯽاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﻧﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان دارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت وﺳﯿﻌﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ از آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در درون ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ﺧﯿﻠﯽوﻗﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻮدک را آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،او را از ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آزارﮔﺮان آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ .ﮐﻮدکآزاری در رﺷﺖ از ﺳﻮی ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،در وراﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آزار
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﯾﮏ آﺷﻨﺎ ،ﮐﻮدک را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ را
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮدش زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﭽﻪ را ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻏﻔﻠﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﺪارﯾﻢ .در ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺎ درﻣﺎن ﻣﺤﻮرﯾﻢ آنﻫﻢ از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ زود ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﻦ اﺳﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ را روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺷﯿﮏ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﻓﻘﻂ ﺣﺮف از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و آﻣﻮزش را ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ
ﻣﯽداﻧﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ«ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی »اﻋﺘﻘﺎد دارم ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در
ﻣﺠﻠﺲ ﻻﯾﺤﻪای در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه در ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ.ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﺑﯿﺶ از  ۵٩درﺻﺪ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﺮوت و ﺗﻮان ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﻣﺪﯾﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه« ﻋﻤﻼ »ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﺎر ،زار ﻧﺸﻮد اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﺑﺮ دوش ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل از ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ،ﯾﺎ ﻧﻬﺎد و ﻣﻮﺳﺴﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ داﺧﻞ .ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ

ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪهام.
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮﺑﺎر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪام ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ آنﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺗﻔﺎق
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﺪارس و از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺪ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺘﺮام وﯾﮋه ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﭽﻪ آﻣﻮزش
دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻮدک ٨٠ ،ﺗﺎ ٩٠درﺻﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻫﻢ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺑﻠﻮغ زودرس ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان دو ﺳﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اراﯾﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎم
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ از راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻻن ﻣﺎ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دارﯾﻢ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روی
اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اراﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ
آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در اراﯾﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدش آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و
آﺳﯿﺐزاﺳﺖ .آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎری از ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎدِ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﮔﺮ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آزارﺷﺎن داد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدک در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ؛ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در درون ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺎدران در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
آزارﮔﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آنﻗﺪر اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻧﺪارﻧﺪ و آنﻗﺪر ﺑﯽﺟﺮأتاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی آنﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺟﺮا
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻻن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ .آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد
زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﻣﻌﺮض آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
زﻧﺎن ازدواج ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ازدواج از روی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮردی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ
از ازدواج ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪﻧﺶ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺎدر اﻣﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﭘﺪرش ﯾﺎدش داده ﺗﺎ ﻣﻦ ازدواج ﻧﮑﻨﻢ.
ﺣﺎﻻ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره از آزار ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ؟ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ؛ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺐ دﺧﺘﺮاﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮارد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺮان ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در آزار ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺮﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدش را دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮی ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،واﻟﺪﯾﻦ و
اﻃﺮاﻓﯿﺎن او را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮد از دﺳﺖزدن ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻫﺮاس دارد ﮐﻪ ردی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد؛ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺴﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺴﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﻪ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪش در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری را در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻢ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ داﯾﯽاش را ﻣﯽدﯾﺪ ﺳﻤﺘﺶ ﻣﯽدوﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ او را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﻫﻢ داﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ وﻗﺖ
در رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش در ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده ،ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آرام ﺑﻮده ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و… .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ
در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد .وﻗﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻨﮑﺎش ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را از درون آن ﮐﻮدک ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ.
واﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدک ﺻﺒﻮر ﺑﻮد .ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻏﻤﺎض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻮدک را ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ
رواﻧﺸﻨﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۵ﺗﺎ  ٩ﺳﺎل .ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش از ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺷﻮد؟ ﭼﻮن ﺑﭽﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﮐﻮدک در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،دارد اﻧﺪامﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﮐﻢ ،ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪارد و آزارﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ وارد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﭽﻪﺷﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮ.
از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدد؟
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روی ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻼ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺧﺸﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻼ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ آن ﺻﺒﻮری ﻗﺒﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ازﺷﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﺣﺮﯾﻢﻫﺎ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ،ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻗﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای وﻗﺘﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ آن آزارﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺸﻦﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از روی ﻟﺠﯽ ﮐﻪ دارد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻮن
ﻗﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶِ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪاﻧﺪ و اﻏﻠﺐ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ورود ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه ،ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺒﻬﮑﺎران و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن را ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛
ﻣﺜﻼ در دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﺳﺎزیﺷﺪه در ﻣﯿﺎن« ﮔﯿﻢﻫﺎ »ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﮐﺎرﺗﻦﻫﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺳﺎل دارد؛ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ از آن ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ.
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