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ــدر و شــهروند  كــودک امــروز، جــوان ، مــادر، پ  •
بــا مســئولیت فرداســت. از ایــن رو بــی توجهــی 
انســانی  او جامعــه  و وضعیــت   بــه سرنوشــت 
او  حقــوق  تضییــع  و  انداختــه  مخاطــره  بــه  را 
تضییــع  بلکــه  و  اقشــار  تمــام  حقــوق  تضییــع 

بــود. حقــوق بشــریت خواهــد 
کــودک  کنوانســیون حقــوق  مطابــق مــاده 27 از 
کنوانســیون  کشــورهای طــرف این  مصــوب 1989، 
کــودکان را نســبت بــه برخــورداری از  حــق تمــام 
اســتاندارد مناســب زندگــی بــرای توســعه جســمی، 
ذهنــی، روحــی، اخالقــی و اجتماعــی بــه رســمیت 
از  گذشــت 17 ســال  بــا  امــروز  امــا  مــی شناســند 
تنهــا در  نــه  ایــران  کنوانســیون در  ایــن  تصویــب 
گامــی برداشــته نشــده بلکــه تمامــی  ایــن راســتا 
گذاشــته شــده  حقــوق ایــن آینــده ســازان زیرپــا 
مبــدل  شــعاری  بــه  تنهــا  ایشــان  از  حمایــت  و 
کــه  گشــته اســت. متاســفانه جهانــی ســاخته ایــم 
ــتثمار  ــی و اس ــگ،  بی عدالت ــونت و جن ــر خش درگی
کودکــی   ، کودکــی  هنــوز  کــه  جهانــی  اســت... 
کولــه بــاری از رنــج  نکــرده جــان مــی بــازد و یــا بــا 
ــردد . در  ــی رهســپار می گ ــه ســوی جوان و آســیب ب
کــه ســینه هــا از خوبــی تهــی شــده زندگــی  دنیایــی 
ــی  کودک ــد  ــودکان بای ک ــه  ک ــم  ــم و معتقدی کنی ــی  م
ــرای ایــن امــر محقــق  ــه تنهــا بســتری ب کننــد امــا ن
کودکــی را از  نمــی ســازیم بلکــه روز بــه روز مجــال 
گیریــم و ایشــان را وارد مرحلــه جوانــی  ایشــان مــی 
وضعیــت   ، کــودکان  نیــز  مــا  درکشــور  می کنیــم. 
خشــونت  افزایــش  از  آمارهــا  و  نداشــته  بهتــری 
کــودک آزاری و خشــونت  علیــه آنــان حکایــت دارد. 
تبدیــل  گیــر  فرا معضــل  یــک  بــه  کــودکان  علیــه 
کــه الیحــه حمایــت  شــده و ایــن در حالــی اســت 
ــه در  ک ــان سالهاســت  ــودکان و نوجوان ک از حقــوق 
هنــوز  دارد.  قــرار  بررســی  تحــت  تقنینــی  مراجــع 

و  کــردم  نــگاه  معصومــش  و  زیبــا  صــورت  بــه   •
گوشــم و منتظــر مانــدم  گفتــم : دختــرم مــن سراپا
بــا انگشــتانش دســت  بــازی  از  بزنــد.  تــا حرفــی 
کــرد، بغــض چشــمانش  کشــید و ســرش را بلنــد 
گفــت: »خانــم میخــوام  گلویــم را فشــرد. بــا تردیــد 
نگاهــش  لبخنــد  بــا  بگــم؟«  بهتــون  رازو  یــه 
کشــید، بغضــش را قــورت  کــردم. نفــس بلنــدی 
بــود خانــوم،  بــار 6 ســالم  »  اولیــن  گفــت:  و  داد 
کــرد و ادامــه داد: »مامانــم بــرام یــه  کمــی مکــث 
پیراهــن دوختــه بــود بــا دامــن چین چیــن ســفید 
ــه  ــمو ب ــه لباس ک ــم  ــا ذوق رفت ــروز ب گل. اون ــر از  و پ
.فقــط  نبــود  کــه خونــه  بــدم  نشــون  مادربــزرگ 
گفــت  کــرد تــوی اتاقــش و  عمــو خونــه بــود. صــدام 
بغلــم  بابــا  مثــل  می کــردم  فکــر  عمــو.  بغــل  بیــا 

كارآمــوزان وكالــت  ▪ برگــزاری ســومین اختبــار 
ســال 1398

کانــون وکالی دادگســتری  گــزارش روابــط عمومــی  بــه 
به مــّدت  و   ١٣٩٨  /8/  ٢٢ چهارشــنبه  روز  از  مرکــز 
ســومین  عصــر  و  صبــح  نوبت هــای  در  و  ســه روز 
کتبــی برگــزار شــد. در ایــن اختبــار تعــداد ١١٣  اختبــار 
کارآمــوزان وکالــت دادگســتری مجــاز بــه شــرکت  نفــر از 
کارامــوزان  می باشــند.اختبار شــفاهی ایــن دســته از 

گردیــده اســت. از تاریــخ دوم آبانمــاه آغــاز 

ــی ســکوت  ــوز قربان ــی دهــد و هن ــودک آزار، آزار م ک
ایــن  از  کوچکــی  بخــش  تنهــا  شــاید  و  کنــد  مــی 
کــودکان  جرایــم خبررســانی مــی شــود در حالیکــه 
، بــی دفــاع تریــن و آســیب پذیرتریــن قشــر جامعــه 
ــل آســیب ها  هســتند و حمایــت از ایشــان در مقاب
هاســت.  دولــت  و  جامعــه  فــرد  فــرد  وظایــف  از 
کــودک  اخبــار رســمی حکایــت از رونــد رو بــه رشــد 
آزاری جســمی ، جنســی و روانــی در جامعــه دارد 
ــزارش دقیقــی  گ امــا هنــوز متولیــان دولتــی آمــار و 
کــودکان در برابــر  از مســائل مربــوط بــه حمایــت از 
نمــی  ارائــه  دیــده  آســیب  کــودکان  و  خشــونت 
راســتای  در  قوانیــن مدونــی  متاســفانه   . دهنــد 
حمایــت از ایــن قشــر آســیب پذیــر وجــود نداشــته و 
کامــل  حتــی حداقــل قوانیــن موجــود نیــز بــه طــور 
اجرایــی نمــی شــود . آمــوزش مهــارت هــای زندگــی 
کــودک هــا و مــدارس جــدی  کــودکان در مهــد  بــه 
گرفتــه نشــده و در فعالیــت هــای اجتماعــی جایــی 
و  کنتــرل  بــرای  طرحــی   . نیســت  ایشــان  بــرای 
کــودک همســری  پایــان بخشــی بــه مســائلی نظیــر 
محتــرم  نماینــدگان  ســوی  از  مــادری  کــودک  و 
مجلس شــورای اســالمی ارائه نمی شــود و علیرغم 
کــودک و جامعــه مدنــی در  اعــالم فعالیــن حــوزه 
کــودک آســیب دیــده  خصــوص حمایــت ویــژه از 
کاهــش آثــار آســیب  کاری جهــت  هیچگونــه ســاز و 
ــه  ــادی از ناحی ــی ع ــه زندگ ــت ب ــه بازگش ــک ب کم و 
نمی گــردد.  اجــرا  و  طراحــی  مســئول  نهادهــای 
کمیســیون حقــوق  کمیتــه منــع خشــونت خانگــی 
کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ضمــن ابــراز  بشــر 
ــواع خشــونت هــا علیــه  ــد فزاینــده ان ــی از رون نگران
بــه  بیشــتر  توجــه  تقاضــای  مصرانــه  کــودکان، 
ــی  ــئول و تمام ــای مس ــکاری نهاده ــودکان و هم ک
کلیــه اشــکال  اقشــار جامعــه بــه منظــور مقابلــه بــا 

کــودکان را دارد.  خشــونت و آزار علیــه 

می کنــه و پیشــونیمو  می بوســه. امــا اون محکــم 
ــه خــودش چســبوند. نمی تونســتم نفــس  منــو  ب
کنــم. حتــی نتونســتم  بکشــم. نمی تونســتم فــرار 
بــا دســتش جلــوی دهنمــو بســته  بزنــم.  جیــغ 
گفــت:  کــه شــدم...«، بعــد بهــم  بــود . بی حــال 
کســی بفهمــه بابــا و مامانــت می میــرن و  گــه  »ا
ایــن یــه رازه بیــن مــن و تــو«. »خانــوم شــما بگیــد 
کنــم؟« بغــض فرو رفتــه اش تبدیــل  مــن چیــکار 
کــه  رنجــی  و  درد  بــه  مــن  شــد.  هق هــق  بــه 
کشــیده بــود، بــه بی پناهــی اش و بــه اینکــه بــرای 
هیــچ کاری  رفتــه اش  تــاراج  بــه  کودکــی  گرفتــن 
مقابلــم  در  می کــردم.  فکــر  بکنــم  نمی توانســتم 
دختــری 13 ســاله بــود بــا رنج هایــی بســیار بیشــتر 

. ... انــدازه ظرفیــت وجــودی اش  از 
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ــون  كان ــه میزبانــی  كشــور ب كانون هــای وكالی سراســر  ▪ همایــش دادســتان های انتظامــی 
وكالی مركــز برگــزار شــد.

کانــون وکالی مرکــز روز پنــج شــنبه  کشــور بــه میزبانــی  کانون هــای وکالی سراســر  همایــش دادســتان های انتظامــی 
کــه از ســاعت  کانــون وکالی دادگســتری مرکــز در ایــن همایــش  گــزارش روابــط عمومــی  خ 1398/8/30 برگزارشــد. بــه  مــور
ــتان های  ــی و دادس ــای دادگاه انتظام ــز روس ــای وکال و نی کانون ه ــای  ــدادی از روس ــد تع ــاز ش ــنبه آغ ــح  روز پنج ش ٩ صب
ــد و در خصــوص مســائل غالــب و محــل  ــرد هــم جمــع آمدن گ کشــور در ســالن جاللی نایینــی  کانون هــای وکالی سراســر 
گفتگــو  ــه  ــود، ب کانون هــای وکالی دادگســتری ارســال شــده ب ــرای  کــه طــی دســتور جلســه ای قبــال ب اختــالف انتظامــی 
گاهنامــه شــماره 12  پرداختند.ایــن همایــش در ســاعت ١٨ بــا قرائــت بیانیــه ای پایــان یافــت. مشــروح همایــش در 

اطالع رســانی خواهــد شــد. 
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ً
نســبتا دوره ای  كودكــی  آنجاییکــه  از 

كــودكان  و  ســال(   18( اســت  طوالنــی 
خــود  حقــوق  تامیــن  و  دفــاع  بــه  قــادر 
نبــوده و در برابــر قانــون فاقــد مســئولیت 
مــی  باشــند  مــی   ) نســبی  )بصــورت 
قــرار  ویــژه  حمایــت  مــورد  بایســتی 
كــودكان در هــر  گیرنــد . خشــونت علیــه 
كــه  بدهــد  خ  ر اســت  ممکــن  موقعیتــی 
عمومــا از دیــد دیگــران پنهــان اســت و از 
همیــن روی مصادیــق خشــونت را در دو 
ــروه خشــونت پیــدا و خشــونت پنهــان  گ
می نماینــد.  تقســم بندی  كلــی  بصــورت 
تــر مصادیــق خشــونت  بصــورت جزئــی 
زیــر  می تــوان  را  كــودكان  علیــه  خانگــی 
جســمی،  خشــونت های  مجموعــه 
كالمــی، جنســی، غفلــت و عــدم  روانــی و 
توجــه قــرار داد )الزم بــه یــادآوری اســت 
كــه مصادیــق خشــونت در بیشــتر مواقــع 
یــک  گاهــی  و  بــوده  همپوشــانی  دارای 
عمــل بــا چنــد مصــداق قابلیــت تعریــف 

.) دارد 

مـصـادیـق خـشـونـت خـانـگـی عـلـیـه کـودکان: 

▪ خشونت فیزیکی:
خشــونت فیزیکی آشــکارترین شــکل خشــونت 
اســت . واز آســیب های فیزیکــی و تنبیــه بــه هــر 
شــکل حتــی بــا هــدف تربیــت ، شــالق زدن، 
کوبیــدن بــه دیــوار ، ســوزاندن بــا آب جــوش و 
ســیگار و اجســام داغ، بســتن بــا طنــاب و غیــره 
تــا قتــل )ماننــد قتل هــای ناموســی از ناحیــه 

پــدر یــا بــرادر ( را شــامل می شــود. 

گرفتــن راهکارهــای  می بایســتی بــا در پیــش 
ــده  ــودک آزاردی ک ــاری  ــه ی ــی و حمایتــی ب قانون
شــدن  تبدیــل  بــرای  را  بســتری  تــا  شــتافت 
کودکــی شــاد و قــوی و ســالمت و پویــا  وی بــه 
فراهــم آوریــم. در صــورت مواجهــه بــا هــر یــک 
خشــونت  اعمــال  و  آزاری  کــودک  اشــکال  از 
کــودکان می تــوان بــا تمــاس بــا اورژانــس  علیــه 
لحظــه  در   123 تلفــن  شــماره  بــا  اجتماعــی 
کــرده و همچنین در صورت نیاز  گــزارش  اعــالم 
کــودک یــا خانــواده آنــان بــه خدمــات حقوقــی 
ویــژه از خدمــات رایــگان وکالی داوطلــب در 
کمیســیون  خانگــی  خشــونت  منــع  کمیتــه 
کانــون وکالی دادگســتری مرکــز  حقــوق بشــر 

شــد. بهره منــد 

▪ خشونت روانی:
کــه شــرافت ، آبــرو و اعتمــاد  هــر نــوع خشــونتی 
کنــد از قبیــل ســرزنش  بــه نفــس را خدشــه دار 
تنبیــه بدنــی،  از  ترســاندن  ، تحقیــر،  مــداوم 
 ، اشــتغال  بــه  اجبــار   ، تحصیــل  از  ممانعــت 
کــودک نمــی  اســتفاده از جمالتــی ماننــد : » مــا 
خواســتیم« مــا دختــر می خواســتیم _ مــا پســر 
ــر مواجهــه  گیــر ت مــی خواســتیم »و از همــه فرا

)مشــاهده  خانگــی  خشــونت  بــا  کــودک 
خشــونت بــه همــان انــدازه تجربــه خشــونت 
شــدید  کنتــرل  و  بــود(  خواهــد  آسیب رســان 
کــودک را شــامل می گــردد . نســبت بــه رفتــار 

▪ غفلت و عدم توجه:
کــودک در شــرایط نــا امــن  شــامل قــرار دادن 
و  ســالمت  گرفتــن  نادیــده   ، ک  خطرنــا و 
،عــدم  کــودک  جســمی  و  روانــی  بهداشــت 
رســیدگی بــه تغذیــه مناســب ، عــدم محبــت 
در  نــام  ثبــت  و  تحصیــل  بــه  توجــه  عــدم   ،

. گــردد  مــی  غیــره  و  مــدارس 

كالمی: ▪ خشونت 
از طریــق اســتفاده از القــاب نامناســب از قبیــل 
احمــق، ترســو، بی لیاقــت و ... ، فحاشــی بــه 

کــودک صــورت می گیــرد .  

▪ خشونت جنسی:
کــودک بــه  کــردن تــا تجــاوز، اجبــار   از لمــس 
اجبــار  و عکــس مســتهجن،  فیلــم  مشــاهده 
یــا  خــود  جنســی  اعضــای  لمــس  بــه  کــودک 
دیگــران و ... شــامل می گــردد و از آنجایی کــه 
عمــل  درک  و  تشــخیص  در  توانایــی  کــودک 
ممکــن  آمــوزش  عــدم  صــورت  در  نــدارد  را 
همیــن  و  مانــده  پنهــان  ســال ها  تــا  اســت 
امــر موجــب تکــرار عمــل از ناحیــه خشــونتگر 
بازتولیــد خشــونت  کارکــرد خشــونت،  گــردد. 
اســت و بایــد بــا راهکارهــای عملــی و قانونــی از 
وقــوع آن پیشــگیری نمــود و در صــورت وقــوع 


