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  مقدمه

 جراحاا   خاارر  به گلشنی  روزنامه ها خبر دادند دختر نه ساله ای به نام آرین 9931در سال 

 باا  بیمارساتان  کارکناان .  اسا   شاده  بساتری   بیمارساتانی  "آی.سای.یو " بخا   در بسیاری

 کاه  آیناد  مای  بر این درصدد آرین، بدن بر فراوان های زخم و کبودی حجم  و بد حال  دیدن

 و زناد  مای  خباری  بای  باه  را خود آرین پدر.  کنند شناسایی  را کبودی و زخم همه این عل 

 ها آن .شوند می مشکوک آرین و پرستاران نسب  به خانواده پزشکان اما. آورد می واهی  دالیل

 در ، شادن   بساتری  روز چناد  از پا   زخمای  آریان   . دهناد  مای   را آزار و شکنجه احتمال

 شکنجه خارر به  آرین که کند می اعالم رسما قانونی پزشک سپ  و کند می فو  بیمارستان

 . اس  داده  دس  از را خود جان ، شده متحمل  که هایی

به همراه ناماادری و بارادر    ماجرا توسط تیم پزشکی دنبال می شود و مشخص می شود که پدر

     دسا   از را خاود  جاان  سااله  1 کاودک  این که بودند داده آزار و شکنجه را آرین آنقدر  ناتنی

د. شو می کشیده...و دادگستری و انتظامی نیروهای به پزشکان گروه  توسط ماجرا این. دهد یم

 که اس  ای پرونده چون.  دهد انجام را کاری دتوان نمی قضایی بخ  که شود می مشخص  اما

 شااکی  و کند فو  دلیلی به  کودکی اگر شود می مشخص سال آن  در. ندارد خصوصی شاکی

 پادری  جد نه و پدر نه  ماجرا درآن. شد خواهد قلمداد بسته پرونده آن باشد، نداشته خصوصی

 بار  حقای  ماادر  چاون . نبرد جایی به راه آرین مادر شکای  و نبودند  ین قتلا خصوصی شاکی

 .دهد انجام کاری  توانس  نمی کسی نداش ، شکایتی چون مقتول پدر و نداش  خود کودک

 کرد سعی  خبرساز شد و انجمن حمای  از حقوق کودکانبسیار  ،این ماجرا در رسانه های وق 

 باه  را ختمی  مجل  روزها همان در  حمای  از حقوق کودکان انجمن. کند دنبال را ماجرا این

 ایان  خصوصای  شاکی عنوان به را خود و کرد برگزار  تهران الغدیر مسجد در  گلشنی آرین یاد

  که بود برقرار قانون این زمان آن در چون. نداد رخ اتفاقی هم باز  اما.  کند می  اعالم آزارها نوع

 .بیفتد جریان به تواند نمیپرونده قتل نباشند ، آن پرونده  شاکی پدری جد یا و پدر اگر

 خاود،  فرزند قهری ولی عنوان به پدری جد یا و پدر به  این روند به این جا رسید که به روایتی

 دلیلای  هار  به یا و بزند آنقدر را خود فرزند پدر اگر  یعنی.  شود می داده ها آن به حقی چنین

 تبرئاه  تواند میشود و اگر شاکی خصوصی برای این ماجرا نباشد ، پدر  خود فرزند  قتل موجب

 .شود

 و گیارد  مای  عهده به را گلشنی آرین مادر وکال   کودکان حقوق از حمای  انجمن وق  دبیر 

 هماه  بارای  حکام   ایان  تغییار  برابار  بایاد   آرین قصاص که رود می پی  سم  این به وکال 

 . باشد  کودکان

  وکاالی  و رود مای  پای   قاانونی   ای شیوه به کودکان حقوق از حمای  انجمن  های فعالی  

 . دهند می ارائه را مختلفی پیشنهادهای پیرامون



 توساط  کودکانی که شود می شنیده کشور کنار و گوشه از دیگری خبرهای بازهم مد  این در

لناد شادن ایان صاداها در     ب. اسا   شده منجر ها آن مرگ به حتی و اند دیده آزار خود والدین

 گوشه و کنار کشور گروه متنوعی از وکال را نسب  به این موضوع حساس می کند.

یونیسف از بخشی از روند این ماجرا حمای  می کند . فعاالن حقوق کودک ماجرا را باه سا     

ان حوزه های علمیه می کشانند و تالش می کنند دساتور فقهای ایان موضاوع را     علما و مدرس

 بررسی کنند.

الیحه حمای  از  9939پ  از سال ها تالش قانونی و پارلمانی مجل  شورای اسالمی در سال 

 کسای  هار  توساط  آزاری کودک  کودک را تصویب می کند و به رور صری  اشاره می کند که

 حتای . شاود  عمل وارد شاکی نق  در العموم مدعی عنوان به تواند می دادستانی و  اس  جرم

 کاودک  باه  کاه  کسای  هار  بارای  نیاز  را هاایی  جریماه  و  ز کودکاان مجاازا   ا حمای  الیحه

 .کند می مشخص ،  را کند مبادر   آزاری

  این الیحه یک اتفاق و پیروزی بزرگ برای حرک  به سوی حمای  از حقوق کودک بود.

ناوع   هار   صری  رور به باید  وکال معتقد بودند که این الیحه نیاز به بازنگری دارد وبسیاری از 

 سانگین  مجاازا   باا  و  کودک آزاری توسط هر فردی به ویژه از سوی اعضای خاانواده ممناوع  

 قانونی حمای  به توجه از س   همین تا  کودک حقوق مدافعان از دیگری گروه اما. شود اعالم

 شاناخته  جرم نوعی به آزاری کودک نوع هر هرحال به که بود این مهم. بودند راضی کودکان از

 و ثب  شده بود.

 اما شد، میو وضعی  آرین محسوب  31با این که این الیحه یک موفقی  بزرگ نسب  به سال 

 هاای  قتل تا شکنجه از آزاری کودک مختلف اشکال از متعددی خبرهای  چنان هم 39 سال از

 :اس  داده جا خود در را  ها رسانه و ها روزنامه ناموسی

 83رشد کودک آزاری متاسفانه چنان باال می گیرد که خبرگزاری جمهوری اسالمی در تااری   

 .کند می  در وب سای  رسمی خود ، گزارش مبسوری از تعداد این آزارها اعالم  9913آبان 

 دیگاری  شاوک  ، پادر  توساط   تالشای  سااله  91 دختار  اشارفی  رومینا مرگ حادثه  تا این که

و پدر  هیالن به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شدگ دادستانی بار این. شد ایران جامعه  برای

 .کرد  رومینا را بازداش 

  :زد دامن را بسیاری های پرس  و داش  همراه به را مختلفی های واکن  حادثه این 

 دارد؟ اجرایی ضمان  کودک حقوق از حمای  الیحه چقدر 

 نسب  به پدر رومینا چه برخورد قانونی خواهد شد ؟ 

 مااجرا  ایان  هنوز  چرا با توجه به این که از نظر قانونی کودک آزاری جرم محسوب می شود ؛ 

 دارد؟ ادامه

 چه عواملی موجب می شود که پدری این چنین رفتار هولناکی را نشان دهد ؟ 



 ن اتفاق نمی شود؟ی قبلی درسی برای بازنگری نسب  به ایها جنای   چرا 

 ؟ دهند نمی قرار خود کار دستور در را موضوع این به پرداختن  رسمی نهادهای چرا 

 ؟ اس  فرهنگیموضوعی  آزاری کودک ماجرای چقدر 

    آن دردنااک  ساهم  از کادام  هیچ اما ، اس  زیاد بسیار که این با  حواشی ماجراهای قتل رومینا

 ،  ماههبی  های اختالف ، زیاد سنی اختالف با مردی با ارتباط ، ازخانه رومینا فرار  د.کاه نمی

 اتفااق  ایان  شاد   باه  کادام  هر... و بعدی تهدیدهای ، خانه به پلی  توسط رومینا بازگرداندن

 .زد دامن

موسسه پژوهشی کودکان دنیا مانند بسیاری از سازمان های فعال در حوزه کودکان نساب  باه   

 برخاورد   ناخرسندی خود را از این اتفاق هولناک اعالم کرد. اماا این ماجرا واکن  نشان داد و 

 اندوه و غم فضای در را خود اجتماعی های شبکه و ها رسانه از بسیاری که بود جا این انگیز غم

 راستی به که بپردازد این به نخواس  کسی و کردند محدود رومینا برای  دلسوزی و سوگواری و

 نزدیاک  هناوز  کاه  شاود  مای     هنوز در جامعه ایران چنین اتفاق هایی رخ می دهد؟ چه چرا

 مای  ، بخاواهیم  قاانونی  نظار  از اگر زنند؟ می هایی اقدام چنین به دس  خانواده اعضای  ترین

 ساهم  پا   اما.  اس  شده مشخص تقریبا و احتماال  دول  قانونی و رسمی سهم بگوییم توانیم

 گی ما چه می شود؟فرهن یا و اجتماعی

 در حاداقل  اتفاق این که اس  شده هایی تالش 9931 سال از کرد اعالم یادداشتی در موسسه 

 جامعاه  چقادر  آموزشای  و اجتماعی ، فرهنگی س   در اما. بگیرد قرار توجه مود قضایی س  

 کرد؟ توجه مساله این به  باید چقدر و اس  کرده کار موضوع این برای

موسسه از اعضای خود در صفحه های اجتماعی خواس  که نظر خود را پیرامون در قدم بعدی 

پایان دادن به جریان کودک آزاری اعالم کنند. این که به نظر آن ها چاه تمهیاداتی و یاا چاه     

 زیرساخ  هایی باید شکل بگیرد تا کودک آزاری به هر شکلی در جامعه ما تمام شود.

، مربیان، کارشناسان و مدرسانی هستند که در مناار    بخ  بزرگی از اعضای موسسه معلمان

 .میدهند انجام کودکان حوزه در تخصصی  مختلف کشور کار و فعالی  های

 ایان . رساید  ماا  دسا   باه   اجتمااعی  های صفحه  رری  از  پیام 144 از بی  روز 8 ری در 

که در فضای  نخواستیم ما.  بود کودکان از حمای  در همفکری یک برای تالش نوعی به حرک 

 تاا  کنایم  پیادا  را هاایی  راه کاه  اس  این مهم  شکای  و گله و یا در اشک و آه محدود شویم.

  .کنیم پیشگیری آزاری کودک نوع هر از  بتوانیم

 و مختلف افراد سوی از ایده یک و بودند نزدیک هم به  پیشنهادها این از بسیاری اس  ربیعی 

 د.بو شده م رح  گوناگون های زبان به



 در  و هاا  بخا    در و کنایم  بنادی  جما   را نظارا   این مجموعه  در این جزوه سعی کردیم

. نیسا   نفار  یاک  ایده فقط شده ثب   نظرهای خارر همین به. دهیم جا مختلف های موضوع

 .اند گرفته قرار حوزه یک در هم به نزدیک و مشابه نظرا  بلکه

و از سر دلسوزی بود. در جم  بندی سعی کردیم زبان این  بعضی از نظرا  بسیار تند ، هیجانی

نظرا  را به سم  راهکارهای پیشنهادی نزدیک کنیم. تقریبا هیچ نظاری را نادیاده نگارفتیم.    

 ایان  ساقم  و صاح    چاون . کاردیم  حهف ، بود  شرعی قوانین به  مربوط که را  فقط نظراتی

 ری ما نبود.کا تخصص در و دانستیم نمی را پیشنهادها یا و نقدها ، نظرا 

 پاردازی  ایاده  ، همفکاری  ،  ریازی  برناماه  بایاد  کودکاان  وضاعی   بهباود  برای که داریم باور 

 کاه  زماانی  تا ما دید از. شد متعهد و پهیرف  مسوولی  اقدام هر برای اس  الزم. کرد  اقدام  و

ین چنا  منتظار  بایاد  چنان هم  ،  نشود شناخته جامعه هر شهروندان عنوان به کودکان اهمی 

 رخدادهایی باشیم و هر چند وق  یک بار با خواندن چنین خبرهایی آزرده و دلگیر شویم.

 

ما در موسسه پژوهشی کودکان دنیا در سه دهه گهشته نشان داده ایم که همواره با پیشنهادها 

 و ایده های خود برای ساختن دنیایی بهتر به نف  کودکان وارد میدان می شویم.

نظرا  برای ما انتقاد و یا شکای  نیس  ، بلکه پیشنهادهایی اس  که برای هر نوع همکاری این 

 نهادهاای  کناار  در کاه  داریم را آمادگی این ما. داریم آمادگی دولتی غیر و  با هر بخ  دولتی

 مساوولی   و کنایم  فعالیا   بخا   هار  باازبینی  یاا  و آماوزش  ، ساازی  فرهنا   برای مختلف

    .بپهیریم

 

 موسسه پژوهشی کودکان دنیا

  9911خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 پیشنهادها  بندی جم  

  برای پایان دادن به کودک آزاری

 

        به نظر می رسد برای حل یک مشکل ، اولین کار و اساسای تارین کاار ایان اسا  کاه آن

از باه  معضل را دقی  بشناسیم و آن را از زوایای مختلاف بررسای کنایم. کاودک آزاری نیا     

شناخ  دقی  و بسیار جدی دارد. ابعاد کودک آزاری برای ما شناخته شده نیس  به همین 

 ریازیم  مای  بهام  ، شویم می مواجه  انند مرگ یک کودکم هولناکی اتفاق با  خارر وقتی

 گاروه  در مساتمر  شاکل  باه  آزاری کاودک . دهیم انجام واکنشی اقدام یک خواهیم می   و

 خاانواده  از بسایاری  هاای  گاروه   حتی که روری به. دارد جریان ما های خانواده از بزرگی

که فرزند خود را به خارر  پدری. گهارند می خود های آزاری کودک بر را تربی  عنوان  ها

 کناد  می استفاده خود، فرزندان سایر  ماجراهای ناموسی می کشد ، از عنوان تربی  و ادب

 اسا   محال کنند می فکر و دارند حساسی  کلمه این به نسب   ها خانواده  از بسیاری  . 

هام در   او کناد  بااور  بخواهاد  کاه  هسا   ای خانواده کمتر! باشند آزار کودک ها آن    که

 کاودک  اشاکال  باا  ها خانواده تا کرد کمک  باید  کودک آزاری سهم دارد . به همین دلیل

 فرزندان به جدی های آسیب تواند می آزاری کودک چگونه که ببینند و شوند آشنا  آزاری

 .کند وارد ها آن
  

  د . کننا  پنهاان  را زنادگی  به مربوط های حوزه همه که گیرند می یاد خانواده در کودکان

 مای    هام  با مادر و پدر ، کند پنهان پدر از را رازها  مادر می خواهد که کودک بسیاری از

 بارادر  و خاواهر   . نکناد  بیاان  مدرساه  در را خانه های واقعی  همه  ، فرزندشان  خواهند

 باه  هماه  …و نفهمناد  ماادر  و پادر   کنناد  مای  تهدیاد  ،  گویناد  مای  زور کاه  بزرگتری

ی را دامن می زنند. این پنهان کاری موجب می شود تا کاوک نتواناد   کار پنهان       نوعی

 خ ار  کااری  پنهان و سکو   در لحظه های خ ر وارد عمل شود و تصمیم درس  بگیرد .

.  کارد  عباور   کاری پنهان از و شکس  را سکو  این باید. اس  خود از مراقب  برای بزرگ



آزاد و بدون هراس اس  . نهادهاای   جامعه یک در حضور مستلزم حال عین در مهار  این

 رسمی می بایس  از خ ر پنهان کاری آگاه شوند و از فضای آزاد در جامعه حمای  کنند.
 

  آورد می    وجود به را بسیاری خ را   کودکی از یکدیگر ،دور بودن دختران و پسران از .

باا تصاویرهای    جان   دو هار . دهاد  می شکل را نادرستی و غلط تصویرهای بودن دور این

خیالی از یک دیگر بزرگ می شوند . در عین حال فقدان تجربه های اجتماعی بین دختران 

 و پسران موجب غفل  و ارتباط های غلط و نامناسب بین بچه ها می شود.

 

  اگرچه قوانین در حمای  از کودکان شکل گرفته اس  ، اما به نظر می رسد این قوانین نیاز

 باید.  شوند آگاه خود ناشایس  رفتار به نسب  خ اکار والدین  رد. بایدبه ضمان  اجرایی دا

 آزاری کودک   عواقب که شود داده هشدار  شهروندان و ها خانواده همه  به جدی شیوه به

 و تکمیلای  قاوانین  باه  نیاز کودک حقوق از حمای  الیحه  .اس  گهش  غیرقابل و سخ 

   .دارد بیشتری حمایتی

 

   جامعه جدی گرفته نمی شوند . هنوز کودکاان باه عناوان شاهروندان جامعاه      کودکان در

شناخته نشده اند و حضور و اهمی  آن ها در برنامه ریزی ها دیده نمای شاود . نهادهاای    

دولتی مسایل کودکان را در اولوی  های خود قرار نداده اند و کودکان موضوعی جدی برای 

 بایاد  مای   دکان مورد توجه و اهمی  قرار نگیرند ،نهادهای رسمی نیستند. تا زمانی که کو

 .باشیم رنجور  جامعه در آزاری کودک نوع هر منتظر
 

    کودکان ملک و یا دارایی والدین نیستند. آن ها امان  هایی هستند که نزد خاانواده هاایی

قرار دارند. آن ها به عنوان افراد مساتقل دارای حقاوقی هساتند کاه بایاد ایان حقاوق در        

خانواده شناخته شود. اما پی  از خانواده الزم اس  نهادهای رسمی این ح  را بشناسند و 

انتظاراتی را از خانواده م البه کنند . این م البه نیز در زماانی خواهاد باود کاه نهادهاای      

دولتی خدماتی را در حمای  از کودکان در اختیار خانواده ها قرار دهد. وقتی دولا  هایچ   

نواده ها برای فرزندان آن ها نمی کند و همه خدما  مربوط به کودکان بایاد  حمایتی از خا

 دولا   باه  دانناد  نمای  ضارورتی  هاا  خانواده  از سوی خانواده تامین شود ، به همین دلیل

 ارائه را خدماتی و کند نمی قبول  کودکان قبال در را مسوولیتی که دولتی. باشند پاسخگو

تواناد بازخواسا  کناد و یاا حتای راهکااری را در اختیاار         دازه نمیان همان به ، دهد نمی

  خانواده ها قرار دهد.



 

  جدا از بررسی و برخورد نسب  به آزار کودکان ، می بایس  مبحث آزار را مورد بررسی قرار

داد. مرد و یا زنی که به هر دلیلی دس  به کودک آزاری می زند ، خود تح  ستم دیگری 

ان و آشکار فراوان در رنج هستند و متاسفانه قادر  آسایب دیاده    اس  . آن ها از آزار پنه

 یک وارث دهد می آزار را خود فرزند که پدری. کنند می منتقل  خود را به افراد فرودس 

 دیاد  از بایاد  را آزار موضوع. کند می حمل خود با را بسیاری دردهای و اس  اجتماعی آزار

 هار  باه   از جنسی  و سن و ربقه اجتماعی دید. بایاد  فارغ شناسی جامعه و شناسی روان

 .داد پایان انسان به نسب  آزار نوع
 

       مراکز حمای  از کودکان را باید در شهرها و روستاها گساترش داد. اگار کودکاان باه ایان

 در م لا    افاراد  باا   را خاود  وضعی   مراکز به راحتی دسترسی داشته باشند ، می توانند

. بسیاری از نمونه های کودک آزاری قابل پیشگیری هستند . مای تاوان باا     بگهارند جریان

 ای شماره که این با. شد ناگوار رخدادهای از مان   حمای  های ساده مشاوره های متنوع ،

 نیسا   کاافی  اماا .  اس  خوبی امکان حتما و هس  ایران در آزاری کودک پیشگیری برای

نا نیساتند و یاا ماددکاران نمای توانناد در لحظاه ،       آش امکان این با کودکان از بسیاری  .

 پاسخگوی نیاز کودکان باشند. خانه های حمای  از کودکان را می بایس  توسعه داد.

 

  

 را داشتن فرزند ضرور  بایس  می  خانواده ها می بایس  مستمر آموزش ببینند . زوج ها 

فرزندان بیشاتر را دارناد؟ ترغیاب     یا و فرزند داشتن آمادگی آیا که این و کنند مرور هم با

 برای را بسیاری خ رهای  ، آموزشی  خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر بدون حمای  های

 رور به باید خانواده آموزش های برنامه.  آورد می وجود به جامعه برای و خانواده افراد همه

اجارا شاود. الگوهاای     روساتاها  و شاهرها  حاشیه منار  و شهرها تمام در فراگیر و رایگان

مختلفی برای آموزش خانواده وجود دارد ، ررح مربیان سیار ، آموزش خانه به خانه ، ررح 

 هاا  خاانواده  آموزش برای خوبی الگوهای تواند می... و  سپاه دان  ، ررح ق ره فلج ارفال

 .باشد
 

  نیاز باه گهرانادن   در گامی دیگر می توان خانواده ها را ترغیب کرد مانند کسب هر مهارتی

 داشتن برای ،  دوره های آموزشی دارند. چ ور برای رانندگی نیاز به مدارک ویژه ای اس 

 بارای  هام  جااده  و خیاباان  در  رانندگی.  کرد فراهم را شرای ی چنین توان می نیز فرزند



 ،  ها نسل  امنی  برای پروری فرزند. دارد پایه مهار  به نیاز  ی  دیگران ،امن و فرد امنی 

 . ندارد رانندگی از کمتر  اهمیتی
 

 ایان  ، اسا   شاد  ق ا   بهداشا   وزار  در  با توجه به این که بودجه های تنظیم خانواده 

 چاه  فرزناد  داشاتن   کاه  ایان . کارد  ها خانواده مستمر آموزش صرف بایس  می را بودجه

 چه اس  الزم و شد دار بچه  مسوولی  هایی را به وجود می آورد و چرا می بایس  آگاهانه

 . آورد وجود به خود در فرزند داشتن برای مقدماتی
 

  نبایاد . کنایم  شروع خود از را پایه های آموزش  بایس  می شهروندان ما رسد می نظر به 

عنااوینی کاه باار معناایی دارد و افاراد را       با باورهایی از. کرد قضاو  را دیگر های خانواده

 پنداری ناموس      تهییج می کند دس  کشید . عبار  هایی چون بی غیر  ، بی عرضه ،

 .کند می دشوار و سخ  را کودک با رفتار های شیوه …و ساالری کودک  ، تعصب ،
 

  بارای   یم و کن کار ، کنیم درک ساختاری شیوه به را مراقب  و حمای  ذهنی   الزم اس 

 فرص       توانیم می کنیم برخورد حمایتی ذهنی  با اگر. دهیم انجام را هایی فعالی  آن

 بارای  را هاایی  فرصا    کودکی دوره از بتوانند افراد اگر. بدهیم افراد انتخاب برای را هایی

ی ما        نااگوار   هاای  انتخاب دچار  بزرگسالی در کمتر ، باشند داشته خود های انتخاب

شوند. می توان هم چنین با تفکر مراقب  از انتخاب هاای افاراد حمایا  کارد تاا بتوانناد       

انتخاب های درس  داشته باشند. در غیر این صور  عامل قادر  و سال ه و کنتارل وارد    

 در کاودکی  دوره از باید را کودکان. کند می قم  و قل   عمل می شود و هر نوع انتخاب را

 انتخاب    و از انتخاب های آن ها مراقب  کرد تا در نوجوانی بتوانند  قرارداد انتخاب فضای

  .باشند داشته خود زندگی در مناسب های

 

  خاود  فرزناد  باه  عشا    داشاتن  معنای به حتما   ، بودن زیستی و بیولوژیکی مادر و پدر 

ند خود فرز  برای خوبی مراقب  حتما ،  زیستی والد هر که اس  اشتباهی تعبیر این. نیس 

اس  و بهترین تصمیم را برای او می گیرد . در این گونه موارد قوانین و متخصصین باید از 

کودکان و از والدین آن ها حمای  کنند. حمای  از کودکان در برابر والادین ناآگااه و غیار    

مسوول و حمای  از والدین برای آگاه شدن به مسوولی  خود و مراقبا  ماوثر از فرزنادان    

 بسیار ضروری اس .خود ، 



 

      باید صدای کودکان را شنید . باید شرایط را فراهم کرد تا کودکاان بتوانناد حارف بزنناد و

نظرا  و خواسته های خود را بیان کنند . کودکان نباید احساس کنند که تنهاا هساتند و   

آن ها   صدای اجتماع در و مدرسه ، خانه در مختلف  شنیده نمی شوند. باید به شیوه های

 را شنید و به خواسته های آن ها توجه کرد.

 

 

  فرهنگ گفت و شنود

  
 هاا  قادر   باه   فرهن  سل ه ، تصمیم گیری های یک سویه ، نشنیدن و ندیدن حقوق انسانی

 تصامیم  باه  زیردساتان  این اگر و بگیرند خود زیردستان برای را تصمیمی هر تا دهد می اجازه

 یاک  ایان . کنند می استفاده حهف و  و زور و تهدید و خشون  فشار از ، ندهند تن ها آن های

 و گفا   فرهن  اس  الزم. هستیم گریبان به دس  آن با هاس  قرن که اس  فرهنگی مشکل

 هاای  دیادگاه   و نظارا   و بزنند حرف هم با داد فرص  ها گروه همه به و داد سازمان را شنود

 شانود  و گفا   وارد آن باا  بایاد  ،  می زناد  دامن سل ه به  که را سیستمی هر. بشنوند را خود

 نوجواناان  و کودکاان  تا کرد کمک باید. دارد فرایند این در مهمی نق  پرورش و آموزش  .شد

 کنناد  تجربه را مختلف های دیدگاه  هم کنار در و بیاموزند را شنود و گف  فرهن  مدرسه در

.  
  

 

  بخا    خود جامعه این ح  را تمرین کند وباید فرهن  گف  و شنود را ترویج کرد . باید 

 های برنامه در و بگهارند احترام شنود و گف  این به که کند ترغیب را جامعه مختلف های

 حقاوق  فعااالن  و مربیاان  معلماان،  روشنفکری، جامعه ، موثر افراد. کنند توجه آن به خود

ن فضاا را باه وجاود    ایا   بایسا   مای ... و روحاانیون   ، نگاران روزنامه ،دانشگاهیان، کودک

بیاورند. در فضای گف  و گو می توان به اصالح قوانین فکر کرد و به شیوه پارلماانی بارای   

  بهبود قوانین تالش کرد .

 

 علیاه  آزار و خاانوادگی  هاای  خشاون   کاردن  کام  در اساسای  عاملی  تامین امنی  و رفاه 

امنی  شاغلی و یاا اجتمااعی ، اقتصاادی و       احساس خانواده والدین وقتی.  اس  کودکان

 و روانای  هاای  اخاتالل . شاوند  مای  کشیده خ ایی نوع هر سوی به ، ندارند  حتی عارفی



 باا  گیاری  ارتباط های شیوه ها اختالل این. س  جدی بسیار ناامنی واس ه به   شخصیتی

یسا  تاالش   با مای  سیاسای  و اجتماعی ریزان برنامه  .دهد می قرار تاثیر تح  را فرزندان

  . کنند فراهم شهروندان  امنی  جانبه همه  خود را برای تامین

 

  دانشاگاه  در. کرد کار نوجوانی دوره از باید را سالم فرزندان داشتن برای الزم های آموزش 

 از قبال  باید را جوان های زوج.  داش  پروری فرزند  اهمی  پیرامون مهمی مبحث باید ها

 داشاتن   بارای  آگاهاناه  مسایری  در را هاا  آن  ین امر آگاه کرد وا به نسب  شدن دار بچه

 حمای  آموزش  با فرزند داشتن به نسب  ها خانواده ترغیب. کرد حمای  و داد قرار  فرزند

  . اس  اصولی و کاربردی روش  مراقب  و

 

 

  راه حل های جایگزین

  
با مردم و با شهروندان کار کرد .  باید  شیوه های پیدا کردن راه حل و راه حل های جایگزین را

شاید الزم باشد که این موضوع را از دوره کودکی و نوجوانی کار کرد . ایان کاه در مواجهاه باا     

 شرایط سخ  و ناگوار ، چه گونه می بایس  راه حل های جایگزین پیدا کرد.

تماام هویا  او ناابوده شاده اسا         فرزنادش  فارار   باا  کناد  می فکر که پدری به مثال برای 

 را تاو  کنایم  می سعی که کرد  تمرین او با باید بلکه. کند می اشتباه که گف  توان نمی      ، 

 بهتاری  جاایگزین  و دیگری های حل راه چه اما. ای گرفته قرار سختی موقعی  در. کنیم درک

  ؟ هس  بار خشون  انتخاب این برای

می تاوان باه راه حال هاای مختلاف فکار کارد . مای تاوان باه شاهروندان کماک کارد کاه               

 از ساخ   شارایط  در کاه  کرد کمک ها آن  به توان می و نگیرند ق عی های تصمیم      زود 

 و گو و گف  ، مشاوره فرهن  خارر همین به.  بگیرند کمک  خود گیری تصمیم در دیگر افراد

 شد.با موثر اقدام یک تواند می جایگزین های حل راه کردن پیدا
 

  از آزار تحا   دلیلای  هار  به و  کودکی هر اگر. داد توسعه باید را کودکان از حمای  مراکز 

 کارد  حمایا   هاایی  پناهگاه در کودکان این از موق  رور به توان می  اس  والدین سوی

 ، نیس  امنی  در خود خانه در کودک که زمانی تا.  بگیرند قرار درمان تح  او مراقبان  تا

  و را تنها گهاش  . درمان و آموزش خانواده در این مرحله بسیار ضروری اس .ا نباید

 



    مددکاران اجتماعی نیاز به حمای  های اساسی دارند. بارها کودکان به مراکاز حماایتی در

در خ ر  بهزیستی مراجعه کرده اند. بارها اعالم شده اس  که جان و امنی  کودک در خانه

اس  ، اما قوانین اجرایی از ررف مراکزی مانند دادستانی اجازه نمی دهد کاه کاودک را از   

. اسا   دشاوار  و سخ  بسیار بدسرپرس  خانواده از کودک گرفتن  حکم. کرد  خانه خارج

 معار   در کودکاان  باه  مناسابی  خدما  نتوانند مددکاران که شود می موجب موارد این

   .بدهند خ ر

 

 های حمای  از کودکان را باید روزآماد و اصاالح کارد. ایان قاانون از حا  حضاان          قانون

 اجرایای  قوانین. اس   کودک شایسته زندگی به مربوط که حقوقی همه تا شود می  شروع

 تنظایم  جهانی های شاخص براساس و کودک دوستدار وکالی از گروهی توسط بایس  می

تامین شود. باه   نیز ها آن اجرایی های ضمان  باید که هایی قانون. شود تصویب و تدوین ،

 آزاری  همین دلیل می بایس  قوانین کودک آزاری را بسیار سخ  کرد و عواقاب کاودک  

 تاوان  مای  اماا  ، باشاد  ساخ   مجاازا   حتما نیس  قرار. داد هشدار کودک مراقبان به  را

 .کرد تامین را حقوق این اجرایی های ضمان  بایس  می و  .کرد سخ  را قوانین
 

  بایس  می    آموزش مادران و زنان نق  مهمی در فراگیری آموزش در جامعه دارد. زنان 

. کنناد  رشاد  جهال  و خشاون   ، تبعیض از فارغ که کنند تربی  ای گونه به را خود پسران

 قبول را فرهن  این گویی و زنند می دامن ساالری مرد فرهن  به زنان خود گاه متاسفانه

خشون  و علیه تبعیض برخورد کنند ، می توان منتظر رخ دادهاای   علیه زنان وقتی. دارند

  ارزشمندی در حی ه روابط انسانی اعضای خانواده باشیم.

 

      دول  می بایس  زیر ساخ  های توسعه را رون  دهد. فقر نقا  مهمای در شاکل گیاری

عادالنه منااب  ، جلاوگیری از   خشون  و آزار در بین کودکان دارد. عدال  اجتماعی ، توزی  

  .کند کمک  اجتماعی رفاه  به تواند می.... و  فساد مالی

 

     ترویج برنامه های صل  رلبانه و پرهیز از خشون  می تواند راهی برای پایاان دادن باه هار

 نبایاد   نوع آزار باشد. همه اشکال خشون  را باید من  کرد. هیچ نهاادی در هایچ مرکازی   

 مای  تارویج  جنا   و کیناه  ، خشون   ج کند . وقتیتروی را خشون  که دباش داشته اجازه

 در را کیناه  و خشون  توان نمی.  بود خانواده دل در هولناک رخدادهای منتظر باید ، شود



 خشون  از خانوادگی فضای در که کرد فکر و کرد ترویج دیگر ای جامعه برای یا و  جامعه

رام  و صل  وارتبااط انساانی   آ ، تفاهم مسیر در بایس  می مدارس. ماند خواهیم امان در

گام بردارند و به دان  آموزان فرص  دهند که می توانند مردم جامعه خود و سایر جواما   

 می زندگی های ارزش و صل  فرهن  بر مبتنی های آموزش. باشند داشته دوس   دیگر را

 .باشد خانواده در آمیز صل  زندگی برای قدمی تواند
 

 

 

توان ماجرا را از یک سو ساده تر دید و نق  خود را در این همه خشون  بررسی کرد. وقتی می 

ما مردم عادی درباره رفتارهای یک دیگر قضاو  می کنیم ، وقتی دربااره رفتارهاای نوجواناان    

 کنیم می قضاو  را ها آن کار یا و کنیم می بدگویی ،  وجوانان دوس  و فامیل حرف می زنیم

  .زنیم می دامن  خشون به ،

 ماردم  هاای  قضااو   از باودن  فشاار  تح  و  گرفتن قرار نوعی به  ناموسی های قتل  ماجرای

 عملای  اگار  و اناد  شده آبرو بی مردم های قضاو  براساس کنند می فکر خانواده مردان  .اس 

 قتل در که زنانی و دختران از بسیاری ، نبود ما های حرف اگر  .هستند غیر  بی  ندهند انجام

دادند ، االن زنده بودند. به همین دلیال هماه کساانی کاه دربااره رومیناهاا        جان ناموسی های

قضاو  کردند در این خشون  سهم دارند . همه ما که به راحتی دربااره دیگاران بادگویی مای     

کنیم ، در کودک آزاری و در قتل های ناموسی سهم داریم. الزم نیس  به دنبال قوانین دولتای  

 یم. دول  هم مانند ماس .باش

 

  فشار تح  مادرها و پدر از بسیاری.  بزنند حرف خود کودکی از که بخواهیم والدین از باید 

 کنند می     زندگی خود نشده حل مسایل با ها آن  .هستند خود کودکی تل  های خارره

پدر و یا مادری که کودک آزاری می کند ، باید شنیده شاود.    شوند شنیده دارند دوس  و

او رنج های بسیاری را با خود حمل می کند . او آنقدر رنجاور اسا  کاه فقاط مای تواناد       

حقار  های اجتماعی و تاریخی خود را بر کودکی ناتوان پیاده کند. این والد رنجور زخمی 

 خاود  ردیف هم و همسایه به نه و  دستی خودتر و ترسوتر از این اس  که نه بتواند به باال 

 نیز هایی گروه.  بخواهند کمک و بزنند حرف خود های غصه و ها رنج از باید والدین  .بتازد

 و جادی  درماانگری  روان باه  نیااز  والدین این از بسیار.  کنند کمک افراد این به که باشند

  ه حمای  های فراوان دارند .ب نیاز آزرده روان و بیمار مادران و پدران. دارند اساسی

 



  به نظر می رسد ما در فرهنگی زندگی می کنیم که انسان را دوس  نداریم. دوس  داشتن

با ما تمرین نکرده اس  . ما دوس  داشتن دیگران را هایچ    دیگران را هم تا به حال کسی

را دوسا   وق  تجربه نکردیم. فرهن  ما فاقد عش  به انسان اس . می گوییم که همدیگر 

 شااید . داریام  دوسا   را خود خانواده اعضای کنیم هنر خیلی ما. نیس  واقعی اما  داریم ،

م. نوع بشر را دوس  نداریم. این فرهن  نداری دوس  را انسان اما. نیازمندیم ها آن به چون

 نیاز به تغییر دارد.

 

  مای           کودکاان . داد ورزی عشا   فرصا   بایاد  پاایین  سنین همان در و کودکان به 

 فاراهم  فرصا   ایان  اگر. کنند خ ا ورزی عش  این در حتی. کنند تمرین  را عش  بایس 

انتخاب های درستی داشته باشند. این  بزرگسالی در بتوانند ما پسران و دختران شاید شود

روزها شاهد عش  هایی در بین گروه های سنی و افاراد مختلاف هساتیم کاه فقاط خبار       

 چناین  در. دهد می مناسب های موقعی  و مناسب زمان در عاشقانه های تجربه فقدان  از

واده مای  خان و شوند عاش  خود خانواده کنار در و خانه بستر در توانند می کودکان فضایی

 . کند هدای  را ها آن  تواند خ اها و اشتباه های فرزندان خود را ببینند و به موق 

 

  خود شریک کرد. باید نظرا  آن هاا را شانید. بایاد حا      کودکان را باید در امور مربوط به

 بخا   ایان  در بایسا   مای  و شاناخ   رسمی  به خانواده و جامعه در را ها  مشارک  آن

کرد. در این مسیر مدارس ، خانه های فرهنا  مای توانناد نقا  مهمای       تجربه و تمرین

ا تمارین کنناد   داشته باشند. اگر کودکان بتوانند در مساایل مرباوط باه خاود مشاارک  ر     

 و بهتار  را خاود  هاای  خواساته  یاا  و نیازها نوجوانی در یا و بزرگسالی در توانند می        ،

د آن ها بتوانند برای مشکال  خود راه حل پیدا خو حداقل یا و بگهارند میان در تر مناسب

   کنند.

 

  کاودک  هولناک مرگ با همیشه آزاری کودک. بشناسیم را آزاری کودک اشکال اس  الزم 

 قارار .  کنناد  می    آزاری کودک مختلف های شیوه به بسیاری های خانواده. نیس  همراه

کودک آزاری اس . از مسابقه هاای   این از بخشی  مسابقه و رقاب  فضای در کودکان دادن

خوفناک ش رنج تا المپیادهای اض راب آور تا مسابقه های کودکان زیبا و جهاب در صفحه 

 کاه  نکتاه  ایان  درک  های مجازی و... اشکال مختلف خشاون  و کاودک آزاری هساتند .   

 . نیس  راحتی کار ، نیستند ما نیافته دس  رویاهای آمال   کودکان



 

 تم پزشک خانواده را توسعه داد. واقعی تر به نق  پزشک خانواده نگاه کرد . الزم اس  سیس

 حتای  و تغهیاه  ، بهداشا   کارشاناس   در کنار پزشک خانواده می توان به ماواردی مانناد  

. گرفا   کماک  مشااوران  ایان  از بحرانی شرایط در که این و کرد توجه مددکار یا و مشاور

 های راه    در شرایط مختلف از افرادی کمک بگیرند و شنیده شوند و دارند نیاز ها خانواده

 ،باا   اسا   تنهاایی   از برهاوتی  هار  در کاه  ای خاانواده . شود پیشنهاد ها آن به تر مناسب

. دهااد نشااان خااود از واکنشاای و عصاابی رفتارهااای اساا  ممکاان مشااکلی کااوچکترین

  .گهاش  تنها  ، برهو  این در را ها خانواده     نباید

 

  و آموزشای  هاای  سیساتم  از بسایاری .  دارد بازنگری به نیاز  "خوب کودک "تعریف ما از 

 معرفای  همراه و م ی  ، کن گوش حرف ، سازگار کودکی عنوان به را خوب کودک تربیتی

 تفری  موق  به ، بخواند درس موق  به ، باشد خانواده همراه  همیشه که کودکی.  کنند می

اده را انجام دهد و بله گوی خوبی باشد. وقتی چنین تصویری موجود خانو عالقه مورد های

اس  نمی توان ازکودک انتظار داش  که خ ا نکند و دس  به انتخاب هاای اشاتباه نزناد.    

 یاا  و کارها حتما خود خلو  در اما ، کنند بازی نق  والدین  کودکان ممکن اس  در کنار

خانواده آسیب خواهد دیاد. در چناین موقعیا      که دهند می انجام را پنهانی های فعالی 

 مای  رو به رو    هایی والدین برآشفته می شوند و کودک را با تنبیه ها و توبی  های شدید

 .کنند

 

      بااه نظاار ماای رسااد هنااوز ریشااه هااای تبعاایض جنساای در فضااای فرهنگاای خااانواده

، مااجرای   کنناد  مای  دفااع  جنسی تبعیض از رسمی های جریان که این. دارد  جریان  ها

 موجاب  زنناد  مای  دامان  جنسی های تبعیض به  دیگری اس . اما این که چرا خود مردم

 برخاوردار  خود خانواده در برابر حقوق از توانند نمی ما دختران هنوز که این. اس  شگفتی

 نگااهی  باا   بتاوان  خاانواده  در کاه  این یا و شود شنیده حداقل ها آن  های حرف و باشند

ان خود نگاه کرد ، ماجرایی فرهنگی اس . جامعه ماا نیااز دارد از باار ایان     دختر به انسانی

 تبعیض خود را رها کند .

 

   ،در بخ  های مختلف جامعه می بایس  اتاق های فکر راه اندازی کرد. هر گروه ، انجمان

 رکنا در و هم با که کنند سازماندهی را هایی گروه بایس  می... و  مدرسه ، اداره ، کتابخانه

 تاوان  مای  چگونه که این تر مهم. داد پایان را آزاری کودک  هم فکر کنند چگونه می توان



 ماردم . بزنناد  حرف هم با باید مردم.  کرد ترویج ایران فرهنگی جامعه در را کودک حقوق

 حقاوق  باه  نساب   را خاود  پیراماون  افراد توانند می چگونه که کنند فکر هم کنار در باید

       رزندان خود آگاه کنند .ف حقوق و ها انسان

 

 یادداشت یکی از دوستانی که در این نظرخواهی مشارکت کرده است.

  
به فرهن  مان می بالیم. عش  را می ستاییم، به ادبیا  مان که سرشار از داستان هاا و اشاعار   

 عاشقانه اس  می بالیم. و این که صدایی خوش تر از صدای سخن عش  نشنیده ایم. به فرهن 

   مان می بالیم، به جوان مردی های ، به شراف  و عز  مان نیز.

هایی هس  به تیزی قتل فرزند، به برندگی سرکوب روح و  داس  اما در دل همین فرهن  انگار

 روان نوجوانان سرزمین مان.

 .نوجوانی در عاشقانه روابط از گفتن سخن نیس  آسان فرهن  همین دل در 

 .کند تجربه را خود مخالف جن  با ارتباط باید نوجوانی هر بگوییم که نیس  آسان 

آسان نیس  که بگوییم عش  در یک نوجوان پله ی اول همان عش  هایی اس  که در ادبیاا   

  بزرگسالی ستای  شده اس .

 را مثبا    آسان نیس  بگوییم ما باید احساسا  نوجوانانمان را بپهیریم و به او رواباط عاشاقانه  

 عاشقانه احساس گویی. خواهد می جرا  گفتن را ها سخن این فرهن  همین دل در. بیاموزیم

س . گویی آبرو و عز  خانوادگی با عش  یک نوجاوان در تعاار    نی شرافتمند نوجوان یک در

 اس .

 ساال       . یک نوجوان باید درس بخواند و فرزند مودب و م ی  والدین  و جامعاه اش باشاد.  

 هر که پهیریم نمی هاس  سال. کنیم می مقاوم  نوجوانان تمایال  و نیازها برابر در ما هاس 

، اجتماعی، عارفی و فیزیولوژیکی اش می خواهد ارتباط باا  شناختی رشد ی واس ه به نوجوانی

 مای  را رشدشاان  ربیعای  مسایر  که را نوجوانانی هاس  سال  جن  مخالف اش را تجربه کند.

  .کنیم می شمات  گیرند می قرار رمانتیک ای راب ه در و یابند

سال هاس  نوجوانی را که از نیاز خود به ارتباط چشم پوشی کارده اسا  تاییاد مای کنایم و      

  واقعی  وجودی او را نادیده می گیریم.

سال هاس  آموزش در مورد احساسا  عاشقانه در مدارس ممنوع اس . نه خانواده، نه مدرسه، 

نه هیچ نهاد اجتماعی از احساسا  و نیازها در نوجوانی سخن نمی گوید. آن قدر سکو  کارده  

ایم، آن قدر واقعی  ها را کتمان کرده ایم، آن قدر از فرهن  تعصب دفاع کارده ایام، آن قادر    



غیر  را تایید کرده ایم، آن قدر نگااه و قضااو  دیگاران را ارج نهااده ایام کاه از       خوی بدوی 

  نوجوانانمان غافل شده ایم. آنها را از یاد برده ایم و به حال خود رها کرده ایم.

ما به جز آموزش ریاضی و فیزیک و زیس  و تاری  هیچ چیز دیگری به آنها نیاموختاه ایام. در   

 سخن گفته می شود؟ کدام مدرسه از احساسا 

 شود؟ می درسی موضوع مثب  عاشقانه روابط درس کدام در 

 از کجا شود؟ می داده آموزش نوجوانان عارفی و اجتماعی رشد مورد در مادری یا پدر کدام به 

داری، غیر ؟ مفاهیمی که ریشاه  آبرو تعصب، از ایم، گفته سخن فرهنگمان در بیمار های سازه

  رفتار ما را رقم می زند.در فرهن  ما دارد و 

 نمای         رومیناهای این سرزمین غریب اند، ناشناخته اند، مظلوم اند، حمایتی ندارند، درک 

 داس. میرناد  مای  هام  بااز  رومیناهاا  اسا   باقی کتمان و سکو  این تا و. ندارند صدایی شوند،

نگاه دیگران دیرزمانی مانی اس  رومیناها را خاموش می کند. داس ترس از دیرز غیر  و تعصب

 کاه  اسا   دیرزماانی  ناآگاهی داس. گهارد می سرپوش مان نوجوانان ربیعی  اس  که بر رشد

 ماهاایی  تاک  تاک . ماس  همه دس  در ها داس. اس  ساخته خموش و افسرده را ما نوجوانان

سازه های بیمار تعصاب و غیار  را بار پیکاره ی ایان       اما کنیم می زندگی فرهن  این در که

 فرهن  تحمل می کنیم.

 را خاود  که گونه همان. بشناسیم را خود فرهن  که ما برای اس  هشداری رومینا خون شاید 

 فرهنا  . کنایم  درمان را های  ضعف و دهیم توسعه را خود فرهن  های قو . بشناسیم باید

مان  در هر نقشی که هستیم قدمی برداریم. شاید خون در برای و کنیم شناسی آسیب را خود

رومینا هشداری اس  برای ما که بدانیم نسل امروز نوجوانان ما، باا خاود و نیازهایشاان شافاف     

ترند. آنها بیشتر می اندیشند و با رسانه ها ارتباط گسترده ای دارند. آنهاا نوجواناان و فرهنا     

 نگااهی  آنهاا . شانوند  مای       نند و تجرباه هایشاان را   های دورترین سرزمین ها را نیز می بی

 برشان و دور های سن  و قواعد و شان زندگی محل شهر به محدود آنها زندگی و دارند جهانی

  .نیس 

شاید خون رومینا هشداری اس  برای ما که آگاه باشیم که نوجوانان اماروز ماا فاصاله ای دراز    

آگااه باشایم کاه بایاد دنیاای آنهاا را درک کنایم و         بین خود و والدینشان ح  می کنند. که

بگهاریم نوجوانانمان با آگاهی و حمای  ما رشاد کنناد و امیادوار باشایم تاا رومیناهاا در ایان        

  سرزمین ببالند و رویاهایشان را تحق  بخشند.

 

   در برنامه ریزی برای حمای  از زندگی شایسته برای کودکان باید از افراد متخصص کماک

گرف . جدا از بازی های سیاسی و ایدئولوژیک از افارادی کاه ساال هاا بارای کودکاان در       



 بایسا   می        شرایط بسیار سخ  و پیچیده کار کرده اند ، باید کمک گرف . این افراد

 زنادگی  بهباود  بارای  را خاود  هاای  ایده رسمی نهادهای باالترین  عالی مشاوران عنوان به

 هاا  دیدگاه      تا کرد  فراهم را هایی فرص   باید حال عین در.  بگهارند میان در کودکان

 کارشناساان  از تاوان  می متخصصان این کنار در. کند پیدا اجرایی ضمان  ها آن  نظرا  و

  جهاانی تجرباه هاای ارزشامندی در کاار باا       س  در که افرادی. گرف  کمک المللی بین

حقوق کودک دارند. هم چنین می بایس  به رور منظم و مستمر با مردم وارد گف  و گاو  

 . کرد توجه ها آن نظرا  به  شد . از آن ها نظر گرف  و

 

  های سریال      جامعه هنرمندان را می توان برای این موضوع بسیج کرد. می توان فیلم و 

 تواناد  مای  سایما  و صدا. کرد هوشیار را مردم  را با این موضوع ساخ  و این گونه بسیاری

 ارشااد  وزار . بدهد مسووالنه و آگاهانه هایی سفارش و کند جم  نی  این با را هنرمندان

 گاالری  ، ناشاران . بخواناد  فارا  کار این برای را تصویرگران و شاعران ، نویسندگان تواند می

 و... را می توان برای این موضوع بسیج کرد. ها نمایشگاه ، دارها

 

  بارای  اساسای  هاای  فعالیا   هماهنا   و سراساری  برناماه  یک در باید پرورش و آموزش 

 ساه  در هاایی  آماوزش  بایسا   مای  برنامه این در.  کند آغاز را آزاری کودک از پیشگیری

ال خشاون  را  اشاک  هماه  و بگیارد  پای   در  را ها خانواده و آموزان دان  ، معلمان س  

 پارورش  و آماوزش . دهاد  آموزش خود مخاربان به  بررسی کند و روش های پیشگیری را

 .باشد پاسخگو بایس  می و دارد سهم آزاری کودک نوع هر در دوران این از پ   ما

 

 های خانه و  فرهنگسراها و ها شهرداری نق  ،   ها رسانه همه  جدا از آموزش و پرورش و 

پررن  تر شود. می توان برنامه های متنوعی را در سا   شاهر رراحای     تواند می فرهن 

کرد. از تبلیغا  شهری تا دوره های آموزشی تا پایگاه های مراقب  از کودک در هر محله را 

.  دهاد  آموزش  کودکان از مراقب   منظور به را مربیانی تواند می شهرداری.   جدی گرف 

  .کنند بررسی را کودکان وضعی  و سربزنند  نه هااخ به ماه هر توانند می مربیان این

 

 هماه  اختیاار  در و  وزار  بهداش  می تواند شاخص های مراقب  از کودکان را مدون کند 

 مجموعاه      باا  تواند می ها شاخص این. دهد قرار کنند می کار کودکان برای که مراکزی

بگیرد . براساس این شاخص هاا مای    قرار ها خانواده حتی و نهادها اختیار در راهکار از ای

 و پزشکی های رشته دانشجویان.  کرد سازماندهی را ها دانشگاه آموزشی  توان برنامه های



 مای  معلام  تربیا   های رشته دانشجویان همه و  تربیتی علوم ، شناسی روان ، پیراپزشکی

 .کنند استفاده برنامه این از توانند

 

   و کناد  می      در حال حاضر سامانه ای وجود دارد که گزارش های کودک آزاری را ثب 

 کودکاان  تا کرد تر قوی باید را سامانه این رسد می نظر به  . دهد می انجام نیز را اقداماتی

 تاا  باشاد  داشاته  بیشاتری  حماایتی  قدر  مرکز این حال عین در  . بگیرند تر جدی را آن

 اسا   الزم دلیل همین به. دهد قرار خود کار دستور در را  عی از کودکانواق حمای  بتواند

 کودکان  مدارس در حتی و کرد معرفی خوبی به دارد عهده به را مسوولی  این که ارگانی

 . کند آشنا مرکزی چنین با را
 

   هماه  تاا  تلویزیاون  و رادیاو  از. اس  ضروری بسیار کودک حقوق ترویج در ها رسانه نق 

یا  و این روزها صفحه های مجازی می بایس  درباره حقوق کودک در خانه و خانواده نشر

 چناین  گهشاته  هاای  ساال  یاا   صحب  کنند. مستمر برنامه داشته باشند . این که پارسال

 هاایی  خاانواده  و کنناد  مای  تغییر ها خانواده مرتب. نیس  کافی اند داشته را هایی برنامه

 مهام   های قبلی آشنا نیستند. آموزش مستمر خانواده هاا ،  آموزش با که گیرند می شکل

 .س  آزاری کودک به دادن پایان برای رکن ترین

 

  بسیار امری  دولتی و رسمی نهادهای سوی از مشکل این حل و  پرداختن رسد می نظر به 

 هاا  آن که اس  این موضوع. گرف  نادیده را بخ  این نباید البته. اس   روالنی و بر زمان

را ترغیب کرد تا به این موضوع بپردازند. اما نباید منتظر آن ها ماند. نهادهای مدنی ، مردم 

 و ماردم  رریا   از بایاد  کاار  این.  کنند اقدام موضوع این برای بایس  می  و جوام  محلی

 بارای   بایاد  ماردم . کناد  ترویج  را فرهنگی جریان یک و شود سازماندهی مترقی نیروهای

 ودکان خود تالش کنند.ک حقوق احقاق

 

       قانون های ما ضمان  اجرایی ندارند. نهادهای رسمی حمای  از کودکاان باه خاارر بافا

 نمی ، دولتی های شغل در زیاد جابجایی و  اداری و بروکراسی شدید و هم چنین تغییرا 

س    در قانونی و رسمی موارد همه خارر همین به  .دهند انجام پایدار های فعالی  توانند

.  بگیرناد  خاود  به واقعی چهره توانند نمی  باقی می ماند و شکای  های مربوط به کودکان

 گرفتاه  نادیده رسمی و قانونی مراکز در حتی کودکان جنسی و جسمی آزارهای از بسیاری



 ایان  رسد می        نظر به.   شود منجر ما همه  امیدی نا به تواند می ماجرا این. شود می

از رری  بدنه مردم می تواند تغییر کند. باید گروه هایی از دل مردم و باا ماردم    فقط اتفاق

ارتباط بگیرند و اهمی  حقوق کودک را م رح کنند. شاید معلمان و مربیان بتوانند کااری  

 شااید   کنند. شاید دانشگاهیان بتوانند با جامعه دانشجویان به سا حی از آگااهی برساند.   

انند با مردم و با پادران و ماادران دربااره اهمیا  ایان موضاوع       بتو غیردولتی های سازمان

   صحب  کنند.

 

   باید به فکر تاسی  بنیادی بود که بتواند به شیوه علمی ، تخصصی و در عین حال اجرایای

روی پدیده کودک آزاری کار کند . راهکارها و اساتراتژی هاای جهاانی را شناساایی کناد      

  قرار دهد که در ایران برای کودکان کار می کنند . یمراکز اختیار در را ها آن  و

 

   اگر قرار باشد از تالش و یا فقدان تالش نهادهای رسمی دل بکنیم ، احتماال نق  هر یاک

نیز با خود حمل می کنیم ، مشخص   از ما به عنوان شهروندان این سرزمین که فرهنگی را

، خود را دوس  داشته باشیم ، افاراد   شود. ما شهروندان می توانیم از خودمان شروع کنیم

 خود داشتن دوس  با. باشیم داشته دوس  را  پیرامون خود را دوس  داشته باشیم و انسان

 . شود می باز زندگی بهبود برای ای ویژه   های راه  دیگران و

 

   اد موثر را باید ترغیب کرد که درباره حقوق کودک ، حقوق بشر ، پرهیاز از خشاون  ،   افر

 باا  اسا   الزم  بهتار  زنادگی  بارای  کاه  مفااهیمی  همه و صل  ، آزاری کودک  پایان دادن

 باا  زدن حارف  و مساتمر  آموزش از کودک حقوق فعاالن گاهی.  بزنند حرف خود اررافیان

ه فکر می کنیم که چقدر باید ایان حارف هاا را تکارار     گا.  شوند می خسته خود اررافیان

 مهام . اس  کافی و گفتیم بار یک کرد فکر نباید.  شد ناامید نباید. شد خسته نباید  کنیم.

 باه  سینه و تک به تک شد اگر حتی -زد حرف ها انسان حقوق درباره همواره که اس  این

 ا با پیرامون خود در میان گهاش .ر کودکان با مناسب برخورد های روش و  راه و  - سینه

 

   به نظر می رسد در جامعه ای که از آموزش فراگیر در س   نهادهای رسمی در حمای  از

کودکان فاصله دارد ، آموزش خانواده می تواند یاک راهکاار ماوثر و ارزشامند باشاد. مای       

بایس  آموزش خانواده ها را در حمای  از کودکان در دستور کار شبکه دوستداران کاودک  

توانند با برنامه های منظم و مستمر شیوه های رفتار با کاودک را   قرار داد . خانواده ها می



 پیراماون  هاای  خاانواده  ساایر  ،  تجربه کنند و هر خانواده به عنوان سفیر دوستدار کودک

  .دهد آموزش را خود

 

 بارای  تاادیبی  هاای  سیساتم  جای به.  شود اصالح جزایی های سیستم  باید کمک کرد تا 

 را قاوانین  تاوان  مای   سیستم های ترمیمی و مراقبتی استفاده کرد. از توان می ،  خاریان

 فرد هر  . کرد مراقبتی اما ، اساسی را مجازا  های سیستم اندازه همان به  و کرد تر جدی

  .موجود موقعی  دیگر الگوهایی با اما ، شد خواهد مجازا  حتما که بداند باید آزار کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندید جم  بندی صدها نظری بود که از سوی دوستداران کودک سراسر کشور مواردی را که 

به دس  ما رسیده بود. به نظر می رسد با نگاهی به این نظریه ها می بایس  بسیاری از فعالی  

 ها را به شیوه موازی پی  برد.

 

ن را در ودکاا ک از حمای  های برنامه تا کرد ترغیب را رسمی و دولتی نهادهای باید سو یک از 

اولوی  های کار خود قرار دهد. هم چنین مراکزی مانند وزار  بهداش  ، آماوزش و پارورش ،   

بهزیستی و صدا و سیما خود را موظف بدانند که آموزش مستمر خانواده هاا را در دساتور کاار    

 خود قرار دهند.

ک آزاری را دانشگاهیان و گروه های تخصصی می بایس  تعریف دقیقای از تماام اشاکال کاود    

 الزم دیگار  رارف  از.  کنناد  معرفی جامعه به  را آزاری کودک مختلف اشکال و  مشخص کنند

 .شود شناسایی نیز آزاری کودک اساسی  های عل  اس 
 

 مای         قوانین حمای  از حقوق کودک نیاز به بازنگری ، اصاالح و تغییار دارد. ایان قاوانین    

 کوک حقوق فعاالن و  ن شود و جامعه تخصصی وکالتعیی جهانی استانداردهای براساس بایس 

 .کنند مشارک  امر این در
 



نهادهای حمای  از کودک در قالب خانه های کودک و خانواده با ضامان  هاای اجرایای فعاال     

شوند و در هر شهر و روستا گروه هایی باشند که بتوانند به موق  خدما  مشاوره خاود را ارائاه   

  دهند.

 

 دولتای  بخ  های برنامه یا و ها تصمیم منتظر نباید  مدنی ، سازمان های غیر دولتینهادهای 

 ماردم  با کار بایس  می ها سازمان این.  اس  روالنی بسیار روند این مختلف دالیل به.  باشند

  .دهند انجام جدی را ها خانواده آموزش و کنند شروع مختلف جوام  در را

 

 از مراقبا    بارای  بایسا   مای  خاود   شهروندان عادی و خانواده هااز سوی دیگر مردم و همه 

 در  بتوانناد  نهادهاا  این که اس  ذهنی از دور انتظار رسد می نظر به. کنند تالش خود خانواده

.  بگیرناد  کمک مختلف مشاوران از بایس  می مادران و پدران. دهند انجام را کاری مد  کوتاه

سنج  قرار دهند . برای کودکان خود وق  بگهارند. همراهی ورد م را خود روان سالم  س  

  .بدهند تغییر و انتخاب و رشد فرص  ها آن به  با آن ها را آغاز کنند و

 

واقعی  تل  یا شیرین این اس  اگر خانواده ها مراقب  از خود و اعضای خانواده خود و اررافیان 

عنوان شهروندانی که ح  و حقاوقی دارناد    خود را شروع کنند و اگر والدین کودکان خود را به

 . کند عبور  قوانین از  تواند می زندگی به و کودکان به ما عش   بپهیرند ،

 


