خشونت خانگي عليه کودکان
«چيستي ،چرايي و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاشهای حقوقي»
سيد مسعود نوری
عضو هيئت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد

چکيده
اسناد بين المللي و ملي ،خانواده را رکن اساسي اجتماع و جايگاه طبيعي رشد و شکوفايي شخصيت کودکان شمردهاند .بر اين
اساس و همسو با آموزه های ديني و آداب و رسوم محلي ،قوانين موضوعه برای خانواده حريم مستحکمي قائل شدهاند و
دولتها نيز کمتر مايلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند .رويههای قضايي نيز عموماً بر همين
روال است .از سوی ديگر مطابق پژوهشهای صورت گرفته در نقاط مختلف جهان ،بخش قابل توجهي از کودک آزاریها در
محيط خانواده و توسط والدين ،سرپرستان قانوني و نزديکان کودکان و نوجوانان انجام مي شود .تأکيد افراط گرايانه بر
تقدس خانواده و انگيزه کم دولتها نسبت به دخالت در حريم خانواده ،سبب شده است تا بسياری از کودکان و نوجوانان در
شرايط نامناسبي قرار گيرند.
اين نوشتار ،نخست تعريفي از خشونت عليه کودکان ارائه ميکند و انواع آن را به طور مختصر معرفي مينمايد .سپس به
علل کودکآزاری خانگي ،اصول و معيارهای پيماننامه حقوق کودک برای حمايت از کودکان در برابر خشونت و همچنين
قوانين ايران در ارتباط با اين موضوع ميپردازد .با توجه به تأثير گسترده و عميق رسانههای گروهي ،همچنين مذاهب و
کارکردهای اجتماعي رهبران ديني در بسياری جوامع ،مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگي عليه کودکان نيز
خواهد پرداخت.
واژگان کليدی :حقوق کودک؛ خشونت خانگي عليه کودک؛ خانواده؛ پيماننامه حقوق کودک؛ رسانههای گروهي و مقابله
با خشونت خانگي عليه کودکان؛ مذاهب و رهبران ديني؛ مقابله با خشونت خانگي عليه کودکان.

مقدمه
در سراسر اين نوشتار ،از خشونت عليه کودکان و کودک آزاری سخن ميرود؛ از اينرو
ارائه تعريفي از اين اصطلاح ضروری است .با الهام از ماده  21پيماننامه حقوق کودک (که از اين
پس پيماننامه خوانده ميشود) ميتوان گفت« :خشونت هر اقدام فيزيکي /جسمي يا روحي و
رواني ،صدمه و آزار ،بي توجهي و رفتار ناشي از بي توجهي ،سوء رفتار يا سوء استفاده ،از جمله
سوء استفاده جنسي است» .سازمان بهداشت جهاني نيز کودکآزاری را «استفاده عمدی از قدرت يا
نيروی فيزيکي ،تهديد و يا استفاده واقعي از نيروی فيزيکي عليه کودک توسط يک فرد يا گروه
حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .35 -33 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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که يا به صورت عملي به سلامتي ،حيات ،رشد و همچنين عزت نفس کودک به صورت بالفعل و يا
بالقوه صدمه بزند و يا احتمال ايجاد صدمات بعدی را افزايش دهد» ميداند .2تعاريف ديگر نيز
شمارهاز جمله عمدی بودن اقدامات استوار است .1با عنايت به ماده  1قانون
مفيد /اجزا،
کمابيش برنامههمين
سي و هشتم  /مهر و

حمايت از کودکان و نوجوانان (مصوب  )2832/1/12مي توان تعريفي قانوني برای کودک
آبان 2831

آزاری برشمرد .اين ماده مقرر کرده است« :هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب
شود به آنان صدمه جسماني و يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به
مخاطره اندازد ،ممنوع است».
اين نوشتار دو موقعيت ظاهراً ناسازگار را بررسي و نسبت ميان آنها را تبيين ميکند :از
سويي چنانکه خواهيد خواند؛ اسناد بين المللي و منطقهای ،همچنين قوانين ايران بر خانواده و
تم
والدين تأکيد فراوان دارد و نقش و مسئوليتهای آنان را در زندگي کودکان ،به رسميت ميشناسد؛
قابل /توجهي از خشونت عليه کودکان در خانهها رخ ميدهد و کودک آزاران،
بخشمفيد
از سوی ديگر نامه
قانوني و برحسب عادت ،پناهگاه کودک تلقي ميشوند .حال اين سؤال
کسانياند که
طورهشتم
شماره بهسي و
مطرح مي شود که آيا حريم و استقلال خانواده و حق اولويت والدين در انتخاب شيوه تربيت
کودکانشان رجحان دارد يا حق بقا و کرامت و شأن انساني کودک؟ مثلاً ،کودکي در محيط خانه
مورد خشونت جنسي قرار گرفته ،گزارش و پيگيری قضايي و قانوني آن با حرمت و آبروی خانواده
نامه مفيد /
ناسازگار است؛ حال در اينجا تأمين اين مصلحت را بايد مقدم دانست يا منافع کودک را که مستلزم
شماره سي و هشتم
دور نگاه داشتن وی از آن محيط ناامن است و اينکه درمان و سلامت کودک برتری داد؟
 /مهر و آبان
پس از گفتار گشايي و ارائه تعريف کليدیترين اصطلاح اين نوشتار (خشونت عليه کودکان
2831
و کودک آزاری) و همچنين پرسش اصلي ،در گفتار نخست و دوم مقاله ،شواهدی بر دو ادعای
مطرح شده (تأکيد اسناد حقوقي بر جايگاه خانواده ،و جدی بودن خشونت خانگي عليه کودکان)
ارائه شده ،آنگاه در گفتار سوم به علل خشونت خانگي عليه کودکان پرداخته خواهد شد و در
نهايت ،گفتار چهارم مقاله ،راه حل مشکل را ميکاود.
گفتار نخست :تمجايگاه خانواده در اسناد بينالمللي و داخلي
عموماً خانواده رکن اساسي اجتماع و مناسبترين جايگاه رشد جسماني و شکوفايي شخصيت
کودک دانسته ميشود .در اعلاميه جهاني حقوق بشر ،8ميثاقين 4و ساير اسناد بين المللي به اين
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بازارهای کارآمد
پيماننامه به عنوان مهمترين سند بينالمللي الزامآور درباره حقوق کودک نيز بارها بر اين

موضوع تأکيد دارد .به عنوان نمونه ،در پاراگراف  4مقدمه ،خانواده را «به عنوان گروه بنيادين
ت و نظم بازارهای
جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه کليه اعضای آن و بهويژه کودکان» معرفي کرده که «بايد از
کارآمد
حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود ،به نحوی که بتواند مسئوليتهايش را در جامعه کاملاً
کاملو ونظمهماهنگ
حقوقرشد
برعهده گيرد» .در پاراگراف  2مقدمه هم اذعان شده است« :کودک برای
مالکيت
کارآمدو تفاهم رشد
بازارهایمحبت
شخصيت خود ،بايد در محيط خانوادگي و در فضايي (آکنده) از خوشبختي،
يابد» .بند  1ماده  8پيماننامه نيز تصريح دارد که هر اقدام دولت برای حمايت و مراقبت از کودک
« بايد با توجه به حقوق و تکاليف والدين ،سرپرستان قانوني ،يا ديگر اشخاصي که قانوناً مسئول
حقوق مالکيت و نظم
کودک هستند» انجام شود.6
بازارهای کارآمد
اعلاميه اسلامي حقوق بشر (سند قاهره) نيز در بند الف ماده  2چنين گفته است« :خانواده ،پايه
بازارهایمحافظت
نظمدولت در
جامعه و
اوليه و زيربنای جامعه است» ،و در بند الف ماده  ،7بر تکليف والدين ،ت و
کند .اسناد جديدتر
دوران طفوليت ،تربيت و تأمين نيازهای مادی و معنوی کودکان تصريح مي
کارآمد
منطقهای نيز بر اهميت خانواده تأکيد دارند .7ماده  3ميثاق حقوق کودک در اسلام 3نيز بر تعهد
مالکيت و نظم
تصريح دارد.
حقوقکودکان
کشورها در احترام به نهاد خانواده و به رسميت شناختن نقش آن در حمايت از
بازارهای
کارآمدتصريح کرده
مورد اشاره،
اصل  21قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران نيز همداستان با اسناد
است« :از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامي است ،همه قوانين و مقررات و برنامهريزیها
بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگي بر
پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» .قوانين عادی ايران در همان مسيری که قانون اساسي ترسيم
کرده ،سعي بر حفظ حريم خانواده دارند .ماده  2263قانون مدني در بياني کوتاه ،ولي رسا ميگويد:
«نگاهداری اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است» .ماده  2272همان قانون مقرر داشته است:
«طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادری که حضانت با او است گرفت ،مگر در
صورت وجود علت قانوني».1
کودکان و نوجوانان ،دست کم در بخشهای گسترده ای از جهان ،نيز برحسب جريان
طبيعي امور ،محيط خانه را مأمن اصلي خود دانسته و والدين و نزديکان خويش را قابل
اعتمادترين افراد تلقي مي کنند .در بيانيه کودکان که در جلسه افتتاحيه نشست ويژه مجمع
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عمومي سازمان ملل متحد برای کودکان و نوجوانان ،در تاريخ  3مي  1111خوانده شد 21به
لزوم « ايجاد محيطي امن و سالم برای کودکان در خانوادهها» توجه داده شده است .در عين حال
انجامشماره
تحقيقاتمفيد /
نامه
شده در نظام حقوقي  216کشور جهان گرچه در  17کشور اعمال تبنيه
برابر
سي و هشتم  /مهر و

بدني در مدارس ،از نظر قانون ممنوع است ،تنها در  26کشور ،قانون گذار تنبيه بدني کودکان را
آبان 2831

در خانه ممنوع کرده است22؛ و اين همان وضعيتي است که ميتوان از آن با عنوان «زمينههای
قانوني خشونت خانگي عليه کودکان» نام برد.
اعمال خشونت خانگي بر کودکان و نوجوانان که توسط نزديکان آنها صورت ميپذيرد،آثار
به مراتب مخربتری از آزار آنها ،در ديگر محيطها و توسط ساير اشخاص دارد؛ زيرا هنگامي که در
آن محيط و توسط آن افراد مورد سوء استفاده ،بيتوجهي و ساير انواع کودک آزاری قرار ميگيرند،
تم
افزون بر آنکه در آن محيط احساس امنيت نميکنند ،به والدين و نزديکان خويش نيز بياعتماد مي
حس اعتماد به ديگران را از دست داده و به عنصری جامعه ستيز و
نامه اولي،
گردند؛ به طريق
مفيد /
تبديل ميشوند .بررسي شخصيت بسياری از جنايتکاران گويای اين
هنجارشکن و
انتقامجوهشتم
شماره سي و
واقعيت تلخ و توجه برانگيز است که آنان در کودکي و نوجواني نوع يا انواعي از کودک آزاری را
تجربه کرده اند و در سنين بالاتر برای انتقامجويي از خانواده و جامعه ،هنجارها و قوانين را ناديده
گرفته ،به رفتارهای خشونتآميز عليه ديگران ،از جمله کودکان دست يازديدهاند .21اين باز توليد
نامه مفيد /
شدن خشونت در جامعه را بايد در شمار پايدارترين زيانهای کودک آزاری دانست.
شماره سي و هشتم
خشونت آبان
دوم :مهر و
گفتار /
خانگي عليه کودکان
2831انتشار اخبار و گزارشهای تکاندهنده درباره کودکآزاری ،که بعضاً بر جامعه ملي و
به رغم
بينالمللي شوک وارد ميکند ،پژوهشگران از اين پديده به عنوان موضوعي ياد ميکنند که معمولاً:
مخفي باقي ميماند ،گزارش نميشود و بسيار کمتر از آنچه هست ثبت ميشود (گزارش کارشناس
مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  .)24کودکآزاری
عملاً در محيطهای گوناگون از جمله خانه و خانواده ،مدارس و محيطهای آموزشي ،مراکز مراقبت
و سيستمهای تم
قضايي ،محيط کار و جامعه اتفاق ميافتد 28.همان گونه که در گزارش پروفسور
پينرو بيان شده «اکثر اعمال خشونت آميزی که کودکان تجربه ميکنند ،از سوی افرادی که بخشي
از زندگي آنان را تشکيل ميدهند ،انجام ميشود :والدين ،همکلاسان ،آموزگاران ،کارفرمايان،
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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دوستان دختر يا پسر ،همسران و افرادی که با کودک زندگي ميکنند» (همان ،ص  .)24با اين
بازارهای کارآمد
همه ،کودکآزاری دست کم در پارهای از کشورها ،بيشتر در محيط خانه و توسط والدين و نيز
ساير سرپرستان و نزديکان کودک رخ ميدهد .به طور مثال ،تجزيه و تحليلي از  132قتل انجام
ت و نظم بازارهای
شده در انگلستان در سالهای  2131تا  2112ميلادی که قربانيان آن افراد زير  23ساله بودهاند
کارآمد
نشان ميدهد ،تنها  28درصد از اين قتلها توسط افراد غريبه انجام شده و  61درصد از اين
نظم استراليا
امريکا و
حقوقمتحده
جنايات ،ت وسط والدين کودکان انجام شده است .نتايج مشابهي در ايالات
مالکيت و
پژوهشي ملي در
بازارهای.)2
گزارش شده است (گزيده شماره  1اينوچنتي «کودکان و خشونت»:2117 ،
کارآمد
امريکا که در سال  2114بر گروه وسيعي از کودکان  21تا  26ساله انجام شد ،نشان داد تعداد
قربانيان خش ونت ،بسيار بيشتر از آمارهای رسمي دولتي است .به عنوان نمونه نرخ تجاوز به عنف
حقوق مالکيت و نظم
 2برابر ارقام رسمي بود (همان ،ص .)4در گزارش پروفسور پينرو ،بر اين نکته تصريح شده که
بازارهای کارآمد
«در دهههای اخير شيوع و فراگيری خشونت عليه کودکان توسط والدين و ساير اعضای نزديک
طور مستند
تأييد و به
بازارهای
تعمدیو نظم
خانواده [اعم از] خشونت جسمي و روانشناختي ،همچنين بيتوجهي ت
کارآمد است .مرور کلي
ثبت شده است[  ] ...و شناسايي موارد خشونت جنسي در خانهها رو به افزايش
مطالعات انجام شده در  12کشور (بيشتر کشورهای توسعه يافته) نشان ميدهد که  7تا  86درصد زنان
مالکيت و ن
و  8تا  11درصد مردان [  ] ...در زمان کودکي قرباني خشونت و سوء حقوق
قرارظمميگيرند.
استفاده جنسي
کارآمدصورت گرفته
بازارهایمطالعه
بيشتر اين سوء استفادهها در کانون خانواده اتفاق افتاده است .بر اساس يک
توسط سازمان بهداشت جهاني ( ،)WHOدر کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه ،بين  2تا 12
درصد زنان ،پيش از رسيدن به سن  22سالگي توسط يکي از اعضای مذکر خانواده ،به غير از پدر
و ناپدری ،مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفتهاند» (گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان
ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  .)12 - 14تحقيقي ديگر نيز تأييد ميکند که در
اغلب موارد عاملان خشونت جنسي ،افرادی هستند که بخشي از زندگي کودک را تشکيل ميدهند،
مانند :والدين ،همکلاسان ،معلمان ،کارفرمايان ،دوستان دختر يا پسر ،همسران و افرادی که با
کودک زندگي ميکنند (همان ،ص  .)26نتيجه برخي ديگر از پژوهشها نيز ابعاد وحشتزای
کودک آزاری در خانهها را واضحتر

ميکند24.

در کشور ما پژوهش جامع و آماری مورد اعتماد ،در مورد کودکان خشونت ديده در
خانوادهها وجود ندارد ،اما برای نشان دادن اهميت موضوع ،ميتوان به هرم جمعيتي ايران اشاره
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کرد تا دانست چه حجمي از جمعيت به طور بالقوه در معرض خشونت خانگي و آثار پيدا و پنهان
آن هستند .برابر آمارهای منتشرشده از سوی نمايندگي يونيسف در ايران در سال 83 ،1117
جمعيت مفيد /
درصد نامه
شماره افراد زير  23سال تشکيل مي دهند که شامل  16ميليون کودک و نوجوان
کشور ما را
سي و هشتم  /مهر و

است .حدود  71درصد ايرانيان نيز اکنون زير  11سال سن دارند (دورنما ،شماره  ،2ص  .)8اين
آبان 2831

بدين معنا است که آثار و تبعات مثبت يا منفي سالهای کودکي ،بخشي مؤثر و تأثيرگذار بر 71
درصد ايرانيان است .به بيان ديگر اگر هر کدام از آنان مورد خشونت خانگي قرار گرفته باشند و يا در
گذشته نزديک زندگي خويش ،شاهد چنين ناهنجاری بوده باشند ،هنوز از آثار آن در رنج ميباشند.
گفتار سوم :عوامل خشونت خانگي عليه کودکان
خشونت تم
ورزی عليه کودکان ،از جمله پديده کودکآزاری در محيط خانواده ،مانند هر پديده
ديگر عللي دارد که برای مقابله با آن بايد عللش را که متأسفانه چند لايه و متنوع نيز هستند،
نامه مفيد /
شناخت و با هر يک بر حسب مقتضيات آن مقابله کرد .ميتوان موارد زير را به عنوان عمدهترين
شماره سي و هشتم
علل خشونت خانگي عليه کودکان بر شمرد:
 -2ناآگاهي والدين :برخلاف باور بسياری افراد ،فرزندداری يک مهارت است و بايد برای
آن آموزش ديد .شرط پدر و مادری خوب و کارآمد بودن ،آموختن مهارتهای زندگي و کسب
مفيد /
تواناييها و نامه
متنوع است .غفلت از اين امر ،منشأ بسياری از انواع رايج و کمتر
دانايي های
شماره سي و
هشتمکشورهای مختلف شده است .صرف نظر از شرايط خاصي که والدين يا
خشونت ،در
حساسيت زای
آبان
و
مهر
ديگر /
اعضای خانواده و سرپرستان کودکان به دليل وجود مشکلات حاد رواني ،مانند جنون آني،
مرتکب 2831
خشونتورزی عليه کودکان ميشوند ،ناداني از روشهای درست فرزندپروری و سرپرستي
را بايد رايجترين علت کودک آزاری خانگي دانست .مثلاً ريشه آنکه والدين و سرپرستان در
بسياری از کشورها ،تنبيه بدني کودک را به قصد تربيت مجاز ميدانند و گاه به آن اقدام ميکنند،
اين است که با شيوه های تربيتي عاری از خشونت و نتايج پايدار آن آشنا نيستند ،همچنين از
آثار منفي و بعضاً جبران ناپذير تربيت مبتني بر خشونت و يا تهديد به خشونت آگاهي ندارند.
اينجاست که تم
اهميت آموزشهای عمومي و نقش رسانه های گروهي آشکار مي شود .چه بسا ماده
 41پيمان نامه را بتوان در همين راستا تفسير کرد؛ برابر اين ماده « کشورهای عضو ،متعهد مي
شوند به طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال ،اصول و مفاد پيمان نامه را به نحوی يکسان به
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند».
بازارهای کارآمد
 -1مشکلات اقتصادی :يکي از آثار دهشتناک فقر و عدم دسترسي به نيازهای اساسي و
وضعيت های مشابه آن نظير اسکان در حاشيه شهرها ،ايجاد حس پرخاشگری در افراد و تنش در
ت و نظم بازارهای
خانواده مي باشد .همچنين ،اين امر ،روابط اعضای خانواده از جمله رابطه والدين و ساير بزرگسالان
کارآمد
را با کودکان مخدوش ميسازد .درآمد سه ميليارد نفر ،روزی  1دلار يا کمتر از آن است .حدود21
درآمدی حدود
ميآيد ،با
درصد از اين عده در شرايطي که از نظر بانک جهاني «فقر مطلق» به شمار
مالکيت و نظم
حقوق
کارآمد آنان کودک
بازارهاینيمي از
روزی يک دلار و در وضعيتي نامناسب با حيثيت انساني زندگي ميکنند که
هستند .اين وضعيت ،به اشکال مختلف ،تعادل در مناسبات خانوادگي از جمله مناسبات کودک و
خانواده را برهم مي زند و محيطي خشونتزا ايجاد ميکند .فقر ،بستری است که کودکان به انواع
حقوق مالکيت و نظم
کارها ،بهره کشيها وادار شوند .آنچه مشکل را تشديد ميکند آن است که در شرايط ناداری و
بازارهای کارآمد
ضعف بنيه اقتصادی خانواده ،پارهای از خشونتها عليه کودک ،مثلاً واداشتن او به کار ،با پذيرش
خانواده و اجتماع و احياناً خود کودک قرار مي گيرد.
ت و نظم بازارهای
کارآمدبار توسط کودکان
 -8مشکلات خاص خانوادگي :بر اساس پژوهشها ،احتمال رفتار خشونت
رشديافته در خانوادههای پر تنش در مقايسه با ساير کودکان بيشتر است .تحقيق «کميسيون
حقوق «مالکيت
جوانانيو نکهظمدر خطر
خشونت و جوانان انجمن روانشناسي امريکا» اين گونه نشان داده است:
کارآمد
ظاهراً آنان را در
بازارهای که
گرايش به خشونت و تهاجم مفرط قرار دارند ،دارای تجربيات مشترکي هستند
مدار خشونت قرار داده است .اين جوانان ،عموماً در دوران کودکي با مراقبان خود روابط عاطفي
ضعيفي داشتهاند و روشهای غير مؤثر سرپرستي ،اعم از فقدان نظارت ،تنبيه مستمر ،رفتار ناشايست
و تنبيهي و ناکامي در اتخاذ رفتار مثبت اجتماعي را تجربه کردهاند .به نظر مي رسد وجود اين نقايص
در رشد کودک به نوبه خود منجر به ضعف روابط دوستانه و تشديد پرخاشگری ميشود»،22
منازعات بين والدين و اعمال خشونت زوجين و ساير بزرگسالان خانواده نسبت به يکديگر ،خطر
خشونتورزی آنان عليه کودکان را در خانواده افزايش ميدهد .مطالعات انجام شده در چين،
کلمبيا ،مصر ،مکزيک ،فيليپين و آفريقای جنوبي رابطه مستقيمي ميان خشونت عليه زنان و
خشونت عليه کودکان را اثبات کرده است .پژوهشي در هند نشان ميدهد خشونت ميان اعضای
خانواده ،خشونت عليه کودکان را به ميزان دو برابر افزايش ميدهد .26پرجمعيت بودن خانواده و
زندگي با ناپدری يا نامادری نيز در شمار مشکلات خانوادگي است که احتمال بروز رفتارهای
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خشونت بار اعضای خانواده ،عليه کودکان را ميافزايد .طلاق نيز عامل مؤثری در بروز خشونت
عليه کودکان است .پژوهشي در ايران نشان مي دهد  12درصد کودک آزاریها در خانوادههای
افتد  /شماره
ميمفيد
طلاق اتفاقنامه
(آبروشن.)227 :2834 ،
سي و هشتم  /مهر و

 -4بياعتنايي به ارزشهای معنوی و مباني اخلاقي در محيط خانواده :ناديده انگاشته شدن
آبان 2831

معيارهای اخلاقي و آموزه های ديني در رفتار والدين معمولاً به کاهش ضريب وفاداری همسران به
همديگر ،سست شدن مباني خانواده ،در حاشيه قرارگرفتن کودکان و کاستن از ميزان توجه والدين
به کودکان منتهي مي شود که خود يکي از اقسام کودکآزاری و زمينهساز انجام برخي ديگر از
اقسام آن است .کودک و نوجواني که در فضايي آکنده از معنويت و زهد ،بهويژه پارسايي مثبت و
اجتماعگرا و در محيطي مملو از احترام عشقآميز والدين به همديگر پرورش يافته است ،از اعتماد
تم
به نفس کافي برخوردار خواهد بود و در برابر پيشنهادهای خطرآفرين ديگران توانايي مقاومت را
خواهد داشت .نامه مفيد /
هشتممورد گفتوگو قرار ميگيرد آن است که اسناد حقوق کودک ،از اعلاميه
مهميسيکهوکمتر
نکتهشماره
صندوق نجات

کودکان27

تا پيمان نامه ،پرورش چنين کودکان و نوجواناني را انتظار دارند .آن

اعلاميه که سال  2114در جامعه ملل و سپس با اصلاحاتي در سال  2883( 2121خورشيدی) در
سازمان ملل متحد به تصويب رسيد ،در اصل پنجم اعلام کرده است« :کودک بايد چنان تربيت شده
نامه مفيد /
و رشد کند که بداند ،مسئول است تواناييها و استعدادهايش را صرف خدمت به همنوعانش
شماره سي و هشتم
کند» .23ماده  27پيماننامه نيز ضمن توجه به عملکرد مهم رسانههای گروهي ،دولتها را موظف
 /مهر و آبان
ميکند به گونهای رفتار کنند که اطلاعات و مطالب لازم از منابع ملي و بينالمللي که هدف آنها
2831
ترويج رفاه اجتماعي ،معنوی و اخلاقي و بهداشت جسمي و رواني کودک است ،در اختيار کودکان
قرار دهند؛ منظور آن است که رشد معنوی و اخلاقي کودکان ،همواره مورد توجه پيماننامه است.
همچنين بند  2ماده  17پيماننامه ،آشکارا به اين ابعاد شخصيتي کودکان توجه و مقرر ميکند:
«کشورهای عضو ،حق همه کودکان را برای برخورداری از سطح زندگي مناسب برای رشد جسمي،
ذهني ،معنوی ،اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي شناسند» .بند  2ماده  11پيماننامه نيز «آمادهسازی
تم
کودک برای يک زندگي مسئولانه در جامعهای آزاد و با روحيه تفاهم ،صلح ،مدارا ،مساوات بين
زن و مرد ،دوستي ميان مردمان ،گروههای قومي ،ملي و مذهبي و افرادی که منشأ بومي دارند» را
يکي از اهداف مشترک کشورها در آموزش کودکان ميداند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بياعتنايي والدين و ساير افراد خانواده نسبت به معيارهای اخلاقي ،بيگمان موجب ميشود
بازارهای کارآمد
کودکان باليده در آن محيط نيز ،بيشتر در معرض خطر نقض هنجارها از جمله انجام رفتارهای
خشونت آميز عليه ديگر کودکان باشند؛ برعکس ،تبيين و رعايت معيارهای اخلاقي و اصول
ت و نظم بازارهای
معنوی در خانواده ضمن پيشگيری از بروز خشونت خانگي ،تربيت کودکاني را که بتوانند به اين
کارآمد
اهداف پيش گفته وفادار باشند ،تسهيل ميکند.
اوقات فراغت
حقوقبخشي از
 -2ترويج خشونت توسط برخي رسانههای گروهي و فضاهای مجازی:
مالکيت و نظم
گروهي ،بهويژه
بازارهایهای
کودکان ،با ميزان متفاوت در کشورهای مختلف ،صرف استفاده از رسانه
کارآمد
تلويزيون ميشود .محتوای نامطلوب برخي برنامههای رسانهها از جمله مورد توجه قرار دادن
کودکان و نوجوانان به سرگرميهای غيرسودمند ،خيالپردازی ،روابط جنسي ،عادی و در مواردی
حقوق مالکيت و نظم
مثبت جلوه دادن خشونتورزی سبب شد پيشنويس ماده  27پيماننامه در موارد زيادی حفاظت
بازارهای کارآمد
کودک در برابر تأثيرات منفي رسانههای گروهي ،بهويژه راديو ،فيلم ،تلويزيون ،مطالب چاپي و
رشد ذهني و
نظمها بر
ت ورسانه
نمايشگاهها را مد نظر قرار دهد و حفاظت از کودکان در برابر آثار سوء
بازارهای
کارآمد).
اخلاقي آنان ،از ديگر اهداف پيماننامه باشد(Hodgkin & Newell, 2002: 228
البته در سالهای اخير ،رقيبان قدرتمندی از قبيل :بازیهای رايانهای و اينترنت ،برای
ظمرسانهها
مالکيتازو ناين
حقوقاستفاده
تلويزيون بهوجود آمده است .اينک در بسياری از خانهها در سراسر جهان،
کارآمدبه کودکان و
بازارهای آنها را
برای کودکان و نوجوانان ممکن است ،اما متأسفانه خانوادهها استفاده درست از
نوجوانان خويش آموزش نميدهند و خود نيز نظارت کافي در اين خصوص ندارند.
در اسناد بينالمللي ،توجه روزافزوني به رسانهها و تأکيد بر لزوم بازبيني در برخي رويههای
آن ميشود .در «دستورنامه اقدام» برگرفته از «چهارمين کنفرانس جهاني برای زنان» ،در سال
 2112بخشي درباره زنان و رسانهها وجود دارد که هم بر امکانات رسانهای در راستای مشارکت
بسيار بيشتر آنها در پيشرفت زنان تأکيد ميکند و هم بر اينکه «نمايش بيوقفه تصاوير منفي و
تحقير کننده از زنان در رسانههای گروهي  -الکترونيکي ،چاپي ،شنيداری و ديداری  -بايد
دگرگون شود» (اعلاميه و دستورنامه اقدام پکن ،بندهای  184و .)Ibid, p 234( )186
رهنمودهای سازمان ملل برای پيشگيری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای رياض) نيز
توصيههايي درباره نقش رسانهها در اجتماعي کردن مثبت و مطلوبِ کودکان ارائه کرده است.
کميته حقوق کودک ،اين رهنمودها را به عنوان معيارهايي مناسب برای اجرای پيماننامه ،ستوده
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است .بند  48اين رهنمودها ميگويد« :همه رسانههای گروهي ،بهويژه سينما و تلويزيون بايد
تشويق شوند که صحنههای شهوتزا ،مواد مخدر و خشونت را کمتر نمايش دهند و نادرستي
مفيد /
خشونت ونامه
شمارهاز ديگران را نشان دهند و از برنامههای بيمحتوا و موهن افراد ،بهويژه
استفاده
سوء
سي و هشتم  /مهر و

کودکان و زنان و روابط بين اشخاص خصوصي خودداری کنند و اصول و نقشهای برابری طلبانه
آبان 2831

را ترويج دهند» (.)Ibid, p 235
کميته حقوق کودک در بررسي گزارشهای مليِ شماری از کشورها از جمله جامائيکا ،کانادا
و پاناما به آنها توجه داده است که قوانين داخلي آن کشورها برای حفاظت کودکان از مطالب و
تبليغات زيان آور ،کافي نيست(.)Ibid, p 237 -238
اسباببازیهای تهاجمي (يعني اسباببازیهايي که هدفشان تحريک رفتار يا تخيلي است
تم
که متضمن تلاش برای آسيبزدن به ديگران باشد) را نيز ميتوان ذيل همين عنوان ،مورد توجه
بازیها /ميتوانند به کم شدن حساسيت کودکان نسبت به خشونت کمک کرده
اسبابمفيد
قرار داد .اين نامه
هشتمخشونتبار و منطبق بر هنجارهای اجتماعي باز دارند.
های غير
و آنان را از
بازیسي و
شماره
برای رفع يا کاستن اين نگرانيها ،برخي دولتها اقداماتي انجام دادهاند .از جمله آنکه توليد
اسباب بازی های جنگي در کشور سوئد منع شده است .اسپانيا و آلمان نيز اجازه پخش تبليغات
برای اين گونه اسباب بازیها را نميدهند .قطعنامه سال  2131پارلمان اروپا ،از کشورهای عضو
نامه مفيد /
دعوت کرده است ،تبليغات تصويری و گفتاری برای اسباب بازیهای جنگي و نيز توليد و در
شماره سي و هشتم
صورت امکان فروش اسباب بازیهای مشابه با تفنگها و سلاحهای واقعي را ممنوع سازند .توليد
 /مهر و آبان
يا فروش اسباب بازیهای جنگي بايد پيوسته کاهش يابد و با اسباب بازیهای سازندهای که به
2831
رشد و خلاقيت کودکان کمک ميکنند جايگزين شوند.21
پروفسور پينرو نيز در چند موضع از گزارش خود به نقش اينترنت در گسترش انواعي از
خشونت عليه کودکان توجه داده است .در پاراگراف  77با لحني محافظ کارانهآمده است...« :
ظاهراً اينترنت و ساير پيشرفتها در زمينه فنآوری ارتباطات نيز در افزايش مخاطرات استثمار
جنسي و ساير انواع خشونت بيتأثير نبوده است» .پارگراف  31نيز ابتدا با لحني احتياط آميز از
تم
جايي نقل کرده است« :رسانههای گروهي [و] در مواردی مطبوعات و همچنين رسانههای تصويری
از جمله برنامههای تلويزيوني ،فيلمها و بازیهای رايانهای خشن ،به طور کلي خشونت عليه
کودکان را عادی جلوه ميدهند و يا حتي به آن وجههای شکوهمند ميدهند» .ولي چندان گواه بر
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم
اين موضوع وجود دارد که سرانجام ايشان کنايه گويي را کناری نهاده ،تصريح مينمايند« :کودکان
بازارهای کارآمد
با استفاده از اينترنت در معرض خشونت و مطالب مربوط به هرزهنگاری ،مطالب و تصاوير
مستهجن و همچنين آزار و اذيت و ارعاب ،از جمله زورگويي از سوی بزرگسالان و يا ساير
ت و نظم بازارهای
کودکان قرار مي گيرند».
کارآمد
به هر روی فيلمها ،رمانها و بازیهای رايانهای مملو از صحنههای خشونتآميز سبب ميشوند
نظم کنند و
عادیوجلوه
رفتارهايي
مالکيت
چنين رفتارهايي د ر نظر کودکان و نوجوانان ،نه قبيح و زشت ،بلکه حقوق
نسبت به گروه
بازارهایويژه
آنان را که در سنين بحراني بلوغ قرار دارند به تکرار چنين رفتارهايي ،به
کارآمد
همسالان و کوچکتر از خود ،از جمله در محيط خانه ترغيب کنند.
 -6مشکلات رفتاری کودکان خاص :برخي ويژگيهای جسمي يا رواني کودکان موجب ميشود
حقوق مالکيت و نظم
رفتارهای خشونتبار از آنان سر زند يا آنان را بيشتر در معرض خشونت قرار دهد .مثلاً ،آن گروه
بازارهای کارآمد
از کودکاني که به دليل انواع ناتواني جسمي يا ذهني ،خارج از خانواده و در مراکز نگهداری از
برخي موارد
گيرند .در
بازارهای
قرارو نظم
کودکان بسر مي برند ،ممکن است در مراحل درماني ،مورد خشونت ت
کارآمدبا شوک الکتريکي
کودکان  1ساله بدون استفاده از داروهای آرامشبخش و بيهوشي تحت درمان
قرار گرفته اند .همچنين ممکن است برای کنترل کودکان هنجارشکن مانند افراد بيش فعال و يا
مالکيت و ن
ظم کاهش
تواند به
حقوقاين مي
برای افزايش حالت اطاعتپذيری آنان از داروهای خاص استفاده شود که
کارآمد
بازارهای
اعمال خشونت
زمينهساز
توانايي آنها برای دفاع از خود در برابر خشونت منجر شود؛ به بيان ديگر
عليه آنان شود (گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه
کودکان ،ص .)81
 -7اعتياد و بيمارهای رواني والدين :اعتياد به مواد روانگردان و مخدر ،الکل و ساير فرآورده
های مشابه ،بنياد شخصيتي فرد را متزلزل ميکند .اگر والدين يا يکي از آنها گرفتار اين بيماری شوند،
خانواده نيز متأثر شده ،در ايفای نقشهای مهم و گوناگونش از جمله تربيت کودکان باز ميماند.
مطالعات نشان ميدهد مصرف مواد مخدر با آزار کودکان ارتباط مستقيم دارد .کودکاني که با والدين
و سرپرستان معتاد زندگي ميکنند :در سنجش با همسالان خود غمگينتر ،کم حرفتر و انزوا طلب
هستند؛ توان برقراری ارتباط و دوستيابي در آنان تضعيف ميشود؛ هنجار شکني برای آنان آسانتر
ميشود و بيشتر از ديگر کودکان به فرار از خانه و مدرسه اقدام ميکنند که اين موضوع آنان را در
معرض خشونتهای بيشتری قرار ميدهد (آبروشن .11)227 :2834 ،بيماریهای رواني والدين يا
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يکي از آنها (اعم از حاد ،و مراتب ضعيفتری مانند پرخاشگری که بيشتر شايع است) آثار
زيانباری ،از جمله خشونت آميز شدن محيط خانه دارد .پيدا است در چنين فضای متشنجي،
معرض /شماره
کودکان درنامه مفيد
آسيبهای مضاعفي هستند که بيتوجهي والدين نسبت به آنها ،کمترين پيامد
سي و هشتم  /مهر و

اين بيماریهای رواني خواهد بود.
آبان 2831

گفتار چهارم :راهکارهای کاستن از خشونت عليه کودکان
اگر پذيرفتيم که ناآگاهي والدين ،مشکلات اقتصادی ،مشکلات خانوادگي ،بياعتنايي به
ارزشهای معنوی و مباني اخلاقي در محيط خانواده ،ترويج خشونت توسط برخي رسانههای
گروهي و فضاهای مجازی ،مشکلات رفتاری کودکان خاص ،اعتياد و بيمارهای رواني والدين از
جمله عوامل تم
خشونت خانگي عليه کودکان هستند ،بايد گفت راهکارهای کاستن از اين پديده
شوم ،مقابله با آن آسيبها و دردها است .افزون بر اين ،در اين بخش بر دو نکته مهم که کمتر
نامه مفيد /
مورد توجه قرار مي گيرد تأکيد مي شود.
شماره سي و هشتم
الف) شناختن بيشتر و بهتر کودکان
آگاهي از روحيات و نيازهای کودکان سبب ميشود رفتار مناسبتری با آنان در پيش
برای /کسب اين آگاهي ،روشهای مختلفي مانند مطالعه کتابهای مناسب،
امروزه مفيد
گرفته شود .نامه
آموزشي ،مشاوره تلفني يا حضوری با کارشناسان نهادهای تخصصي دولتي
های هشتم
کلاسسي و
شرکت درشماره
آبانشود؛ ولي بايد اذعان کرد اين روش ها ،به رغم کارکردهای غير قابل
پيشنهاد مي
دولتيمهر و
و غير /
2831کننده نيازهای همه والدين نيستند .اتفاقاً آنان که به دليل بيسوادی ،عدم امکان
انکار ،تأمين
استفاده از رسانههای گروهي ،ناتواني از پرداخت هزينههای مشاوره و نظاير آن نميتوانند از اين
روشها برای کسب اطلاعات لازم و مهارت مطلوب استفاده کنند ،نيازمند حمايت بيشتری هستند.
اينجاست که اهميت تعهد دولتهای عضو پيماننامه در اين زمينه ،ده چندان ميشود .بند  1ماده
 23پيماننامه تصريح دارد« :به منظور تضمين و ترويج حقوق مندرج در پيماننامه حاضر،
عضو ،مساعدت لازم را به والدين و سرپرستان قانوني در جهت ايفای مسئوليتهايشان
کشورهای تم
برای پرورش کودک عرضه خواهند کرد و توسعه مؤسسات ،تسهيلات و خدمات برای مراقبت از
کودکان را تضمين خواهند نمود».
رسد فعالان حوزه حقوق کودک بايد بر تکليف دولتها در آموزش عموميِ
به نظر مي
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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مهارتهای سرپرستي و نگهداری مطلوب کودک بيش از پيش تأکيد ورزند .مشارکت نهادهای
بازارهای کارآمد
دولتي و نيز مؤسسات مردم نهاد در اين امر خطير ،با الهام از تجارب موفق اين گونه همکاریها در
ساير کشورها نيز حائز اهميت بسيار است .کميته حقوق کودک در جلسه  2112که در تاريخ 13
ت و نظم بازارهای
ژانويه  1112برای تدوين ملاحظات نهايي خود نسبت به دومين گزارش ادواری دولت جمهوری
کارآمد
اسلامي ايران برگزار کرد ،در بند دوم از پاراگراف  43ملاحظات خود به دولت ايران نيز توصيه
خشونت عليه
حقوق اشکال
کرده است« :تلاشهای جدی همگاني جهت آموزش عليه کاربرد کليه
مالکيت و نظم
کودکان را به اجرا در آورده و اشکال جايگزين تنبيه را تشويق نمايد».12
بازارهای کارآمد
ناگفته پيدا است همگاني شدن اين آموزشها که ريشه بسياری از مشکلات جهاني را ميخشکاند،
نيازمند تلاش فراگير و همکاری دولتها با مؤسسات مردمنهاد و نيز استفاده از تجارب بينالمللي
حقوق مالکيت و نظم
است .دانشگاهها نيز ميتوانند با استفاده از انبوه تجارب خود در آموزش ،و با به کارگيری
بازارهای کارآمد
کلينيکهای حقوقي و مراکز مشاوره ،به اين نهضت ياری رسانند.
است .بيانيه
نظم تأکيد
همواره ومورد
بازارهای
نقش مثبت و تعيين کننده رسانهها نيز در اين بسيج همگاني ت
کارآمددر مورد خشونت
شرکت کنندگان عرب در سومين کنفرانس منطقهای خاورميانه و شمال آفريقا
عليه کودکان [ تحليل کارشناس مستقل سازمان ملل] (قاهره 12 /تا  17ژوئن  )1117در
مالکيت و نظم
تحقيقات انجام
حقوق انتشار
پاراگراف  2از ماده  2تصريح ميکند« :بايد از رسانههای گروهي در جهت
بازارهای
کارآمدپيشگيرانهای
تلاشهای
شده و توصيههای مبتني بر آن ،به طور مؤثر استفاده شود .همچنين بايد از
که در اين تحقيقات ذکر شده به منظور پايان بخشيدن به خشونت عليه کودکان و ارتقای ارزشهای
خانوادگي حمايت شود» .در قوانين ايران نيز ،به رسالت آموزشي رسانهها توجه شده است .11قانون
همچنين برگزاری دوره های آموزشي مختلف توسط آموزش و پرورش و نهادهای مشابه را پيشبيني
کرده اس ت .در اجرای اين قوانين اقداماتي از سوی نهادهای مسئول صورت گرفته است .امروزه
شبکه راديويي سلامت و برنامه های مختلف صدا و سيما ،نکتهها ،گزارشها و ميزگردهای مفيدی
پخش ميکنند؛ با اين همه به نظر ميرسد اين سطح از اقدامات با نيازهای جامعه متناسب نيست و
فعاليتهای گستردهتر ،با استراتژی مشخص و برنامه زماني اعلام شده و اهداف کمّي قابل سنجش
و در يک سخن آنچه واقعاً بتوان نهضت ملي ناميدش ،مورد نياز است .اين آموزشها را ميتوان
برای نيل به اهداف زير برنامهريزی کرد:
 -2توجه به تنظيم خانواده ،تعداد مناسب و نيز فاصله لازم بين بارداریها؛
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 -1افزايش آگاهيها درباره تربيتِ عاری از خشونت فرزندان و شيوههای مناسب رفتار با آنان؛
 -8آگاهي از مسئوليتها و وظايف خود به عنوان مادر ،پدر ،سرپرست و ديگران عناويني
مفيد /با شماره
نامه
کودکان سروکار پيدا مي کنند؛
مناسبت آنها
که به
سي و هشتم  /مهر و

 -4آشنايي با حقوق و نيازهای اساسي کودکان.
آبان 2831

ب) استمداد از ظرفيت مذاهب و کارکرد اجتماعي رهبران ديني
نظام بين الملل حقوق بشر ،از جمله حقوق کودک ،به دلايل گوناگون ،بر اساس باورها و
آموزههای ديني تدوين نشده است ،اما اين به معنای مخالفت با استفاده از قدرت مذاهب و ناديده
انگاشتن نقش بالقوه رهبران ديني در نهادينه کردن فرهنگ شناسايي و احترام به کرامت انساني و ترويج
حقوق بشر ،از جمله توسعه حقوق کودک نيست .عبارات فراواني از اسناد بينالمللي را ميتوان به عنوان
تم
دليل درستي اين ادعا ارائه کرد ،همچنين رويدادهای بين المللي مهمي را ميشود يادآوری کرد که
باشد .چون اين مقاله از آغاز تا فرجام به حقوق کودک ميپردازد ،نمونهای
گواه راستي ايننامهادعا مي
مفيد /
هشتمبه حقوق کودک را يادآوری ميکند.
مربوط
اجلاسي
سي و
از اسناد وشماره
پاراگراف  21سندی که با عنوان «جهاني شايسته کودکان» در تاريخ  21مي  1111به
تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و گروههای مؤثر و ياریکننده دولتها در بازنگری
اسناد قبلي را نام ميبرد ،در کنار مؤسسات دانشگاهي ،سازمانهای جامعه مدني ،نمايندگان
نامه مفيد /
مجلس ،رسانههای گروهي و دفاتر سازمان ملل از گروههای مذهبي يادکرده و نقش آنها را از ياد
شماره سي و هشتم
نبرده است .در پاراگراف  81همان سند ،پس از آنکه لزوم توجه به تمام راههای پيشبرد رفاه
 /مهر و آبان
کودکان و نوجوانان و ارتقای وضعيت آنان مطرح شده ،از افراد و گروههای مؤثر در اين باره نام
2831
رفته است که عبارتند از :خود کودکان و نوجوانان ،والدين و خانوادهها ،مقامات و دولتهای
محلي ،وکلای مجلس ،سازمانهای غيردولتي ،بخش خصوصي ،رسانههای جمعي ،سازمانهای
منطقهای و بين المللي .در همين بخش از سند ،در جمله مستقلي نقش عالمان دين را نيز مطرح
کرده است « :رهبران مذهبي ،روحاني ،فرهنگي و بومي با دسترسي گسترده خويش به عنوان
پيشگامان حمايت از کودکان و نوجو انان نقشي کليدی در تبيين اهداف اين برنامه و تبديل آن به
تم
اولويت های اجتماعي و بسيج مردم و الهام بخشيدن به ايشان برای ورود به ميدان به نفع کودکان و
نوجوانان ايفا مي کنند».
در بخش مهمي از فعاليتهای فزاينده مربوط به حقوق کودکان که در دهه اخير صورت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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گرفته است ،مؤسسات مذهبي همکاری علاقهمندانهای داشتهاند .در پاراگراف  21گزارش آقای
بازارهای کارآمد
پروفسور پينرو ،که فرآيند انجام آن تحقيق مرور شد ،از مؤسسات مذهبي نيز بابت همکاری با
نماينده دبير کل ،قدرداني گرديده است .در پاراگراف  12هم از نشستهای موضوعي در مورد
ت و نظم بازارهای
خشونت عليه کودکان ياد شده که از جمله آنها نشست ويژه «نقش سازمانهای مذهبي» است .به
کارآمد
رغم اشارههای روشن گزارش به استعداد رهبران مذهبي در کمک به پيشبرد حقوق کودک ،در
برای اجرای
حقوقدولتها
پاراگراف  222که دست اندرکاران ملي ،منطقهای و بين المللي همکار
مالکيتراو نظم
کارآمد اين موضوع
است .البته
توصيههای پاياني گزارش ياد کرده ،نامي از رهبران و مؤسسات ديني نرفته
بازارهای
چيزی از مسئوليت و رسالت آنها نميکاهد .رهبران ديني خود به تکاليف خويش در اين قلمرو
واقفند و آن را به جهانيان اعلام کردهاند .مجمع جهاني مذاهب برای صلح ،در بيانيه هشتمين
حقوق مالکيت و نظم
اجلاس خود (کيوتو -ژاپن 28 ،آگوست (2006که با عنوان تعهد مذاهب برای مقابله با خشونت
بازارهای کارآمد
عليه کودکان 18شهرت دارد ،پشتيباني خود را از فعال ساختن جامعه جهاني از طريق مطالعه
اعلام کرده و
بحراني
بازارهای
مسائلنظم
سازمان ملل بر روی خشونت عليه کودکان و به منظور مقابله با اين ت و
وابسته به سازمان ملل
تصريح نموده است که آماده همکاری در اين زمينه با دولتها ،سازمانهایکارآمد
متحد و ديگر فعالان اجتماعي به منظور اجرای توصيههای آن مطالعه است.

جان سخن اين است که فعالان حقوق کودک بايد از اين همدليحقوق
ظم معنوی
مالکيت وو ننفوذ
رهبران ديني
آنان برای پيشبرد هدف انساني مقابله با خشونت عليه کودکان به طوربازارهای
کارآمدجويند؛ و اين
گسترده بهره
فرصت مغتنم را از کف ندهند.
نتيجه
به رغم اهميت بنيادين خانواده به عنوان رکن اساسي اجتماع و جايگاه طبيعي رشد و
شکوفايي شخصيت کودکان ،که به درستي مورد تأکيد اديان و نيز اسناد بين المللي است ،خشونت
خانگي عليه کودک ان ،در سراسر جهان واقعيتي غيرقابل انکار است .برای اين پديده شوم علل
مختلفي ميتوان شمرد؛ از جمله :ناآگاهي والدين از مهارتهای فرزندپروری ،مشکلات اقتصادی،
مشکلات خاص خانوادگي ،بياعتنايي به ارزشهای معنوی و مباني اخلاقي در محيط خانواده،
ترويج خشونت توسط برخي رسانههای گروهي و در فضاهای مجازی ،مشکلات رفتاری کودکان
خاص ،اعتياد و بيمارهای رواني والدين .نتيجه منطقي مطالعاتي که اين امور را به عنوان عوامل
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خشونت عليه کودکان در محيط خانواده توضيح ميدهند ،آن است که ،برای مبارزه با آن معلول،
بايد برای حل اين مشکلات و درمان اين دردها تلاش کرد .و اين مهم جز با همدلي و همکاری همه
نيروهای نامه مفيد
شماره دولت و مؤسسات مردمنهاد و خانوادهها دستيافتني نيست .در اين ميان
اجتماعي/ ،اعم از
سي و هشتم  /مهر و

نبايد از ظرفيت مذاهب و کارکرد اجتماعي رهبران ديني غافل ماند ،کما اينکه شناختن هرچه
آبان 2831

بيشتر و بهتر کودکان ،در حل مشکلات آنان ،نقشي بي همتا دارد.

يادداشتها
تم

 -2گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  ،3به نقل از گزارش
جهاني خشونت و سلامت ،ژنو ،سازمان بهداشت جهاني ،1111 ،ص .2

نامه مفيد /

 -1به عنوان نمونه :در يک کتابچة راهنما تحت عنوان «OUR RIGHT TO BE PROTECTED FROM

شماره سي و هشتم

»VIOLENCE/ Activities for Learning and Taking Action for Children and Young People
که با همکاری دبيرخانة سازمان ملل متحد ،بخش مطالعة دربارة خشونت عليه کودکانSave the Children ،

 Allianceو  UNICEFو  World Organization of Scout Movementو توسط خانم (سوزان فونتين)

مفيد /
شده ،خشونت عليه کودکان چنين تعريف شده است« :خشونت وقتي واقع ميشود که
نامه تدوين
Susan Fountain
قدرت بدني يا ساير تواناييهای خويش برای صدمه زدن به ديگری استفاده کند .خشونت
شخصي عمد ًا -نه
تصادف ًاو -ازهشتم
شماره سي
آبانکه احتمال ًا منجر به صدمه مي شود ،همچنين رفتارهايي که عمل ًا صدمه ميرساند ،ميشود.
خشونت وو اعمالي
شامل تهديد /به مهر
تواند آسيب رواني ،سلامت عمومي همچنين حيات يا صدمات بدني باشد .خشونت همچنين شامل
اين صدمه مي
2831

صدماتي که اشخاص عليه خود انجام ميدهند از جمله خودکشي نيز ميشود» (ص  .)27در بروشور«کودک آزاری
چيست؟» (منتشر شده توسط سوی يونيسف ايران و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي) کودک آزاری چنين
تعريف شده است« :رفتارهايي  ...که توسط افراد ديگر ،بهويژه بزرگسالان نسبت به کودکان انجام ميگيرد و به نوعي
به سلامت جسمي و رواني کودکان آسيب ميرساند .رفتارهايي که به صورت تصادفي انجام ميشوند ،کودک آزاری
به حساب نميآيند ،مانند اينکه کودکي به علت تصادف با اتومبيل دچار نقص جسمي شود».

تم

 -8ماده  26اعلاميه جهاني حقوق بشر.
 -4ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مادة  21تصريح دارد« :بايد گستردهترين حمايتها و کمکها در
اختيار خانواده ،که واحد جمعي اصلي و طبيعي جامعه است ،قرار گيرد .»...مواد  18و  14ميثاق بين المللي حقوق
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بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم
مدني و سياسي نيز متضمن اين موضوع هستند.

بازارهای کارآمد

 -2از جمله مي توان به سند مفصلي که مجمع عمومي سازمان ملل در بيست و هفتمين نشست ويژه شواهد ( 21مي

بازارهای
سندنظم
 )1111با عنوان جهاني شايسته کودکان به تصويب رسانده ،اشاره داشت .در بند  6اينت و
ما ،والدين و
آمده است« :
کارآمداز آنها حمايت ميکنيم
خانوادهها و يا سرپرستان قانوني که مسئول نگهداری از کودکان هستند را به رسميت ميشناسيم و
و توا ن ايشان را برای تأمين مراقبت ،تغذيه و حمايت بهينه از کودکان و نوجوانان تقويت مي نماييم» .بند  22در اين

مالکيت و
حقوق
نظم پشتيباني
حمايت و
يافته و از
مورد صراحت بيشتری دارد« :خانواده واحد بنيادين جامعه است و از اينرو بايد استحکام
دستانکارآمد
بازارهای
خانواده باقي ميماند.
همه جانبه برخوردار باشد .مسئوليت اوليه حفاظت ،رشد و پشيرفت کودکان و نوجوانان در
تمام نهادهای اجتماعي بايد به حقوق کودکان احترام گذاشته و رفاه آنها را تأمين کنند و به صورتي مناسب ،والدين،
خانوادهها ،قيّم های قانوني و تمام مراقبين کودک و نوجوان را ياری نمايند تا کودکان و نوجوانان بتوانند در محيطي

حقوق مالکيت و نظم

امن و باثبات و در فضايي آکنده از شادی و محبت و تفاهم رشد و پشيرفت نمايند .بايد اين واقعيت را به خاطر

بازارهای کارآمد

بسپاريم که در بطن نظام های گوناگون فرهنگي ،اجتماعي و سياسي انواع مختلف خانواده زندگي ميکنند» .همانگونه
که ملاحظه ميشود ،اين سند ،نه تنها مسئوليتهای خانواده را به رسميت ميشناسد؛ وجود انواع خانواده را پذيرفته

ت و نظم بازارهای

است که به طور منطقي ،به معنای پذيرش توابع و مقتضيات اين تنوع هم هست .به بيان ديگر تلاش برای پيروی

کارآمد

خانوادهها از الگوی رفتاری خاصي در تربيت و پرورش کودکان توصيه نشده است.

 -6مواد  17 ،11 ،12 ،11 ،23 ،21 ،1 ،3 ،2پيمان نامه نيز هر يک به نوعي بر نقش بنيادين خانواده در زندگاني و
رشد همه سوية کودک تأکيد دارند.

حقوق مالکيت و نظم

بازارهای کارآمد

 -7بيانيه شرکتکنندگان عرب در سومين کنفرانس منطقهای خاورميانه و شمال آفريقا در مورد خشونت عليه
کودکان [ تحليل کارشناس مستقل سازمان ملل] (قاهره 12 ،تا  17ژوئن  )1117در پاراگراف  1از ماده  2تصريح
ميکند« :بايد بر روی ارزشهای خانوادگي ،به خصوص نهاد خانواده بسيار تأکيد شود .اين کار شامل اتخاذ اقداماتي در
جهت گسترش حمايت ،مراقبت و امنيت نهاد خانواده ميباشد که در نهايت باعث تقويت خانوادهها در مواجهه با
خشونت عليه کودکان شده و محيط مناسبي برای گفتمان باز ايجاد مي کند».
 -3اين سند که با عنوان « »Covenant on Children Rights in Islamشناخته مي شود ،مصوب اجلاس 81
وزاری امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامي ( 13تا  81ژوئن  1112صنعا -يمن) است.
 -1مادة  2278ق.م برخي از اين علل قانوني را نام برده بود و در اصلاحات  2876/3/22از  2مورد مشخص به
عنوان بعضي از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين که در صورت اثبات آنها رئيس حوزه
قضايي ميتواند تصميم مقتضي برای حضانت طفل را اتخاذ کند ،ياد کرده است.
 -21اين بيانيه توسط خانم گابريلا آزوردی آريتا ( )Gabriela Azurduy Arrietaاز کشور بوليوی و خانم
اودری شهنو ( )Audrey Chenynutاز کشور موناکو ،از طرف هيئتهای شرکت کننده در گردهمايي کودکان
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قرائت شد.
 -22اين تحقيق با عنوان « »Legal Status of Corporal Punishment of Childrenدر ژوئن 1116
نامه مفيد  /شماره
منتشر شده است .ر.کwww.endcorporalpunishment.org :
سي و هشتم  /مهر و
شواهدی بر درستي اين ادعا ارائه شده است.
نوشتار
2831
 -21در ادامه اينآبان
 -28برای مطالعه دربارة خشونتهايي که ممکن است در هر يک از اين محيطها بر کودکان و نوجوانان اعمال شود ،ر.ک:
OUR RIGHT TO BE PROTECTED FROM VIOLENCE/ Activities for Learning and
Taking Action for Children and Young People. Pp 19-59.

 - 24بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط بخش جمعيت سازمان ملل متحد در زمينة جمعيت زير  23سال در
سال  1111ميلادی و مطالعات مربوط به خشونت خانگي از سال  2137تا  1112ميلادی تخمين زده ميشود ،سالانه
به طور ميانگين ،بين  288تا  172ميليون کودک در جهان شاهد خشونت خانگي هستند (ر.ک :گزارش کارشناس

تم

مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  .)16همچنين سازمان جهاني بهداشت
سال  1111ميلادی 221 ،ميليون دختر و  78ميليون پسر زير  23سال به زور ،وادار به
ميزند در
مفيد /
( ،)WHOتخميننامه
ساير انواع خشونت جنسي يا تماس فيزيکي قرار گرفتهاند( .همان ،گزارش ،ص  ،27به
شده ،يا
ارتباط جنسي
سي وموردهشتم
شماره

نقل از :تخمين جهاني عواقب خشونت عليه کودکان در سلامتي ،مقاله فرعي در سازمان ملل در زمينة خشونت عليه
کودکان «ژنو ،سازمان جهاني بهداشت 1116 ،م»).
 -22گزيده شماره  1اينوچنتي (کودکان و خشونت) ،ص  26به نقل از:

 s Response,نامه مفيد /
American Psychological Association, Violence & Youth: Psychology
Vol.1 , 1993, p.21.
شماره سي و هشتم

 -26گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  ،16به نقل از:

 /مهر و آبان

تأثير خشونت خانوادگي مداوم بر سلامت رواني کودکان ،رشد کودک ،ج  ،)2112( 66ص  181به بعد؛ عوامل

خطرزا در 2831
رفتارهای افراطي مربوط به ادب کردن کودکان در مناطق روستايي هند ،ژورنال روانشناس کودک ،ج 12
( ،)1111ص  482به بعد.
 -27اين سند در  2118ميلادی ( 2811خورشيدی) ،مشتمل بر  2اصل به جامعة ملل عرضه شد و زمينه ساز تدوين و
تصويب ساير اسناد حقوق کودک گرديد.
 -23ساير اصول اين اعلاميه چنين است ) 2 :کودک بايد از کمک های مادی و معنوی بهره مند شود؛  )1ک ودکان
گردند ،کودک بيمار يا دارای معلوليت ذهني بايد ياری شود ،کودک بزهکار بايد از بازپروری
گرسنه بايد سير تم

متناسب و کودک بي سرپرست و بي پناه بايد از حمايت لازم برخوردار گردد؛  ) 8در شرايط دشوار ،کمک رساني
به کودکان بايد در اولويت قرار گيرد؛  ) 4معاش کودکان باي د تأمين شود ،آنان بايد از هرگونه سوء استفاده در
امان باشند.
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 -21گزيده شماره  1اينوچنتي (کودکان و خشونت) ،ص  26به نقل از:

بازارهای کارآمد

European Parliament, Resolution on war, adopted 13 September 1982.

بازارهایکه پدر غير
نظم کودکاني
معتاد و
 -11به نقل از ليلا کوهي« ،بررسي مقايسهای وضعيت روانشناختي کودکان دارای پدر
تو

معتاد دارند» ،مجلة فقر و رفاه اجتماعي (سال سوم ،پاييز  ،)2831ص .818

کارآمد

 -12اين ملاحظات در سندی با شناسه  CRC/C/15/ADD.254در  82مارس  1112منتشر شده است.
سازمان صدا و
مقرر ميکند:
 -11به عنوان نمونه مادة  8قانون تنظيم خانواده و جمعيت (مصوب )2871/1/16
مالکيت «و نظم
حقوق
سيمای جمهوری اسلامي ايران موظف است جهت ارتقای سطح آگاهيهای عمومي در تأمين سلامت کودکان و مادران
و جمعيت ،برنامههای راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم تهيه و پخش کند».

بازارهای کارآمد

23- A Multi-Religious Commitment to Confront Violence against Children.

حقوق مالکيت و نظم
منابع

بازارهای کارآمد

آبروشن ،هوشنگ ،کودک آزاری و راه های مقابله با آن ،به انضمام کنوانسيون حقوق کودک ،انتشارات آريان،
تهران.2834 ،

ت و نظم بازارهای

کارآمد 2اوت .2111
اعلاميه اسلامي حقوق بشر ،مصوب اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامي ،قاهره،
اعلاميه جهاني حقوق بشر ،مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 21 ،دسامبر .2143

ظم کودکان
خشونت نعليه
حقوقمورد
بيانيه شرکت کنندگان عرب در سومين کنفرانس منطقهای خاور ميانه و شمال آفريقا در
مالکيت و
[ تحليل کارشناس مستقل سازمان ملل] قاهره 12 /تا  17ژوئن .1117

بازارهای کارآمد

پيماننامه حقوق کودک ،مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 11،نوامبر .2131
جهاني شايسته کودکان ،مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 21 ،مي . 1111
دورنما (خبرنامه يونيسف ايران) ،شماره  ،2جولای -سپتامبر .1117

گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،نسخه فارسي تهيه شده
توسط دفتر صندوق کود کان سازمان ملل متحد(يونيسف) در ايران با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي[ ،تهران ،بي تا]
گزيده شماره  1اينوچنتي (کودکان و خشونت)  ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد(يونيسف) ،مرکز بين المللي
رشد کودک ،فلورانس /ايتاليا ،سپتامبر .2117
قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران.
قانون تنظيم خانواده و جمعيت ،مصوب .2871/1/16
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ،مصوب .2832/1/12
قانون مدني ايران.
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.2166  دسامبر26، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادی
.2166 دسامبر26، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
 شماره/ نامه مفيد
 مهر و/ سي و هشتم

A Multi-Religious Commitment to Confront Violence against Children, Religions for
2831 آبان
Peace, 8th World Assembly .Kyoto, 2006.
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