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 کارتون ماه

  ی ... شما چه گفته اید، درباره
 مهدی دهقان“/ تهران خواری”ی بزرگی به نام  لقمه

: این قدر برداشت بی رویه از زمین در اکثر مناطق تهران صورت گرفته که خطر فرونشست واقعاً علی استادپور

تر صدایش هم  خطری جدی شده. حاال که خواهی نخواهی آینده چنین فجایعی را به بار خواهد آورد، که کم

 ی این شهر را بخوریم! آید، چه بهتر که در این مدت کم باقیمانده درمی

: نویسنده در پایان مطلب نوشته که این پرونده نیز همانند دیگر تخلفات به بایگانی خواهد رفت و آرمان بروجنی

شود. حرف درستی است، اما کاهش از یک راه حل هم  بعد اذهان عمومی متوجه سوژه و داستان فسادی دیگر می

 نوشت. این مطلب فقط بیان قضیه بود. می

 کند روایتی از زندگی مهسا، ترنسی که تن فروشی می
ترین  شود. این افراد بیش ها تاسف بار است. البته این قضیه مربوط به ایران نمی : واقعاً وضعیت ترنسآتنا هوشمند

شوند. این  ها می شوند و دچار انواع مشکالت و بحران هایشان پذیرفته نمی مشکلشان این است که از طرف خانواده
کنم توقع زیادی است که در ایرانی که هنوز مشکل ما با  مسئله هنوز در کشورهای پیشرفته هم جا نیفتاده و فکر می

ی مانتو و روسریشان هم حل شده، جا بیفتد. مسئله فقط این است که مشکالت اقتصادی  ها و اندازه تاری موی خانم
 تر است. در کشور ما بیش
هایمان مسیر عادی خودش را دارد و در روابط اجتماعی چنین مشکالتی  : حتی تصور چنین شرایطی هم برای ما غیر ممکن است. ما که زندگینعیمه عزیزی

پدرش طرد شده  که از طرف خانواده و کنم مهسا نه به خاطر این نداریم، هزار و یک بدبختی را باید تحمل کنیم. داستان زندگی مهسا تکان دهنده بود. فکر می
 ترین کار! ترین کار را انتخاب کند. البته شاید هم سخت که به خاطر رفتار بد مردم و پیدا نکردن کار، مجبور شده که ساده

 کاری از غزل شبح 



دیده بان
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  شود، موافقت شد. رای موافق در مجلس، با یک فوریت طرحی که در صورت تصمیم نهایی حکم جایگزین اعدام برای جرایم مواد مخدر اعالم می ۷۴۱با 

  ،شهروند بهایی را که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به حبس از دو تا پنج سال محکوم شده بودند، از این اتهام تبرئه کرد. ۴۴دادگاه تجدید نظر استان گلستان 

 های استان گلستان و خراسان شمالی خبر داد. ی مجلس از تدریس زبان ترکمنی به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه یک نماینده 

 سال خبر داد و گفت بهه زودی  ۷۱ان زیر ی علمیه برای حمایت از طرح منع ازدواج دختر های صورت گرفته با مراجع تقلید و حوزه عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی زنان مجلس از رایزنی
 این طرح به مجلس ارائه خواهد.

  ها از مجموعه قوانین موجود اقتباس شده، توسط حسن روحانی امضا شد.  ی آن ماده است و عمده ۷۴۱۱منشور حقوق شهروندی که شامل 

  ی حمایت از حقوق حیوانات تعریف شده است.  های سه ماهه تا دو ساله و جرایم نقدی، در الیحه با حبس“ آزاری حیوان ”جرم جدیدی به نام 

 ان( در زندان اوین برگزار شد.ی گرامیداشت این روز با سخنرانی تنی چند از زندانیان بند نسوان )زن روز بیستم آذر ماه مصادف با دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، جلسه 

 که با تالشگران تساوی جنسیتی برخورد کند. ی قضاییه خواست که تعهد ایران به سازمان ملل برای تحقق تساوی جنسیتی، خالف قانون است، از قوه ی زنان با ادعا بر این مسئول بسیج جامعه 

 ها مشخص باشند. هزار عضو، باید مانند روزنامه 5های تلگرامی دارای بیش از   وزیر ارتباطات گفته است که صاحبان کانال 

 ی مردم تهران در مجلس دهم با مراجعه به منزل او داشتند. ماموران امنیتی تالشی شبانه برای بازداشت محمود صادقی، نماینده 

  از سمت خود اخراج شد.“ اولین کنسرت موسیقی در قم”صادق چناری، دبیر عکس خبرگزاری شبستان به خاطر انتشار گزارش تصویری 

 امنیت جنسی کودکان ورزشهکهار، نهقه   دانمسعود شجاعی هافبک تیم ملی فوتبال ایران، پس از انتشار سخنان افشاگرانه در خصوص فساد مالی سازمان یافته و فساد اخالقی در ورزش، فق
 حقوق زنان و مهاجرین در ایران به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال احضار شد.

 موارد حتی به دادستانی نیز ارسال نشهده  شود و در اکثر های پزشکی آنان در زندان اوین به صورت رسمی ثبت نمی های مکتوب زندانیان سیاسی از جمله درخواست دو ماه است عمده درخواست
 است.

  درصد از این میزان مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. ۴۴ی کشور هستند و  استان دو زبانه ۹های اول و دوم دبستان متعلق به  درصد مردودی ۷۱حدود 

  کودک سرراهی مواجه هستند. ۷۱ تا ۵۱مسئوالن بهزیستی مشهد ماهانه با 

  به صورت داوطلبانه به زنهدان اویهن “  کمپین کوچ به زندان” ظرف روزهای اخیر جمعی از هواداران محمد علی طاهری، که به تداوم بازداشت این زندانی عقیدتی معترض هستند، تحت عنوان
 تن از آنان بازداشت شدند. ۴۷مراجعه کردند که دست کم 

 ای شدند. های زنجیره نیروهای امنیتی مانع از برگزاری مراسم هجدهمین سالگرد داریوش و پروانه فروهر، از جمله قربانیان قتل 

 کم شش نفر منجمله دکتر  ید شهروندان، دستای و ضرب و شتم و تهد های زنجیره ماموران امنیتی ضمن ممانعت از برگزاری مراسم یادبود محمد جعفر پوینده و محمد مختاری از قربانیان قتل
 ناصر زرافشان را بازداشت کردند. 

  و  دادی از این رانندگان را توام بها ضهرب آمیز رانندگان شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران به دلیل پیگیری درخواست مسکن ممانعت به عمل آمد و نیروهای امنیتی تع از تجمع مسالمت
 شتم بازداشت کردند. 

  سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد. ۴۷احمد منتظری، فرزند آیت اهلل منتظری، به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش در دادگاه ویژه روحانیت به 

 تقل شدند.من در آذر ماه، چندین فعال مدنی منجمله امید علی شناس، آتنا دائمی، کیوان کریمی و ئاسو رستمی، جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین 

 ب غذا زده و یا اعتصاب غذایشان را ادامهه تصاچندین زندانی سیاسی اعم از آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد، فواد رضازاده و حسن رستگاری، در آذر ماه دست به اع
 روز اعتصاب غذا بحرانی است. 55دادند؛ وضعیت آرش صادقی و مرتضی مرادپور پس از 

 نفر شامل پدر و برادر مرتضی پور بازداشت شدند. ۷۴ی مرتضی مرادپور در مقابل دادگستری تبریز، دستکم  در پی تحصن اعتراضی خانواده 

  اش آسیب دیده است. ی الرستانی در پی کتک خوردن از دست مدیر مدرسه، گردن و سینه  ساله ۷۴یک دانش آموز 

  ی زانو شد. توسط معلم، دچار آسیب دیدگی در ناحیه“ وپاشو سیصد بار بشین”یک دانش آموز افغانستانی در شهر قم، پس از انجام تنبیه 

 به مردم حاضر در بیمارستان معرفی “  داعشی” ن نوامامورین اعزام زندان سلیمان پیروتی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر را که به دلیل دومین سکته قلبی در بیمارستان بستری بود، به ع
 کردند و آنان را نسبت به آزار و اذیت این زندانی بسته شده به تخت تحریک نمودند. 

 گرفتند. رارپس از درگیری ماموران سد معبر شهرداری فومن با یک زن دستفروش، در ارومیه و اهواز نیز دو دستفروش مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری ق 

 .یک شهروند حین کار با تراکتور در شهرستان دهلران در استان ایالم بر اثر انفجار مین باقی مانده از زمان جنگ مجروح شد 

 .سه عضو یک خانواده در اهواز مورد اسید پاشی قرار گرفتند و وضعیت پدر خانواده وخیم گزارش شد 

 دند.ها کر های آن ماموران شهرداری در معیت نیروی انتظامی در زاهدان با تیراندازی و تهدید مردم فقیر حاشیه شهر زاهدان اقدام به تخریب خانه 

 کشته و زخمی شدند. “ حمل سوخت قاچاق”های شعیب شهنوازی و سلطان گمشادزهی به ظن  در اثر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی دو شهروند بلوچ به نام 

 ضربه شالق محکوم شد. ۹۹ی نامشروع به  یک بازیگر جوان تئاترهای کمدی در تهران، به اتهام رابطه 

  ،راساله، اهل کوهدشت لرستان که حکم حبس ابد داشت، در زندان رجایی شهر کرج دست به خود کشی زد و پیش از انتقال به مرکز درمانی جان خود  ۴۱یک زندانی به نام ابوذر حواسی زاده 
 از دست داد.

  ی تامین اجتماعی شهرستان بهار دست به خودسوزی زد.  ی بیکاری با کارفرما، مقابل اداره ساله، به دلیل اختالف بر سر بیمه ۵۱یک کارگر 

 و شتم بر بدنش محرز است.رب یک زندانی با بیماری روحی در زندان قزل حصار کرج، پس از اقدام چند باره به خودکشی، توسط نهادی نامشخص شکنجه شده و آثار سوختگی و ض 

  ”زندان مرکزی تبریز، در پی درد شدید قلبی خواستار رسیدگی پزشکی شد اما به جای انتقال به بهداری از سوی مسئولین زندان به تمهارض  ۷۴از زندانیان مالی محبوس در بند “  محمد اصالتی
 متهم و به بند ویژه منتقل شد و نهایتاً همان شب جان خود را از دست داد.

  ی کمی از استرداد در زندان اردبیل اعدام شد. از  سال حبس در کشور آذربایجان حدود دو ماه قبل به ایران تحویل داده شد و با فاصله ۷۵یک زندانی به نام نعمت رحمانی گرمی، پس از تحمل
 اتهامات این شهروند اطالع دقیقی در دست نیست.
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روها، محل عبور  ها و پیاده ها، کوچه تردیدی نیست که خیابان

مردم عادی هستند و بخشی از حقوق عمومی شهروندان محسوب 

شوند. و هرگونه اخالل در این حق یک تخلف محسوب  می

توان گفت که در مالکیت معابر عمومی،  شود. به طور کلی می می

تمامی شهروندان به شکل مشاع شریک هستند و شهرداری فقط 

 که مالکشان باشد. هاست؛ نه این موظف به نگهداری آن

ی ملموس در زندگی شهری ایرانی در  سد معبر یک پدیده

های اخیر است. روند رسیدگی به این پدیده به دالیلی که در  سال

های بعدی این نوشتار  گفته خواهد شد، خود یکی از  قسمت

مشکالت موجود است. در روند این رسیدگی، بسیاری از ماموران 

شوند. انجام این تکلیف  سد معبر شهرداری به خشونت متوسل می

قانونی همواره با مشکالت زیادی رو به رو بوده است و ما هر روز 

شاهد درگیری میان ماموران شهرداری و افراد متخلف هستیم. چرا 

رسد ضمانت اجرایی کافی جهت ارتکاب این تخلف  که به نظر می

ی سد  نماید که مسئله در قانون موجود نباشد. از این رو اقتضاء می

قانون  55ی  ی یک بند دو ماده معبر در ایران که موضوع تبصره

شهرداری است، مورد بازنگری دقیق قرار گیرد. چون هم شفافیت 

که،  کافی ندارد و هم فاقد ضمانت اجرایی است. مضاف بر این

ترتیبات قانونی و حقوقی برای مقابله با تخلفات ماموران در این 

ی برخوردهای خشن  فقره عمالً وجود ندارد و یکی از دالیل ادامه

 ی برخی از ماموران، نبود همین ترتیبات قانونی است. و بی ضابطه

 مفهوم سد معبر

معبر به معنی محل عبور است و در معنای اصطالحی به محلی 

شود. معبر  گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می اطالق می

قانون شهرداری  ۷۱۷ی  در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده

گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطالق  ایجاد می

گردد به  گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می می

ها به طور دائم یا موقت غیرممکن  صورتی که عبور و مرور از آن

تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی  گردد. هر فردی می

باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در 

تواند از تجاوز اشخاص نسبت به  این ارتباط، قدرت عمومی می

ها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از  آن

های عمومی حق طبیعی  ها و باغ ها، پارک معابر عمومی، میدان

ی  تواند مانع این استفاده کس نمی هر شهروند است و هیچ

ی حفظ و  مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه

نگهداری معابر را دارد و به همین اندازه عهده دار مسئولیت 

خسارات ناشی از عیب یا سد معبر است. در جایی که شخصی 

معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت 

به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است، دارد و فعل دوم 

نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود 

ی سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود،  رابطه

تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار  مسئولیت می

 شود.

قانون شهرداری در مورد معابر ایراد حقوقی جدی دارد. 

طور که در مقدمه عرض شد، در مالکیت معابر عمومی،  همان

تمامی شهروندان به شکل مشاع شریک هستند و شهرداری 

ها باشد.  که مالک آن هاست؛ نه این فقط موظف به نگهداری آن

 ۹۷ی  ماده ۷ی  و تبصره ۵۵ی  ماده ۴بند  ۷ی  اما برابر تبصره

ها و  ها، پارک ها، تمام معابر و شوارع و خیابان قانون شهرداری

ها است و  های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری باغ

ها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر  استفاده از آن

ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع 

ی  موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی
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ی  زمان رسول خدا، شخصی به نام سمرة بن جندب در جوار خانه

فردی از انصار، درخت خرمایی داشت که آمد و رفت وی از درون 

زمین آن مرد انصاری بود. سمرة بن 

جندب برای رسیدگی به آن درخت و 

کارهایش به دفعات و سرزده به زمین 

رفت و به این ترتیب  مرد انصاری می

کرد تا این که  ایجاد مزاحمت می

صاحب خانه به سمرة گفت: تو بی خبر 

آیی و ایجاد  ام می و بدون اذن به خانه

کنی، پس از این، هنگام  مزاحمت می

کنم. مرد انصاری به  آمد و شد اجازه بگیر. سمرة گفت: چنین نمی

حضرت رسول شکایت برد. حضرت به سمرة فرمود: از این پس، 

اذن بگیر. سمره نپذیرفت، حضرت فرمود: از این درخت صرف نظر 

کن و من در برابر آن، درختی با همان اوصاف در جای دیگر به تو 

دهم. سمرة نپذیرفت، حضرت فرمود: ده درخت در مقابل آن  می

دهم، باز هم قبول نکرد. فرمود: درختی در بهشت به تو  می

انک «دهم. سمره باز هم نپذیرفت، تا این که حضرت فرمود:  می

یعنی تو مرد سخت  »رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار علی مؤمن

گیر و آسیب رسانی هستی و مومن نباید به کسی ضرر بزند، بعد از 

آن دستور داد آن درخت را از ریشه کندند و جلوی سمرة 

 “.انداختند

فقهای بزرگ امامیه در مورد این قاعده معتقدند: منظور در این 

قاعده، نفی ضرر غیر متدارک است، یعنی هر کس به دیگری ضرر 

بزند، موظف است آن را تدارک و تالفی کند و ضرری که جبران 

 نداشته باشد در اسالم وجود ندارد.

ی الضرر، اوالً در صورتی که سد معبر آسیب  لذا با توجه به قاعده

کند، باید از آن گذشت و اصالً  جدی به حقوق دیگران وارد نمی

برخورد با آن با روح فقه و حقوق در تضاد است. مثالً در بسیاری از 

ها  شهرهای شمالی کشور، مردم و شهروندان از دست فروش

خرند و  تر از ایشان می کنند و میوه و سبزی را بیش استقبال می

دانند.  این نوع فروش سنتی را برای زندگی خود ضروری می

که این مسئله با قواعد  مامورین خود راساً اقدام کند. حال آن

ی  حقوق عمومی در تضاد آشکار است. شهرداری یک موسسه

عمومی است و فقط مالک ادارات 

ها و معابر عمومی  خود است و خیابان

ی شهروندان است  مِلک مشاع همه

و مالک برخورد با سد معبر باید 

باشد نه احساس “ اِضرار به غیر”

ی  مالکیت شهرداری! لذا در درجه

نخست، اصالح این تبصره از قانون 

یک ضرورت است. براساس یک 

، هر کسی “ی ال ضرر قاعده”ی فقهی بسیار مهم یعنی  قاعده

تواند از این معابر استفاده کند، به شرطی که ضرر و زیانی به  می

 حقوق دیگران وارد نکند.

 ی الضرر قاعده

ی الضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار  قاعده

ی ضرر و  ی ضرر، قاعده در اسالم است. از این قاعده به قاعده

ی نفی ضرر نیز تعبیر  ی الضرر و الضرار و قاعده ضرار، قاعده

ی الضرر از قواعد مشهور فقهی است که در  شود. قاعده می

تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر  بیش

در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی 

 شده است.

ال ”ی بقره است:  سوره 322ی  مستند قرآنی این قاعده، آیه

این آیه، مادران و پدران “. تضار والدة بولدها و المولود له بولده

را از ضرر رساندن به فرزندانشان نهی کرده است؛ بنا بر تفسیر 

دیگر آیه، هر یک از والدین را از ضرر زدن به دیگری، به 

ی فرزندشان، نهی نموده است. بنابر این، از آیه فهمیده  واسطه

 شود که ضرر زدن هر کسی به دیگری، ممنوع و ناروا است. می

ترین مستند این قاعده، حدیث معروف الضرر از پیامبر  اما مهم

است که “ سمرة بن جندب”اسالم است. این حدیث از داستان 

در “ کلینی”آمده است. “ ال ضرر و ال ضرار”در ذیل آن عبارت 

در ”کند که، امام باقر فرموده است:  کتاب اصول کافی نقل می

 کتک زدن دستفروش زن توسط مامور شهرداری فومن 
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فروش محصوالت تازه و طبیعی کشاورزان شمالی در شهرها 

ی عرفی در آن منطقه است.  توسط خود تولیدکنندگان، یک مسئله

لذا برخوردی که چند وقت پیش با یک زن دست فروش در فومن 

های  شد، خالف عرف آن منطقه بود. در آن منطقه دست فروش

رسانند بلکه در  کنار خیابان، نه تنها به حقوق شهروندان شری نمی

میان شهروندان محبوب هستند و اتفاقا برخورد با این افراد 

 مصداق اضرار به غیر است نه عمل این دست فروشان.

و اما اگر سد معبر موجب ضرر به حقوق دیگران است، برخورد باید 

که یک مامور شهرداری دفعتاً و  در چند مرحله صورت بگیرد نه این

توان از طریق راهکارهای بهتر از  با خشونت وارد ماجرا شود. می

و احضار به دادگاه، برخورد   جمله جریمه

بهتری انجام داد. و بی تردید اگر در جریان 

برخورد مامور شهرداری، ضرر و زیانی اعم از 

مالی، جانی و حیثیتی، به دست فروش و یا 

هرکسی که به زعم مامور سد معبر کرده، 

ی الضرر، جبران  وارد شود، باید طبق قاعده

 شود. 

ایرادات قانونی وظایف و اختیارات ماموران 

 سد معبر

اصالحی قانون  55ی  ماده 32بند 

ها بر این مسئله تاکید دارد که  شهرداری

ی اماکنی که به نحوی  برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه”

موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در 

ها،  شهرها باشد، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه

چنین  ها و هم ها، دکان ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه کارگاه

سازند و اصطبل چارپایان، مراکز  مراکزی که مواد محترقه می

هایی که ایجاد  دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب

کنند یا تولید دود، عفونت، محل تجمع  مزاحمت و سر و صدا می

های  حشرات و جانوران باشند، جلوگیری کرده و در تخریب کوره

های عمومی که مخالف  آجر، گچ، آهک پزی و خزینه گرمابه

 “.بهداشت است، اقدام کند

های کاذب است و اساساً  با شغل  مصداق اصلی این بند مبارزه

ی تصویب آن برای مقابله با فروشندگان مواد مخدر و  فلسفه

 رسانند.  های کاذبی است که به اقتصاد ضرر می شغل

ولی آیا دست فروشی لزوماً ضرر به اقتصاد است؟ در بند قبلی 

ی الضرر به تفصیل گفته شد، این مسئله  که در مورد قاعده

لزوماً زیان به اقتصاد عمومی نیست. بلکه در مواردی به رونق 

کند. خاستگاه طبقاتی دست فروشان که از  اقتصاد هم کمک می

تر از همه متهم به ایجاد سد معبر  طرف ماموران شهرداری، بیش

ی فقیر و زیر  رسد، عمدتاً از طبقه هستند از کجاست؟ به نظر می

ی اخیر  دو دهه-که در یکی متوسط جامعه باشند و با توجه به این

حجم این طبقه رو به رشد است، نباید نگاهی صرفاً حقوقی به 

این مسئله داشت. بلکه نگاه کالن 

اقتصادی به این فقره هم ضروری است. 

دست فروشان، کاالهای ارزان قیمت را 

ی فقیر جامعه قرار  در اختیار طبقه

دهند و در برخی مناطق حتی مردم  می

فارغ از فقیر و غنی بودن، همان طور که 

چون  تر اشاره شد، در مواردی هم پیش

خرید میوه وسبزی و سایر محصوالت 

کشاورزی و محصوالت غذایی خانگی، 

دهند از همین دست فروشان  ترجیح می

ها اعتماد  خرید کنند؛ چون معموالً به آن

ی بسیار مهم هم  تری دارند. لذا یک مقوله و اطمینان بیش

جا مطرح است و آن لزوم ساماندهی این دست فروشان  این

توسط شهرداری هاست. قطعاً در تمام شهرها فضاهای مناسبی 

ها را در اختیار این گروه از   توان آن وجود دارد که می

فروشندگان قرار داد تا به راحتی بتوانند کاالها و محصوالت خود 

 را به فروش برسانند.

ولی با این وجود سد معبر به عنوان یک عامل مزاحم در شهرها 

 55ی  ماده 32و به ویژه در کالن شهرها، از مصادیق بند 

 3ی یک بند  هاست. اما طبق تبصره اصالحی قانون شهرداری

ها، سد معابر عمومی و اشغال  قانون شهرداری 55  ی ماده

ها و  ها، پارک ها، میدان ی غیرمجاز از آن روها و استفاده پیاده

اگر سد معبر موجب ضرر به حقوق دیگران 
است، برخورد باید در چند مرحله صورت بگیرد 

که یک مامور شهرداری دفعتاً و با  نه این
توان از طریق  خشونت وارد ماجرا شود. می
و احضار به   راهکارهای بهتر از جمله جریمه

دادگاه، برخورد بهتری انجام داد. و بی تردید اگر 
در جریان برخورد مامور شهرداری، ضرر و زیانی 
اعم از مالی، جانی و حیثیتی، به دست فروش و 
یا هرکسی که به زعم مامور سد معبر کرده، وارد 

 ی الضرر، جبران شود.  شود، باید طبق قاعده



68شماره   
 دی

1395 

ی 
اع
تم
 اج

8 

باید توجه داشته باشیم که قانون یک متن خشک و بی روح است 

ها با عموم مردم در ارتباط هستند و در برخورد عالوه  و شهرداری

 بر قانون باید به فاکتورهای دیگر هم توجه شود.

ی سد معبر حل شود،  که در ایران مسئله رسد برای این به نظر می

اوالً باید قوانین اصالح شوند و هم برای سد معبرهای واقعی که 

های سنگین و بازدارنده  شوند مجازات موجب اضرار به غیر می

وضع شود و هم برای ماموران متخلف که دست به خشونت لجام 

زنند. ثانیاً یک مشکل اساسی دیگر هم این وسط  گسیخته می

ها برای سد معمبر از ماموران  که معموالً شهرداری هست، و آن این

کنند. این نهایت تخلف از قانون است و هیچ  روزمزد استفاده می

معیار منطقی و عقالنی 

در این فرآیند دیده 

شود. سد معبر یک  نمی

ی حقوقی است  پدیده

که به حقوق شهروندی 

مربوط است. هرگز 

رود که  انتظار نمی

ی مامورین سد  همه

ی  معبر، تحصیل کرده

ی حقوق باشند و  رشته

خودشان در قامت یک 

تحلیلگر حقوقی ظاهر 

شوند، اما این انتظار بدیهی است که یک مامور سد معبر  باید 

های حقوقی و عرفی الزم را در این مورد گذرانده  حداقل آموزش

باشد و برخوردش اول از همه باید حقوقی و قانونی و بعد از آن 

که حضورشان  حکیمانه و دوستانه و از روی شفقت باشد؛ نه این

باشد و فروشندگان و ماموران به مثابه “ النصر بالرعب”مصداق 

شوند و دائم در تعقیب و گریز و تخریب و “ جن و بسم اهلل”

ها در مورد به  فحاشی باشند. اما متاسفانه روندی که در شهرداری

شر ”تر شبیه استخدام  بینیم ، بیش کارگیری مامورین سد معبر می

 است تا استخدام یک مامور اجرای قانون! “ خر

است.   های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع اعالم شده باغ

 های گذشته ذکر شد( )ایراد این بند در قسمت

ها،  براساس قوانین موجود کشور یکی از وظایف اصلی شهرداری

ها  های شهرها است. شهرداری سازماندهی معابر و گذرگاه

اماکن،  توانند برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و  می

ی ماموران خود اقدامات الزم را انجام دهند و یا  راساً به وسیله

در صورت نیاز از نیروهای انتظامی استفاده کنند. این 

ها همواره نسبت به سد معبر و جمع آوری مزاحمان  شهرداری

کنند، ولی به دلیل اینکه در این موضوع گاهی عرف در  اقدام می

مقابل قانون قرار گرفته است، پس از گذشت مدتی از برخورد 

ها با  شهرداری

ها  متخلفان، آن

دوباره به حالت اولیه 

 گردند.  بر می

ها در  دادگاه

های سد معبر  پرونده

با مشکالتی مواجه 

هستند؛ اگرچه از 

نظر قانونی وظایف 

شهرداری تا حدودی 

مبهم و نامشخص 

است، اما تخلف 

بودن سد معابر )در مواردی که اضرار به غیر ثابت است( نیز 

ی برخورد  محرز و مشخص است، ولی در عین حال نحوه

ها متفاوت است. دلیلش هم روشن است؛  قضات با این پرونده

چون قوانین در این مورد ابهامات و خالءهای زیادی دارد. 

دهند، اما این  ها برخوردهایی را انجام می اگرچه شهرداری

گری که در قانون جرم است  ی تکدی برخوردها مثل قضیه

چندان پاسخگو نیست و پس از مدتی دوباره همگان شاهد این 

دهد که  ها در شهرها هستند. این نشان می گونه تخلف

برخوردها عادالنه و منصفانه و منطبق بر عرف مناطق نیست. 
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بی خانمانی، واقعیت تلخ دنیای امروز است که در تمام کشورهای 

جهان، علی رغم سطح پیشرفت اقتصادی، وجود دارد. لیالنی فرها 

(Leilani Farha) ی سازمان ملل در خصوص  گزارشگر ویژه

مراتب نگرانی  3202مارچ  2ی مسکن، در  حقوق انسانی در زمینه

جدی خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ابراز داشت. وجود 

ی ثروت و  ها انسان بی خانمان، فرایند توزیع ناعادالنه میلیون

ها برای  های اقتصادی است و دال بر عدم موفقیت دولت نابرابری

احترام به حقوق انسانی آسیب پذیرترین بخش اقتصادی جامعه، 

 یعنی فقرا، است. 

که سازمان ملل بی خانمانی را به مثابه بحران جدی  علی رغم این

های عضو را متعهد به زدودن آن  حقوق بشر قلمداد کرده و دولت

ی پایدار  میالدی و قائل گردیدن به اهداف توسعه 3222تا سال 

ای  نموده، اما واقعیت آن است که بی خانمانی آهنگ رشد فزاینده

های نئولیبرالیستی و رشد  در سراسر جهان داشته و سیاست

نیروهای راست و دست یابی آنان به قدرت بدون شک چالش 

 عظیمی در این امر است. 

 3225بر اساس آخرین بررسی جامع سازمان ملل که در سال 

میلیون بی خانمان در جهان وجود دارد  022صورت گرفته، حداقل 

رو امروزه، بحران مسکن به مثابه بحران جدی احترام به  اما از این

شود. سازمان مسکن برای بشریت  حقوق انسانی قلمداد می

Habitat For Humanity)  ( به رقم  3205در تخمین سال

 برخوردار نیستند.“ مسکن کافی”میلیارد نفر اشاره دارد که از  2/0

 52های جهان در هند قرار دارند که  ی بی خانمان بخش عمده

را شامل “  تقریباً بی خانمان”میلیون  052میلیون بی خانمان و 

میلیون کودک خیابانی هستند. در چین،  32شوند. از این تعداد،  می

میلیون بی خانمان وجود  2ترین کشور جهان، قریب  پرجمعیت

هزار مددکار اجتماعی برای  32هزار پناهگاه امن و  3دارد و 

ها مشغول به فعالیت   ی خدمات اجتماعی به بی خانمان ارائه

 (0هستند. )

سال و یا باالی  01ها در چین زیر سن  سوم بی خانمان-یک

های فیزیکی  سال هستند و تعداد قابل توجهی از ناتوانی 25سن 

ها را که  برند. دولت چین، بسیاری از بی خانمان و روانی رنج می

برند و از روستاهای خود  ی شهرهای بزرگ به سر می در حاشیه

اند، چنانچه نتوانند در شهرها خود را تامین کرده و  کوچ کرده

ها در بازار  مسکنی برای خود داشته باشند که مستلزم حضور آن

 گرداند. اند، باز می ها آمده کار است، به روستاهایی که از آن

میلیون نفر در هر سال بی  3/5ی اورپا نیز  در کشورهای اتحادیه

های  خانمان هستند و این در حالیست که این کشورها از سیاست

 ی مسکن برخوردارند. تری در زمینه نسبتاً متعادل

ها  در امریکا که از نظر گردآوری آمارهای مربوط به بی خانمان

ی اروپا موقعیت بهتری دارد، بر اساس  در کنار کشورهای اتحادیه

نفر  521هزار و  525(  3تهیه شده ) 3202  گزارشی که در ژانویه

های بی  ها، ماشین، پناهگاه بی خانمان وجود دارد که در خیابان

برند. از این  های مسکونی موقت به سر می ها و یا محل خانمان

شوند و  نفر در ساختار خانواده قلمداد می 312هزار و  322تعداد 

چهارم کل این تعداد -نفر مجرد هستند و یک 533هزار و  251

 دهند. را کودکان تشکیل می

های  کارتن خواب”درصد  05های فوق،  از تعداد بی خانمان

شوند. برای کارتن خوابی مزمن، تعریفی  محسوب می“  مزمن

وجود دارد که در مباحث جامعه شناسی در امریکا به آن استناد 

شود. کارتن خواب مزمن، در واقع فردی است که یا ناتوانی  می

تر از یک سال  جسمی و روحی داشته و کارتن خوابی را بیش

تجربه کرده و یا در عرض سه سال، چهار مرتبه بی خانمانی را 

 تر تجربه کرده است. ماه)یک سال( و یا بیش 03جمعاً به مدت 

 کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

 الهه امانی
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خانمانی در ابعاد جهانی بسیار دشوار است و بی خانمانی تعاریف 

 متفاوتی در کشورهای مختلف دارد.

های غیر  در کشورهای غربی که نهادهای مردم نهاد، سازمان

دولتی و تحقیقات اجتماعی بسیار به امر گردآوری آمار توجه 

های بی  های ملی غالباً افرادی را که در پناهگاه داشته، سرشماری

های دولتی و  برند و یا از کمک ها شب را به سر می خانمان

آورند اما  کنند، به حساب می سوبسیدها برای مسکن استفاده می

بی ”حتی در این کشورها، از جمله امریکا، قادر به برآورد 

 نیستند.“ های پنهان خانمان

های نیمه تمام و  ها، داخل ساختمان ها، در پارک کسانی که زیر پل

یا از مبل یک خانه به 

ی دیگر  مبل خانه

روند و اساساً در  می

اماکنی هستند که جای 

زندگی حداقل برای آنان 

وجود ندارد، در این 

ها حضور  سرشماری

 ندارند. 

چنین  ها هم بی خانمان

در کشورهای گوناگون 

شوند. برای مثال در هنگ کنگ در  در اماکن مختلف متمرکز می

برند، در اسرائیل و  شود، به سر می نامیده می“  قفس”چه  آن

ها و کانتینرهای حمل و نقل، در هند و  فلسطین در اتوبوس

ها،  پله ها، راه روها، در اروپا روی سقف ساختمان بنگالدش در پیاده

کانتینرهای خالی و در کشورهای آسیا، افریقا، امریکای التین و 

ها و  آبادها، کارتن  ها، حلبی ها، زاغه اروپای شرقی، در خیابان

ی شهرهای بزرگ و در ایران ما، در  چادرهای کم ارزش در حاشیه

 برند.  ها و حلبی آبادها به سر می ها، کارتن ها، زیر پل پارک

ی جهانی حقوق بشر که  شایان توجه است که عالوه بر اعالمیه

ها پیمان  ها نسبت به داشتن مسکن در آن قید شده، ده حق انسان

ها و دیگر اسناد بین المللی که  نامه، اعالمیه، سندهای کنوانسیون

ها در امریکا، سربازان از جنگ برگشته  درصد از بی خانمان 1

ترین تمرکز  هستند و واشنگتن، پایتخت ایاالت متحده، بیش

چنین تخمین زده  های از جنگ برگشته را دارد. هم کارتن خواب

میلیون نفر از سربازان از جنگ برگشته، در  0/5شود که  می

هزار جوان  552چنین  معرض بی خانمانی هستند. در امریکا هم

( جوانان 2تر از یک سال بی خانمان هستند. ) سال، بیش 35زیر 

مانند و مدام از این شهر به  تر در یک جا می کارتن خواب، کم

کنند.  ای دیگر نقل مکان می ای به محله شهر دیگر و از محله

تر  تر، کم های مسن چنین در مقایسه با بی خانمان ها هم آن

 دهند. هویت بی خانمانی را به خود نسبت می

چنین یکی از  هم

های بی  زیرگروه

–های امریکا  خانمان

ها نیز در  که تعداد آن

، -حال رشد است

جوانانی هستند که 

جنسیتی -تنوع جنسی

ی  دارند و جزو جامعه

ال.جی.بی.تی

(LGBTQ) 

شوند.  محسوب می

ها در اکثر موارد، توسط خانواده، محله، بستگان و دوستانشان  آن

 گیرند.  نپذیرفته نشده، مورد تحقیر و اذیت و آزار قرار می

درصد از جمعیت بی  52چنین بر اساس گزارش فوق الذکر،  هم

سال سن دارند. این زیر گروه،  52ها در امریکا، باالتر از  خانمان

بخشی هستند که مشکالت سالمتی فراوانی داشته و در معرض 

هایی منجمله شکستگی استخوان، آرتروز و افسردگی  بیماری

 قرار دارند. 

ی جهان اما بیانگر  این ابعاد وسیع بی خانمانی در عرصه

ی حق  ها در زمینه آمارهای واقعی کسانی که حقوق انسانی آن

گردد، نیستند؛ چرا که تعریف بی  داشتن مسکن تامین نمی

 عکس از الیف  -یک زن بی خانمان در هند 
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ی حق  توسط کشورهای سازمان ملل امضا گردیده، در زمینه

ی حقوق  مهم و اولیه  انسانی افراد به مسکن به مثابه یکی از ارکان

کشور این حق را  52چنین متجاوز از  انسانی اشاره شده است. هم

رو، این سوال  اند. از این در قانون اساسی خود نیز انعکاس داده

آید که دالیل روند رو به افزایش بی خانمانی در سطح  پیش می

هایی  تواند به گوشه جهان، چیست؟ دالیل اقتصادی و سیاسی می

 از این چالش عظیم جهانی بپردازد:

از منظر اقتصادی، بی خانمانی فرایند عدم اشتغال و فقر است. ما 

بریم که شکاف فقر و ثروت در هر یک از  در دنیایی به سر می

چنین شکاف اقتصادی بین  کشورهای جهان افزایش یافته و هم

کشورهای شمال و جنوب گسترش داشته 

است. این مسئله یکی از روندهای کالن 

شود و در حقیقت فقر و  جهانی محسوب می

ی تنگاتنگی با یکدیگر  بی خانمانی رابطه

 دارند. 

عالوه بر دالیل اقتصادی، دالیل سیاسی نیز 

وجود دارد. با پیشرفت اقتصادی در 

ی زمین نیز  کشورهای جهان، ارزش مبادله

رود و توانمندان اقتصادی و صاحبان  باال می

ی خود،  سرمایه، با نیت افزایش سرمایه

تری را به ویژه در بهترین  های بیش زمین

مناطق و با باالترین سطح کیفیت از نظر محیط زیستی، به تملّک 

آورند. حتی در کشورهای جهان سوم، زیباترین مناطق،  خود درمی

ماند.  از تصاحب سرمایه داران کالن داخلی و خارجی مصون نمی

رو، مردم عادی و به ویژه زحمتکشان که امکانات اقتصادی  از این

ی شهرها و مناطقی که از  محدودی دارند، به طور مداوم به حاشیه

 شوند.  تر است، رانده می نظر آب و هوا نامساعدتر و زمین ارزان

ها  های غربی، فقرا و مطالبات آن جایی که حتی در دموکراسی از آن

ای در ساختارهای سیاسی نداشته و دولت از جانب آنان فشار  وزنه

ی  ی سیاسی در زمینه کند، میل و اراده سیاسی احساس نمی

پاسخگویی به مطالبات این قشر وجود ندارد. نیروهای دست 

راستی، دیگر حتی خود را ملزم به حفظ سیمای دموکراسی 

های لجام گسیخته و عریان تمرکز  اقتصادی ندانسته و سیاست

 گیرند.  قدرت و ثروت را در دست صاحبان سرمایه در پیش می

چنین فشارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز  هم

در حدت بخشیدن به بحران مسکن در جهان نقش داشته است. 

ی آسیا، افریقا و امریکای التین  برخی از کشورهای سه قاره

ی مسکن دارند اما بازپرداخت  های مناسبی در زمینه سیاست

  های کالن دو نهاد فوق و در بسیاری موارد پرداختن بهره وام

های  ی این کشورها است و دست ها، اقالم کالن بودجه این وام

نامرئی این نهادهای جهانی، چنان گلوی اقتصاد این کشورها را 

گیرند که یا تعهدات  ها در برابر این امر قرار می فشارد که آن می

مالی خود را به بانک جهانی و صندوق 

ی  بین المللی پول انجام داده، از بودجه

خدمات اجتماعی مردم خود زده و 

مسکن، بهداشت، تحصیل و سایر خدمات 

را به مخاطره افکنند و یا منزوی گشته و 

در اقتصاد جهانی جایی نداشته باشند و به 

فرایندهای شدید و زیانبار اقتصادی و 

 سیاسی آن تن دهند. 

ی  راهکارهای مثبت و موثر و نقش جامعه

 مدنی

های بی خانمانی،  در مقابله با چالش

ای  های اجتماعی پیشرفته ی اروپا از سیاست کشورهای اتحادیه

چنین برخی از  ی مسکن برخوردار هستند. هم در زمینه

ی آسیا، افریقا و امریکای التین، از جمله  کشورهای سه قاره

برزیل، شیلی، کلمبیا، اندونزی، سنگال، سنگاپور و تانزانیا 

 اند.  راهکارهای موثر در کاهش این بحران داشته

مطالعات بی خانمانی و تحقیقات اجتماعی، بیانگر آن است که 

هایی است که در مقیاس  ها در سیاست ترین موفقیت بیش

گویند قرن بیست و یکم، قرن  محدودتر تحقق یافته است. می

ی شهرهای  شهرها است و مشکل بی خانمانی، عمدتاً در حاشیه

ی تخفیف  های مثبت در زمینه بزرگ جهان حضور دارد. نمونه

بحرانی بی خانمانی در سطح شهرها وجود داشته نه در سطح 

های غربی،  جایی که حتی در دموکراسی از آن
ای در ساختارهای  ها وزنه فقرا و مطالبات آن

سیاسی نداشته و دولت از جانب آنان فشار 
ی سیاسی  کند، میل و اراده سیاسی احساس نمی

ی پاسخگویی به مطالبات این قشر  در زمینه
وجود ندارد. نیروهای دست راستی، دیگر حتی 
خود را ملزم به حفظ سیمای دموکراسی 

های لجام گسیخته  اقتصادی ندانسته و سیاست
و عریان تمرکز قدرت و ثروت را در دست 

 گیرند.  صاحبان سرمایه در پیش می
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ی حق انسانی مسکن هستند. از سوی دیگر، با گسترش  در زمینه

های حقوق بشری  ها و گروه ، سازمان“حقوق انسانی”ابعاد فرهنگ 

تر از هر زمان امروزه به اعتالی مبارزات مردم  و حقوقدانان بیش

 برای مسکن درگیر هستند. 

ی خود در کشورهای  های جامعه مدنی در تنوع گسترده سازمان

گوناگون نقش آفرینی داشته؛ از تامین مسکن موقت توسط 

کلیساها و مراکز مذهبی گرفته، تا اهدای غذا و امکانات بهداشتی 

برای نیازمندان تا حتی واحدهای تولیدی که با اهدای چادرهای 

های روزانه؛  تک نفره، وسایل گرم کننده، پوشاک و سایر نیازمندی

کوشند پلی برای بازگشت این  های مردم نهادی که می از سازمان

های کارآموزی، کمک  افراد به زندگی عادی فراهم آورده و با دوره

های درخواست کار)رزومه( و یا اهدای لباس مناسب  ی فرم در تهیه

های  برای مصاحبه

کاری تا در اختیار 

قرار دادن 

های پستی  صندوق

برای مکاتبات در 

ی  ی کار، ارائه زمینه

موبایل برای تماس 

برای اشتغال و سایر 

توانند در  موارد، می

کاهش بحران رو به 

ها  رشد بی خانمان

های مثبتی  گام

 بردارند. 

 جنسیت و بی خانمانی

زنان در سراسر کشورهای جهان از نظر اقتصادی در موقعیت 

ای زنانه دارد  فرودست قرار دارند. فقر در قرن بیست و یکم، چهره

جنسیتی و -های دیرپای آن در مناسبات قدرت جنسی و ریشه

های جنسیتی است. روشن است که هر چه برابری  نابرابری

ی فقر رنگ باخته و زنان  ی زنانه تر باشد، چهره جنسیتی متعادل

ی  های مردم نهاد فعال و جامعه کشورها. در جوامعی که سازمان

ها حضور یافته و قادر  مدنی پویا و شهروندان در این سازمان

اند که از سطح مردمی به سیاست گذارن فشار بیاورند،  بوده

 هایی هستیم.  شاهد موفقیت

البته اراده و خواست سیاسی در چاره جویی برای مشکل بی 

ی این  ها، نقش مقامات شهری به مثابه تسهیل کننده خانمان

ی مردم  های اجتماعی و نه سرکوبگر مطالبات و خواسته چالش

های  ی مسکن و همکاری خالق و نزدیک سازمان در زمینه

مردم نهاد و غیردولتی با مقامات شهری، از عوامل موفقیت این 

 ها بوده است.  پروژه

ها و مطالبات مردم برای  ها نیز، با انعکاس خواسته نقش رسانه

برخورداری از مسکن کافی و امن و تشویق سیاستگذاران 

شهری در 

ی تدوین  زمینه

راهکارهای 

سیاسی 

مسئوالنه در 

مورد بی 

ها و  خانمان

ها  حقوق انسان

هم یکی از 

عوامل کارساز 

 است. 

در بسیاری از 

ها را  ها، زمین کشورهای امریکای التین، فقرا و بی خانمان

اشغال کرده و دولت را مجبور به پاسخگویی به نیازهای خود در 

هزار  022اند. و یا در فیلیپین متجاوز از  مورد مسکن نموده

سازمان مردم نهاد و غیردولتی برای چاره سازی شرایط زاغه 

ها فعال هستند. در واقع  نشینان، حلبی آبادها و کارتن خواب

اکثریت میلیونی مردم و شهروندانی که از حق فقرا برای داشتن 

ی چاره اندیشی  و بلقوه  کنند، نیروی محرکه مسکن پشتیبانی می

 عکس از رویترز  -یک زن بی خانمان به همراه فرزندانش در امریکا 
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توانند از موقعیت بهتری از نظر اقتصادی برخوردار باشند. زنان  می

دهند؛ کاری که  دو برابر مردان کار خانگی بدون دستمزد انجام می

تر  تنها ارزش مصرف داشته و از ارزش مبادله بی بهره است. بیش

کارهای فصلی، موقتی و نیمه وقت را زنان در جهان انجام 

های خانوادگی  دهند چرا که این مشاغل را پیرامون مسئولیت می

دهند. زنان سه برابر مردان کارهای نیمه وقت را  خود سازمان می

 (5دهند. ) در جهان انجام می

ترین اشتغال را در کارهایی دارند که دستمزد  چنین زنان بیش هم

پایینی دارد و حتی در مشاغل باال، زنان در سراسر جهان از مزد و 

 حقوق برابر در مقابل کار برابر بی بهره هستند. 

برای بسیاری از زنان جهان، مسکن در بافت 

ساختار خانواده قرار دارد که در ادبیات 

وابستگی ”ی جامعه شناسی به عنوان  حوزه

 گردد.  قلمداد می“ مسکن

در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی که 

ی  گردآوری آمار و تحقیقات اجتماعی دامنه

تری دارد، چگونگی بی خانمانی زنان  گسترده

ها و مقتضیات اجتماعی  با سایر آسیب

تر بررسی گردیده است. در تحقیقاتی  روشن

 انجام  3202که در امریکا در سال 

 ,Metraux, Bymeگرفت )توسط 

Calhomeی زنانی که از  ی زنان، به ویژه در حوزه (، رابطه

کنند، با  های روانی را ترک می شوند و یا بیمارستان زندان آزاد می

اند، و دلیل آن است که این  بی خانمانی به روشنی تثبیت گردیده

 ترین اقشار جامعه قرار دارند. ی آسیب دیده زنان در زمره

ی حقوق  هایی که در زمینه چنین نهادهای بین المللی، سازمان هم

کنند، بر این امر صحه  ها فعالیت می انسانی زنان و بی خانمان

 اند که:  گذاشته

زنان بی خانمان به نسبت بسیار باالتری از زنان دیگر مورد  .1

 گیرند. اذیت و آزار جنسی قرار می

که به موقعیت کارتن خوابی درآیند و یا حتی به  قبل از آن .2

موسسات خدمات اجتماعی رجوع کنند، به خانواده، بستگان 

 آورند. و دوستان رو می

ای را تحمل  ها و فشارهای عصبی عدیده این زنان استرس .3

کنند که شامل نگهداری از فرزندان، تامین غذا، تحصیل  می

کودکان و مسکن برای خانواده و حتی حفظ بهداشت و 

 سالمت خود و خانواده است.

آیند که  هایی می درصد باالیی از زنان بی خانمان از خانواده .4

شان استحکام نداشته، مناسبات سالم در آن  ساختار خانواده

های دیگر  وجود ندارد. اعتیاد، خشونت خانوادگی و آسیب

 ساختار خانواده را ضربه پذیر نموده است. 

در سطح جهان گردآوری آمار در رابطه با  

زنان بی خانمان و یا زنانی که در تهدید 

بی خانمانی هستند و امنیت مسکن 

بار است. تبعیضات  ندارند، بسیار چالش

-نژادی و قومی در کنار تبعیضات جنسی

ی فراتری از مشکالت را  جنسیتی، الیه

چنین زنان  در برابر زنان قرار داده و هم

مهاجر و پناهنده که بخش قابل توجهی 

های جهان را تشکیل  از بی خانمان

های دیگر سیستم رنج  دهند، از الیه می

های حمایتی اجتماعی و اقتصادی در  برند؛ چرا که از سیستم می

 توانند استفاده کنند. بسیاری از موارد به دلیل موقعیتشان نمی

های روانی، مواد  بی خانمانی زنان چون مردان با فقر، بیماری

ی تنگاتنگی دارد و خشونت خانوادگی نیز  مخدر و الکل رابطه

یکی از عوامل موثر بی خانمانی زنان، به ویژه در کشورهای 

غربی است. در مقابل، در کشورهایی که نابرابری جنسیتی 

های حقوقی برخوردار نیستند و از  تر بوده و زنان از حمایت فزون

ها تحمیل  نظر فرهنگی نیز بی خانمانی بار سنگینی به آن

مانند؛ زیرا  کند، بسیاری در مناسبات خشونت بار ازدواج می می

توانند  آلترناتیو دیگری را حتی برای کوتاه مدت برای خود نمی

 متصور باشند. 

بی خانمانی زنان چون مردان با فقر، 
های روانی، مواد مخدر و الکل  بیماری

ی تنگاتنگی دارد و خشونت خانوادگی نیز  رابطه
یکی از عوامل موثر بی خانمانی زنان، به ویژه 
در کشورهای غربی است. در مقابل، در 
تر بوده و  کشورهایی که نابرابری جنسیتی فزون

های حقوقی برخوردار نیستند و  زنان از حمایت
از نظر فرهنگی نیز بی خانمانی بار سنگینی به 

کند، بسیاری در مناسبات  ها تحمیل می آن
مانند؛ زیرا آلترناتیو  خشونت بار ازدواج می

دیگری را حتی برای کوتاه مدت برای خود 
 توانند متصور باشند.  نمی
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کسانی که برای اقامت موقت و گذار، محلی را در اختیار  .2

های  های افرادی بی خانمان، اقامتگاه دارند؛ از جمله پناهگاه

 موقتی که سوبسید دولتی دارند و غیره.

 (Housing Insecurity)کسانی که امنیت مسکن  .3

ها  ندارند و هر لحظه در معرض بی خانمان شدن هستند. آن

ممکن است به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره، تحت 

چنین شرایطی قرار بگیرند و یا زنانی باشند که در معرض 

خشونت خانوادگی 

قرار دارند که بیرون 

شدن از خانه، هر 

لحظه در انتظار آنان 

 است.

زنانی که مسکن  .4

ناکافی دارند؛ در 

اماکنی هستند که 

امکانات اولیه ندارند. 

دسترسی به توالت و 

امکانات بهداشتی 

 در محل زندگی آنان محدود و تراکم جمعیت زیاد است. 

میلیون و یک بیلیون  022های جهان بین  که بی خانمان با این

شوند)با توجه به تعاریفی که از بی خانمانی وجود  تخمین زده می

دارد(، آمار دقیقی از زنانی که بی خانمان هستند، وجود ندارد. در 

های  واقع عالوه بر دالیل فرهنگی، در بسیاری از کشورها سیاست

زن ستیز و عدم وجود حقوق برابر، حتی صاحبان قدرت را به فکر 

 دارد.  گردآوری آمارهای دقیق از این قشر وا نمی

بار مضاعفی بر دوش زنان دارد. در “  شرمندگی”عامل فرهنگی 

بسیاری از کشورها، زنان بی خانمان به هر شرایطی تن در 

دهند تا هویت بی خانمانی و فرایندهای آن را اتخاذ نکنند؛  می

کالمی که “. گردد هیچ زنی که قابل احترام باشد، بی خانمان نمی”

ها در  مقامات مسئول شهر سئول کره جنوبی پس از فشار رسانه

برابر اظهاراتشان که اساساً وجود زنان بی خانمان را منکر گردیده، 

تعاریف جنسیتی متفاوتی از بی خانمانی وجود دارد اما به علت 

هایی که از نظر اجتماعی و  تنوع ساختارها و سایه روشن

آورد، باید به  های بی خانمانی زنان را فراهم می اقتصادی، زمینه

ی این تنوع باشد، برسیم. این امر به  تعریفی باز که دربرگیرنده

های  که بی خانمانی زنان شاخص دو دلیل مهم است: اول این

متفاوتی از بی خانمانی مردان دارد. و دلیل دیگر این است که 

کنند،  بی خانمانی زنان بنا به کشوری که در آن زندگی می

متفاوت است. 

حقوق جنسیتی 

برابر، توسعه یافته 

یا در حال توسعه 

بودن کشور، سطح 

فرهنگی جامعه از 

نظر میزان 

های  نابرابری

جنسیتی در 

برخورد با زنان بی 

 خانمان تاثیر دارد.

چنین بی خانمانی زنان را نباید محدود به زنانی قلمداد کنیم  هم

کنند. حتی در  ها به سر می روها و پارک که شب را در پیاده

کشورهای غربی این امر صادق است که زنان بی خانمان در 

ی بی  سایه قرار دارند. در تحقیقی که در آلمان روی مسئله

چه  های زن انجام گرفته، چنین دریافت شده که آن خانمان

تصویر و تجسم زنان بی خانمان است که اصطالحاً بگ لیدی 

(Bag Lady) شود و قابل رویت هستند، در واقع  خوانده می

 (5بخش کوچکی از آمار واقعی زنان بی خانمان است. )

های ملی  با مالحظات فوق، تعریف فدراسیون اروپایی سازمان

FEANTSA)(  کنند، بی  ها کار می که با بی خانمان

 کنند:  ها را بدینگونه طبقه بندی می خانمان

که شب را زیر سقفی به سر کنند)کسانی که در  بدون آن .1

 روها و سایر نقاط غیر محفوظ هستند(. ها، پیاده پارک

 عکس از مهر  -ی بی خانمان در ایران  یک خانواده
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که بحران اقتصادی شدیدی در  0995-3220ها  )در خالل سال

 بسیاری از کشورهای آسیایی وجود داشت( ابراز داشتند. 

توان  هایی را که می درصد جمعیت بی خانمان 33در امریکا زنان 

دهند. در کنار امریکا، در  ها را آمارگیری کرد، تشکیل می آن

کشورهای دانمارک و آلمان نیز تعداد زنان بی خانمان رو به رشد 

های مدنی در ابعاد متفاوت و  است. در این کشورها، سازمان

رسانند. از تهیه  متنوعی به زنان و دختران بی خانمان یاری می

ی بهداشتی و تغذیه گرفته تا توانمندی اقتصادی از  امکانات اولیه

طریق کارآموزی و امکانات درمانی برای آنان که با افسردگی و 

های  کنند. چندی پیش یکی از سازمان اعتیاد دست و پنجه نرم می

مردم نهاد در لس آنجلس تنهای روی در اختیار قرار دادن نوار 

بهداشتی به زنان بی خانمان تمرکز نمود 

چنین نهادهای کوچک و بزرگی  و هم

وجود دارد که برای مدتی به زنانی که از 

زندان آزاد شده، امکانات الزم و تشویق 

و حمایت برای وارد شدن مجدد به 

دهد. این  جامعه و زندگی سالم را می

نهادها باید شرایط تشویق کننده و 

های مثبت برای این زنان را  انگیزه

فراهم آوردند تا بلکه بتوانند به زندگی 

 عادی بازگردند.

 بی خانمانی در ایران

در ایران نیز بر اساس گزارشات انعکاس 

ی  های عمده یافته در مطبوعات، شاخص

بی خانمانی از روندهای سایر کشورها دور نیستند. محسن روش 

پژوه، مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی اعالم 

های ایران را که  درصد از کل کارتن خواب 05الی  02نموده که 

شود، زنان  هزار نفر برآورد می 32رقم آن طبق آمارهای دولتی 

دهند؛ طبق این آمار بالغ بر سه هزار زن کارتن خواب  تشکیل می

 هستند.

چنین رضا جهانگیری فر، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه،  هم

های اجتماعی شهرداری تهران، اظهار داشته  خدمات و مشارکت

نفر، باردار  92درصد از زنان کارتن خواب تهران، حدود  2که 

چنین از مرگ اغلب  هستند. وزارت بهداشت در گزارش خود هم

در   زنان باردار کارتن خواب به همراه نوزادهایشان در پی زایمان

 های غیر بهداشتی خبر داده است.  محیط

ی زنان کارتن خواب و بارداری و فوت مادر و نوزاد او در  مسئله

زنان بی خانمان که چندی “  عقیم سازی”ی اجتماعی  مقوله

های ایران را به خود اختصاص داد، مطرح  های رسانه سرمقاله

گردید. بحثی که سازمان بهزیستی در گفت و گو با اعتماد در 

تر  چرا یک زن معتاد)بیش”توجیه این مخالفت اظهار داشت که 

بحث راجع به زنان بی خانمان معتاد است( باید عقیم شود؟ او 

امروز معتاد است اما شاید شش ماه دیگر و یا یک سال دیگر، 

اعتیاد خود را ترک و درمان کند و به 

جامعه و خانواده بازگردد و تمایل به 

“. بارداری و فرزند آوری داشته باشد

مسلماً، عقیم سازی اجباری و 

ناخواسته زنان به ویژه به مثابه یک 

سیاست دولتی، نق  آشکار حقوق 

انسانی زنان و حق زنان بر بدن 

 خودشان است. 

در گزارشات مربوط به کارتن خوابی 

زنان، معاون خدمات اجتماعی سازمان 

رفاه و مشارکت اجتماعی شهرداری 

دارد که در  که اظهار می تهران در حالی

آمار زنان   هشت سال گذشته، عمده

بی خانمان و کارتن خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق 

“ کاهش سن زنان کارتن خواب”ی  داشته، از روند پر مخاطره

آورد. این در حالیست که خیل کودکان  سخن به میان می

ها و در  خیابانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ بر سر چهار راه

توان چشم بر آن  ای است که نمی روها تصویر تکان دهنده پیاده

 فرو بست.

زنان کارتن ”ای تحت عنوان  ، در مقاله0295خرداد  35در 

الدن ”خوانیم  می“  خواب، جنگی تمام عیار برای زنده ماندن

ی زنان کارتن خواب و بارداری و فوت مادر و  مسئله
زنان بی “ عقیم سازی”ی اجتماعی  نوزاد او در مقوله

های ایران را به  های رسانه خانمان که چندی سرمقاله
خود اختصاص داد، مطرح گردید. بحثی که سازمان 
بهزیستی در گفت و گو با اعتماد در توجیه این مخالفت 

تر بحث راجع  چرا یک زن معتاد)بیش”اظهار داشت که 
به زنان بی خانمان معتاد است( باید عقیم شود؟ او 
امروز معتاد است اما شاید شش ماه دیگر و یا یک سال 
دیگر، اعتیاد خود را ترک و درمان کند و به جامعه و 
خانواده بازگردد و تمایل به بارداری و فرزند آوری 

 “. داشته باشد
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 گیرد.  های بازار کار را نادیده می فقر و محدودیت 

 ها( که های بی خانمان ها )پناهگاه در کنار رفتارهای خشن کمپ

گونه که در مطبوعات انعکاس یافت، فردی که در این  حتی آن 

ها بود، به علت رفتارهای خشن خود را از پشت بام به پایین  کمپ

جا زندگی نکند، در کنار خشونت  پرت کرد تا بمیرد و در آن

های حمایتی از این زنان سبب  خانوادگی و عدم وجود سیستم

گردد که به طور روز افزون زنان خشونت دیده در عدم امنیت  می

های  ها نقل مکان کنند. این چالش مسکن و یا حتی به خیابان

اجتماعی در ایران نیز در مناسبات قدرت جنسیتی، عدم وجود 

های  دموکراسی و آزادی، تبعیضات جنسیتی از منظر قانون و انگاره

ها در جهان سپری شده، ریشه دارد.  فرهنگی که تاریخ مصرف آن

تری به تبعیضاتی  بایست توجه بیش  در این راستا، جنبش زنان می

 شود، داشته باشد. ی جامعه وارد می که به زنان آسیب دیده

هایی که زنان کارتن خواب در ایران با آن  در این انبوه چالش

مواجه هستند و ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

های مردم نهاد  ی مدنی و سازمان اقتصادی، تنها امید به جامعه

  ی فعالیت های بسیاری که در زمینه است که علی رغم محدودیت

تر برای زنان کارتن خواب فراهم  توانند شرایطی انسانی دارند، می

 آورند. 

 

 منابع:

 وبسایت سازمان مسکن برای بشریت .1

 The State ofها در امریکا ) گزارش آماری بی خانمان .2

Homelessness in America) وبسایت پایان 3202  ، ژانویه ،

  (End Homelessness)بی خانمانی 

 Endبررسی اجمالی بی خانمانی مزمن، وبسایت پایان بی خانمانی) .3

Homelessness)، 

4. Doherty 2001; Enders-Dragasser 2010; Mina-

Coull and Tartinville 2001; Novac, Brown, and 

Bourbonnais 1996; Schwartz 2010; Sikich 2008 

5. Helvie, C., & Kunstmann, W. (Eds.). (1999). 

Homelessness in the United States, Europe, and 

Russia: A comparative perspective. Westport, 

Connecticut: Bergin & Garvey. 

سال کارتن خواب پارک دروازه غار  30هستم، یک معتاد، حدود 

سال، شاید هر روز و شاید یک روز در  30و حقانی بودم. در این 

زدند. خیلی  آمدند و وسایلمان را آتش می میان، ماموران می

سال دارد و دو سال است که  25الدن اکنون “.  شدیم اذیت می

سالگی به آن مبتال بوده، ترک کرده  2اعتیاد خود را که از 

سالگی به بعد کارتن خواب شده و تجربیات زیاد  52است. او از 

شهرداری زنان کارتن خواب را به ”و فوق العاده تلخی دارد: 

روزه، رهایشان  30برد و بعد از یک دوره ترک  ها می گداخانه

گشتند، دوباره با کتک  کنند و وقتی این زنان به پارک برمی می

 “.گردانند ها برمی ها را به گداخانه آن

داستان الدن، روایت سمبلیک بسیاری از زنان کارتن خواب 

ی شهرهای بزرگ ایران است. بار فرهنگی و نگاه جامعه  حاشیه

های منفی، فشارهای دولتی به ویژه به زنان کارتن  با برچسب

های مردم نهاد که  ی کار سازمان خواب، محدود بودن حیطه

های کالن که  بایست تحت پوشش دولت و سیاست می

تبعیضات جنسیتی در جای جای آن وجود دارد، در کنار بار 

ی امید این زنان را به  های اجتماعی، روزنه فرهنگی و چالش

که مقامات مسئول چون نایب رئیس  کند. زمانی آینده، کور می

ها را  شورای شهر تهران، مرتضی طالئی، کارتن خواب

مردم حق ”دارد که  خواند و به صراحت اعالم می می“  ویروس”

، در واقع “ها از خود دفاع کنند دارند که در برابر کارتن خواب

پیامی است که نهادهای مردمی را برای کمک به آسیب 

 کند. های جدی مواجه می دیدگان بی خانمان با چالش

رسد که روندهای جهانی، انعکاس خود را در ایران  به نظر می

ی ایران است.  نیز داشته و این مسئله زنگ خطری برای جامعه

سال در ایران،  05کاهش سن کارتن خوابی به حداقل 

جنسیتی و -های بی خانمان، در کنار تبعیضات جنسی خانواده

ی سیاسی برای رسیدگی و کنترل بحران  نبود خواست و اراده

جنسیتی زنان -های جنسی بی خانمانی، نادیده گرفتن ویژگی

شود علت کارتن خوابی  کارتن خواب و این امر که تصور می

 زنان تنها اعتیاد است و عوامل دیگر کارتن خوابی زنان، از جمله
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ها اسپند دود  فروشد، نه ال به الی ماشین نه کنار پیاده رو فال می

پزد و نهه... امها  کند، نه گدای کنار خیابان است، نه آجر می می

چنان کودک کار است. شاید باورش سخت باشد چرا که در باور  هم

تر در فضای شهری و خیابهان دیهده و  رایج، کودک کار را بیش

قدر که خیابان جزو پسوندهای نامش شده: کودک  ایم. این شناخته

 کار و خیابان. 

هاست؛ شاید هم از بهد حهادثهه.  این یکی از اتفاق در کنج خانه

شود کهه  سال گفته می ۷۱تر از  کودکان کارگر خانگی به افراد کم

هایی از جمله کارههای  کنند و فعالیت ی افراد دیگر کار می در خانه

رسانی و کمک به  مراقبت از کودکان، باغبانی، پیغام  سخت خانگی،

دهند.  وکارهای کوچک را انجام می کارفرمایان خود در اداره کسب 

ی کارفرمایان خود و بهعهضهی بهه  بعضی از این کودکان در خانه

ها در ازای انجام کهار  کنند. برخی از آن صورت جداگانه زندگی می

کنند و برخی نیز برای غذا، سرپنهاه و دریهافهت  پول دریافت می

 دهند.  مراقبت، این کارها را انجام می

بودن، کودکان فعال در این بخش را بها “  خانگی” همین ویژگی 

تر نسبت به سایر کهودکهان  تر و البته پنهان خشونتی شاید پیچیده

سازد. کودکان کارگر خانگی ممکن اسهت بهرای  کار رو به رو می

اقوام و خویشاوندان یا برای افراد غریبه کار کنند. این امر بهاعهث 

ی کهارفهرمها  ی کودکان کارگر خانگی با خانواده شود که رابطه می

شفاف نباشد. زیرا برای مثال در این شرایط، کودک به کار مشغول 

آید، و یا با اعضهای خهانهواده  است اما کودک کارگر به شمار نمی

شود.  کند، اما به عنوان یک عضو خانواده با او رفتار نمی زندگی می

هها  های کار کودکان، فرد دستکم پس از سهاعهت در سایر رسته

ی خود پناه آورده و  تواند امیدوار باشد که به خانواده فعالیت می

هر چند بسیار ناچیز اما به هر حال از امنیت نسبی حضور والدین 

توانند بهره مند شوند؛ امنیتی که کهودک  خود برای ساعاتی می

ی کارفرما از آن  اسیر در کار خانگی با اسارت تمام وقت در خانه

 شود. بی بهره می

کودکان به کار گرفته شده در کار خانگی تهوسهط والهدیهن و 

شوند تا بهرای  های دیگر فروخته می خویشاوندان خود به خانواده

ها کار کنند. مکان و شرایط این کودکان معهمهوچ چهنهدان  آن

مشخص نیست و راه موثری نیز برای آگاه شدن از وضعهیهت و 

عاقبت آنان وجود ندارد. تماس بین کودک مستخدم و والدینهش 

ی کهارفهرمهای خهود  قطع و در نتیجه کودک کامأل به خانواده

پهذیهری  شود. این وابستگی سبب باال رفتن آسهیهب وابسته می

های دیگر نهیهز  شود و آنان را در معرض سوءاستفاده کودکان می

دهد. شاید همین نکته است که کار خانگی کودکهان را  قرار می

ی  اند. کمهیهتهه هاست یکی از انواع برده داری مدرن دانسته سال

، ۷۹۹۱المللی کار در گزارش خود در سال  تخصصی سازمان بین

توضیحاتی در خصوص کودکان مستخدم در رابطه با کنوانسیون 

ارائه کرده است. این کمیته، جدایی کودکان از خانه  ۴۹ی  شماره

ههای  ی خود را عاملی برای افزایش خطر سوءاستهفهاده و خانواده

فیزیکی و جنسی، ساعات کار طوالنی، شرایط کهار دشهوار و 

 هایی دانست که کودکان باید ]باالجبار[ تحمل کنند.  توهین

ی کار اجباری خانگی کهودک، تهبهعهیه   ی دیگر درباره نکته

جنسیتی گسترده حول این آسیب است. بنا بر آمارها بخش بسیار 

بزرگی از کودکان به کار گرفته شده در این عهرصهه، دخهتهران 

های غلط رایج در  هستند. این موضوع تا حد زیادی به دلیل سنت

ی وظیفه زن در مدیریت امور خانه بر  جوامع توسعه نیافته درباره

گردد. به طور مثال، والدین باور دارند که کار کهردن دخهتهر  می

هایی را برای  تواند موقعیت ی ثروتمند می ها برای یک خانواده آن

هها بهه دنهبهال داشهتهه بهاشهد.  دختر مذکور و نیز برای آن

شود که کار خانهگهی  های اجتماعی دختران سبب می محدودیت

 روزنامه نگار

 میالد پورعیسی

 تاملی در کار خانگی اجباری کودک
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اما وضعیت خرید و فروش کودکان در ایران و بردگی آن هها در 

کار خانگی اجباری چگونه است؟ پاسخ ساده به این پرسش ایهن 

است: هر چند اظهار نظر و اطالع رسانی در این مورد حتی بسیهار 

تر از سایر انواع کار اجباری کودکان است، اما بنابر برخی آمارها  کم

همان طور که در ابتدای این گزارش هم گفته شد یکی از دالیهل 

کم اطالعی در این مورد، ویژگی خانگی بودن آن است که باعهث 

شود هیچ گاه دولت یا نهادهای مدنی متوجه نشهونهد فهالن  می

کودک در فالن خانه در حال تحمل بردگی است؛ مگر کهارد بهه 

های فراوان، نامش به تهیهتهر  استخوانش رسیده و در اثر شکنجه

 روزنامه ها تبدیل شود. 

کار خانگی کودک بر خالف دیگر انواع کار کودکان تنها به دلیهل 

شود. در اغلب موارد، مشکالت خانهوادگهی،  فقر خانواده انجام نمی

روند کشیده شدن کودکهان بهه 

حیطه کار خانگهی را تسهریهع 

های  کنند. جدایی، سوءاستفاده می

فیزیکی و جنسی در خانواده، در 

کنار مشکالتی مانند اعتیهاد بهه 

توان از جمله عوامهل  الکل را می

 مهم این امر به شمار آورد.

توان  از این نظر این آسیب را می

مشابه فرار جوانان و نوجوانان از 

خانه دانست. درست مانند یک جوان که عطای بهودن در کهنهار 

های گوناگون به لقایش  ها و خشونت خانواده را به دلیل محرومیت

ی اصلی خود را رها  بخشد؛ یک کودک هم ممکن است خانواده می

ی جدید هم در  ای دیگر پناه آورد. هر چند در خانواده و به خانواده

های دیگر از  تواند محرومیت کنار احتمال محرومیت از دستمزد، می

های عاطفی و جسمی را تحمل کند. گسترده بهودن  جمله تبعی 

تهر بهودن  عوامل کشیده شدن  به کار خانگی و البته پهیهچهیهده

های آن نسبت به دیگر انواع کار کودکان، مبارزه بها آن را  آسیب

شود اصهل  سازد؛ آن قدر که فعالً در ایران تالش می دشوارتر می

 مسئله یعنی وجود و گستره آن انکار شود.

چنیهن،  یکی از معدود کارهای مناسب برای آنان تلقی شود. هم

تر از کارهای دیهگهر  بسیاری عقیده دارند که کار خانگی آسان

است و محیط مناسبی را برای دختران و کهودکهان فهراههم 

آورد. کارفرمایان کودکان کارگر خانگی، به هیچ عنوان کهار  می

کشی از کودکان نمی بینند، همین چیرگی نسهبهت  خود را بهره

دختران به پسران، احتمال بروز خشونت جنسی عهلهیهه ایهن 

دهد. بنابر برخی آمارهای رسمی  کودکان را به شدت افزایش می

هزار کودک به عنوان کودک خانه دار به ثهبهت  905در ایران 

 درصد دختر هستند. 91.9رسیده که از این تعداد 

خشونت جنسی نسبت به کودکان کارگر خانگی که حاصل انزوا 

ست، امری تقریبأ شایع است. برای مهثهال،  ها پذیری آن و آسیب

نهامهیهده “  لَهپهوسها” دختران خدمتکار خانگی در هائیتی گاهی 

شوند که یک کلمهه  می

در زبان کریول محلی و 

“ فالن کهاره” به معنای 

است. این دختهران بهه 

ای بهرای  عنوان وسیله

ههای  ارضای خهواسهتهه

جنسی پسران و مهردان 

خانه در نظهر گهرفهتهه 

شههونههد. بههنهها بههه  مههی

تر از یک چهارم دخترانی کهه در دارالسهالم  ها، بیش گزارش

گیرند، در گذشتهه از  برداری جنسی قرار می )تانزانیا( مورد بهره

تهر  اند. بسیاری از این دختران پیهش کودکان کارگر خانگی بوده

ی کارفرمهایهان قهرار  مورد سوءاستفاده جنسی اعضای خانواده

اند. در صورتی که دختران باردار شوند، معموالً از خهانهه  گرفته

ها سر کنند، زیهرا  شوند در خیابان بیرون رانده شده و مجبور می

احساس شرم از موقعیت، بازگشت به خانه را بهرایشهان دشهوار 

“ دختران فهاسهد” ها از پذیرفتن این  سازد. بسیاری از خانواده می

ننگ و رسوایهی   ها مایه زنند، زیرا درنظرشان رفتار آن سرباز می

 خانواده شده است.

 عکس از مهر 
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دههیهم.  اطمینان داریم یک فعالیت اجتماعی هدفمند انجهام مهی

مان سرشار از شادی و آرامش شده است. در حال  چنین زندگی هم

ی  کنم. ههمهه گربه نگهداری می 35ام از  حاضر خود من در خانه

 هایم هم در ابتدا مری  بودند، اما درمان شدند.  گربه

آیا این کار برای شما منفعت شخصی و یا مهالهی ههم 

 دارد؟

خیر، من تا به حال هیچ منفعت مالی نداشتم و تمام دوستانی کهه 

توانند در این خصوص شهادت دهند. حتی یک  شناسند، می مرا می

گربه با نژاد پرشین داشتیم که قیمت باالیی برای خرید آن به من 

ی مهمی کهه  پیشنهاد شد، اما حاضر نشدم آن را بفروشم. مسئله

وجود دارد، این است که ما کالً با خرید و فروش حیوانات مخالهف 

کنیم. اگر به جای خرید و فروش، واگذاری انجام  هستیم و فکر می

که معتهقهدیهم  شود. ضمن این ها هم گرفته می شود، جلوی دزدی

اصالً کسی نباید روی یک موجود زنده قیمت بگهذارد. تهمهامهی 

ی طبیعت، ارزش باالیی دارند و اسهاسهاً  موجودات زنده در چرخه

ها وابسته است؛ پس قیمت گهذاری و  ها هم به آن زندگی ما آدم

 خرید و فروش معنایی ندارد.

در نتیجه این صفحه نه برای شخص من و نه حامیان آن، تا بهه 

حال به هیچ عنوان منفعت شخصی یا سود مالی نداشته. ما واقعها 

زنیم. همسر من در بهشت  های زندگی خودمان می داریم از هزینه

خواهم  زهرای تهران دفن است و حدود سه سال است هر وقت می

گویم این کار درستی نیست و بهههتهر  جا بروم، به خودم می به آن

، صهرف -شود که مثالً دویست هزار تومان می-است آن مبلغ را 

های درمانی سگی کنم که تصادف کرده. شاید باورتان نشود  هزینه

به عنوان اولین سوال، لطفاً بفرمایید چند وقت است که 

ی کمک به حیوانات را راه اندازی کردید و اساساً  صفحه

 ی شما از فعالیت در این زمینه در ابتدا چه بود؟ انگیزه

شود که این صفحه را راه اندازی کردم. این  من حدود دو سالی می

کهم   صفحه هم در ابتدا مانند سایر صفحات شخصی بود اما کهم

تصمیم گرفتم فعالیتم را هدفمند کنم. در واقع من حدود ده سهال 

ی  ام را از یک گربه کنم. فعالیت حمایتی است از گربه نگهداری می

بیمار آغاز کردم؛ دوا و درمانش کردم و جانی دوباره به او دادم و 

احساس کردم بعد از آن، برکت وارد زندگیم شد و اتفاقات خهوبهی 

برایم افتاد که شوکه کننده بود. در این راه مردم هم واقعاً همراهی 

کردند و خیلی به من لطف داشتند همین شد که صهفهحهه جهان 

گرفت و توانستیم با اطالع رسانی گسترده، امدادهای زیادی چهه 

 ها و چه حیوانات دیگر بگیریم.  ها و سگ برای گربه

که  به همین خاطر خوشبختانه هم وجدانمان راحت است و هم این

 ی واگذاری رایگان حیوانات خانگی در اینستاگرام ی صفحه گفتگو با گرداننده

 گفتگو از سیاوش خرمگاه

 ی واگذاری رایگان حیوانات خانگهی در ایهنهسهتهاگهرام صفحه

( chinchila_cinere) هزار دنبال کننده دارد. این  50بیش از

صفحه به دلیل متفاوت بودن در مقایسه با سایر صفحات مشابه در 

های اجتماعی پیرامون حمایت از حیوانات توجه ما را به خود  شبکه

ی مذکور، در عین سادگی در عمل و ابزار،  جلب کرده است. صفحه

موفق به کمک رسانی موثر به حیوانات درمانده و تقویت فرهنهگ 

و گفتمان رفتار مناسب با حیوانات شده است؛ در حدی که بعضهی 

های اخیر حیوان آزاری در فضای مهجهازی بها کهمهک  از چهره

همراهان این صفحه شناسایی شدند. بر این اساس خط صلح بهه 

ی آن رفته است. از خهانهم گهرک  سراغ وفا گرک یراق، گرداننده

ی فعالیهتهش  یراق که ساکن شهر اصفهان است، در رابطه با نحوه

در این صفحه و چگونگی دریافت اخبار متعدد مربوط به حیوانهات 

آسیب دیده و نیازمند کمک، انگیزه، اهداف و مواردی از این دست 

 پرسیدیم. 
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که یهک مهانهتهوی  گویم به جای این اما من همیشه به خودم می

، باید همین پول -و مثالً صد هزار تومان هزینه کنم-اضافه بخرم 

ها کنم که از گرسنگی تلف نشونهد یها در  را خرج این زبان بسته

فصل سرما تهوی 

کوچه و خیهابهان 

نمانند. اگهر بهه 

صفهحهه تهوجهه 

کنهیهد، گهاههی 

اوقات تا سهاعهت 

سه نیمه شب -دو

در حال بهه روز 

کردن آن هستهم. 

ی  البته دغهدغهه

ی حهامهیهان  همه

همین اسهت. در 

های اضافی و همین طهور خهواب، تهفهریهح و  واقع ما از هزینه

 زنیم.  مسافرتمان می

های شما در آن صفحه به چه نحوی است و چه  فعالیت

 کنید؟ اهدافی را دنبال می

همان طور که گفتم، امداد رسانی و نجات جان حیوانات آسهیهب 

چنین تعهداد زیهادی از  ترین اهداف است. هم دیده، یکی از مهم

کنیم؛ چرا که مثالً افراد زیادی هستند  حیوانات خانگی را واگذار می

دانند با بهچهه  مانند و نمی هایشان، عاجز می که بعد از زایمان گربه

هها در خهیهابهان  ها چه کار کنند و به همین خاطر اکثراً آن گربه

ها را بهه جهای  گربه  شوند. ما سعی کردیم که این سرگردان می

که با پیدا کردن  ها جا بدهیم. یا این آوارگی و خیابانگردی، در خانه

های بزرگ دارند و نیازمند سگ نگهبان بهودنهد،  کسانی که خانه

 ها باشند.  ی کوچه و خیابان تر آواره ها کم باعث شدیم سگ

های امداد و  ها و گروه ما عالوه بر آن صفحه در اینستاگرام، کانال

نجات مختلفی در تلگرام هم راه اندازی کردیهم. مهثهل کهانهال 

ژاندارمری اصفهان که خود من مدیریت آن را بر عهده دارم و در 

ی حهیهات  ی فرهنگ سازی فعال است. برخی اخبار حهوزه زمینه

تهوان در  هها را کهه نهمهی وحش، محیط زیست یا کشتار سگ

ها اطالع رسانی کرد، توی کانال منهتهشهر  اینستاگرام در مورد آن

توان حدود پنج  کنم. ما حامیان زیادی داریم که تعدادشان را می می

هزار نفهر بهرآورد 

کرد و ههمهه بهه 

صورت خودجوش 

کنهنهد.  فعالیت می

افرادی که با مها 

کنند، از  فعالیت می

طرف هیچ ارگانی 

حمهایهت مهالهی 

شونهد و در  نمی

واقهههع تهههمهههام 

های درمانی  هزینه

حیوانات آسهیهب 

شود. الهبهتهه  دیده، توسط خود حامیان و با دست خالی تامین می

شوند و اخبار مربوط به نیهاز کهمهک  گاهی دوستان مستاصل می

کنند  کنند و مبالغی را اهدا می گذارند و مردم هم لطف می مالی می

اما خود من، تا به حال حتی یک بار هم چنین خبرهایی منهتهشهر 

شود. مثالً مهن  ها که توسط خودمان انجام می ام. غذا رسانی نکرده

ها را بهه  دو جا مشغول به کار هستم که حقوق حاصل از یکی آن

چنین ما در اصهفهههان  ام. هم طور کامل به این کار اختصاص داده

های حمایتهی  یک دامپزشک داریم که ایشان در این زمینه فعالیت

بسیاری دارند. در نتیجه ما در اصفهان خودکفا شهدیهم و زیهاد 

 مشکلی نداریم.

شما هر روز اخبار زیادی از حیوانات آسیب دیده و نیازمند کهمهک 

 شود؟ کنید، چطور این حجم زیاد اطالعات گردآوری می منتشر می

های زیادی مثل کانال محیط زیست، کانال حهیهوان  ببینید، کانال

آزاری و کانال اطالع رسانی و واگذاری در تلگرام وجود دارد. امها 

گذارم، مربوط بهه مهواردی  اکثر اخباری که من در اینستاگرام می

شود. در واقع فالوورها، برای  است که توسط خودِ مردم گزارش می

که مثالً فالن جا سگی تصادف  هایی در مورد این من دائم گزارش

 عکس از مهر  -غذا دادن حامیان حیوانات به گربه ها در پارک 
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هایم گذشتم و امید دارم که بشود دیدشان را تغییهر  من از همسایه

گویند که در حهیهن  داد. اما حامیان خیلی شاکی هستند. مثالً می

که غذاها را  کنند، یا این ها بی احترامی می غذارسانی، مردم به آن

هایی دیوانه یها  از مردم حامیان را آدم  دارند. متاسفانه بعضی برمی

کنند که حتماً خوشی زیر دلشان زده کهه  بیکار و عالف فرض می

دانند ما با چه سختی و  که نمی دهند! در صورتی به حیوانات غذا می

دهیم. ما دیوانه و ناقص العقل نیستیم،  مشقتی این کار را انجام می

فقط مهربانیم و حیوانات را دوست داریم. چیزهایی از حهیهوانهات 

 شان ندیده باشند.  دیدیم که شاید دیگران در زندگی

ی مردم مهثهالً در  های روزانه از طرف دیگر هم با دیدن گزارش

شان هستند و یها  ای مری  در کوچه که به فکر گربه رابطه با این

بینم کهه  شوم و می اند، دلگرم می یک سگ تصادفی را پیدا کرده

زحمات ما به هدر نرفته است. اما به هر حال در رابطه با فرهنهگ 

سازی، راه درازی در پیش داریم. مثالً چند وقت پیش دوتا بهچهه 

ها بهازی  ها با آن ی سالم را به مهد کودک برده بودم که بچه گربه

ههای  کردند ولی مربهی ها از پشت شیشه خوشحالی می کنند. بچه

نامهربانی بودند که هرچه صحبت کردم، نگذاشتند وارد مهد بشوم 

ها مری  شوند، ما باید چهه  شان این بود که اگر این بچه و بهانه

هایشان بدهیم؟ نظر من این اسهت کهه بهرای  جوابی به خانواده

ها شروع کهنهیهم. اگهر در  فرهنگ سازی باید کار را از خود بچه

هها از  ها، شرایطی به وجود بیاید که بهچهه مدارس و مهد کودک

طریق حامیان بتوانند با حیوانات دوستی کنند، بخهش زیهادی از 

 جامعه در آینده حامی حیوانات خواهد شد. 

البته من حتی معتقدم که افراد میانسال و یا سالمندان هم که وقت 

توانند حامیان خوبی برای این حهیهوانهات  تری دارند، می آزاد بیش

باشند. در آن سن و سال، وقتی آدم چنین سرگرمی پهیهدا کهنهد، 

شهود. نهبهایهد  تر می اش هم بیش شود و امید به زندگی دلگرم می

هها  فراموش کرد که حیوانات چه اثرات روانی مثبتی بهر انسهان

توانند داشته باشند. مثالً چند وقت پیش برای کودکی کهه بهه  می

دلیل از دست دادن یکی از دستانش، مبتال به افسردگهی شهدیهد 

گیرند که یک دست نداشته. وقتی  ای می اش گربه شده بود، خانواده

ای با قالده پیدا شده)که مشخهص اسهت  کرده، در محلشان گربه

شهود،  که در جایی کشهتهار انهجهام مهی صاحب داشته( و یا این

دهند  فرستند. در واقع مردم خودشان خبرنگار شدند، گزارش می می

دهنهد.  کنند، و این کار را نحو احسن هم انجام می و فیلم تهیه می

رسد زیاد است کهه  هایی که می گاهی اوقات آن قدر تعداد گزارش

 من واقعاً فرصت نهار خوردن هم ندارم. 

ای باشد اما اجهازه  ممکن است این سوال کمی کلیشه

دهید بپرسیم آیا بهتر نبود این انرژی را صرف کمک به 

کردید؟ چرا به جای استفاده از این ظهرفهیهت بهرای  ها می انسان

 کنید؟ ها، به حیوانات کمک می انسان

شود؛ یک سری از دوسهتهان  راستش همیشه این سوال از من می

ها کمک  گذارند که چرا به آدم کنند و یا برایم پیغام می شماتت می

هها  کنید. در این خصوص باید بگویم که اتفاقاً ما به فکر آدم نمی

ی خودم تا به حال چند عکس در رابطه با  هم هستیم و در صفحه

ههایشهان  کودکانی که گم شده بودند، منتشر کردم تا بلکه خانواده

کند صد در صد به فکر  پیدا شوند. کسی که به حیوانات کمک می

های نیازمند هم هست... اما به هر حهال  هم نوع خودش و انسان

این صفحه مخصوص حیوانات است و هدف مشخصی)کمک بهه 

ها حهرف  توان از مشکالت انسان حیوانات( دارد و در آن زیاد نمی

 زد. 

ی ما در مورد رفتار  به نظر شما وضعیت فرهنگی جامعه

 با حیوانات چطور است؟

هایی که به حهیهوانهات  در این رابطه از طرفی به خاطر بی توجهی

توانم بگویم خیلی بد است. بگذارید مهثهالهی بهزنهم.  شود، می می

کنند، تا به حال بهه مهن  کسانی که در همسایگی من زندگی می

که با خوراندن سم، تا به حهال  خیلی کم لطفی کردند. جدا از این

هایم را کشتند، حتی مرا به خاطر غهذا دادن بهه  چند تا از گربه

ی  ها دو مرتبه به دادگاه کشاندند. اتهام من این بهود زبهالهه گربه

گذارم؛ در واقع غذاهایی را که بهرای  خارج از نوبت توی کوچه می

ی خهارج از نهوبهت  کنم، به عنوان زباله های محل تهیه می گربه

 عنوان کرده بودند. 
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بیند که آن گربه با داشتن یک دست، مانهنهد سهایهر  این بچه می

 کند.  دهد، امید به زندگی پیدا می ها هر کاری انجام می گربه

های کالسیک حامی حیوانات، شهمها از  برخالف گروه

امکهانهات 

خاصی مثل امکانهات 

اجرایی یا حتهی وب 

سایت هم برخهوردار 

نیستید و صهرفهاً از 

های اجتماعهی  شبکه

کنید. آیها  استفاده می

ایههن سههادگههی در 

فعالیت را آگهاههانهه 

انتخاب کهردیهد یها 

صرفاً به خاطر فقدان 

 کنید؟  امکانات به این شیوه فعالیت می

واقعیت این است که به خاطر کمبود امکانات به این شکل فعالیت 

کنم. من یک زن تنها هستم که یک دختربچه دارم. همهسهرم  می

آور خهانهه  نه سال قبل، بر اثر سرطان، فوت شد و من خودم نهان

شب بیرون از خانه سر کار هستم و صرفاً وقت  5هستم؛ تا ساعت 

ههای داشهتهن  دهم. هزیهنهه ام را به این کار اختصاص می اضافه

وبسایت زیاد است. از طرفی هم ابزارهایی مثل ایهنهسهتهاگهرام و 

تلگرام همیشه در دسترس هستند. مثالً ممکن است من در بانهک 

که نوبتم شود، همان موقهع خهبهری از یهک  باشم و منتظر این

ی تهلهفهن ههمهراههم  رسد که به راحتی و به وسیله واگذاری می

توانم در مورد آن اطالع رسانی کنم. یا معمهوالً حهیهن غهذا  می

کنم. مهن  خوردن، خبرهای مربوط به امداد و نجات را منتشر می

توان از  همیشه باید آنالین باشم وگرنه ممکن است کمکی که می

طریق اطالع رسانی به یک سگ در سرما کرد تا یک حامی که در 

نزدیک ترین محل به آن قرار دارد به سراغش برود، دریغ شود. به 

هر حال کار با وبسایت نیازمند این است که دائم پای کامپیوتر یها 

ام، چنین کاری برایم  لپ تاپ بنشینی که با توجه به شرایط زندگی

 مقدور نیست. 

این یک روش ساده اما موثر است. مثالً ما یک حامی کوچهولهوی 

گوید من دوست دارم وقتی بهزرگ  ساله داریم که همیشه می 02

کنم او االن هم شبیهه  شدم، شبیه تو شوم! هرچند که من فکر می

من است! همیشه یهک 

موبایل دستش است که 

تمام امکانات موبایل مرا 

دارد و از من درخواسهت 

کرده که خبرهایی کهه 

گذارم،  در اینستاگرام می

بازنشر کند که من ههم 

با کمال خهوشهحهالهی 

پذیرفتم. در نتیجه همهه 

تواننهد  از این طریق می

فعالیت داشته باشند؛ نهه 

ی حیوانات که ما نیازمند فعالین محیط زیست، آب و  فقط در زمینه

ها هم هستیم. سوالی که همیشه ذهنهم  منابع طبیعی و سایر حوزه

کند این است چرا در شرایطی که افهراد بهه  را درگیر خودش می

هایی انجهام دههنهد، صهفهحهات  توانند چنین فعالیت سادگی می

کنند؟ چهه دلهیهلهی دارد فهقهط  اینستاگرامشان را هدفدار نمی

شان را در این شبکه منتشر کنند که در عیهن  های شخصی عکس

ی  هایی هم برایشان ایجاد شود؟ واقعاً باید در زمینهه حال مزاحمت

ی به نحو احسن از اینترنت فرهنگ سازی شود. من ایهن  استفاده

کنم چون عاشق حیوانات هستم؛ دیگران هم حتمهاً بهه  کار را می

توانند در آن راسهتها فهعهالهیهت  مسائلی عالقه مند هستند که می

 هدفمند داشته باشند.

تان در ایهن چهنهد  ترین یا آموزنده ترین خاطره شیرین

 کنید، چه بود؟  سالی که برای حیوانات فعالیت می

ی خوشگلی که مادرش را گم کرده بود، پهیهدا  یک روز بچه گربه

خورد.  کردم. این بچه گربه افسردگی گرفته بود و هیچ چیزی نمی

هر چه تالش کردم و با ویتامین دادن خواستم اشتهایش را بهاز 

ههایهش غهم را  خورد. توی چشهم کنم، فایده نداشت و غذا نمی

خواهد. بعد از گذشت چنهد  دانستم که مادرش را می دیدم و می می
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کنیم، اکثراً همراه با شماره تلفن و آدرس است. گهاههی  رسانی می

ها با کمال میل جواب  پرسند که به آن هم مردم سواالتی از ما می

شود که ما یک  ها این سوال پرسیده می دهیم. مثالً خیلی وقت می

بچه گربه پیدا کردیم و چطور باید بهه آن 

تا جایی کهه در -شیر دهیم؟ من همیشه 

، وقت گذاشتم و کسانی را کهه -توانم بوده

عالقه مند بودند، راهنمایی کهردم؛ چهون 

معتقدم خیلی از این افراد ممکن اسهت در 

چنین افهراد  آینده خودشان حامی شوند. هم

ی ما را کپی کننهد  توانند مطالب صفحه می

ها را در صهفهحهاتشهان  و خودشان هم آن

بگذارند تا بلکه این موجودات بهی گهنهاه 

دار شوند و یها امهدادی  هرچه زودتر خانه

نویسم کهپهی  بهشان برسد. من همیشه می

تواند مطهالهب را  آزاد است و هر کسی می

 بازنشر کند. 

هم در تلگرام راه “  انیمال اداپت” ضمناً ما به تازگی گروهی به نام 

ایم که فعالً حدود صد عضو دارد و هر کسی که بهه  اندازی کرده

تواند در این گروه فعهال  فعالیت در این زمینه عالقه مند است، می

های حهمهایهتهی  باشد. البته تعداد گروه

واقعاً زیاد است و اگر کسی عالقه منهد 

تواند در اینستاگرام به من پیغام  بود، می

بدهد تا او را بهتر راهنمایهی کهنهم و 

ها و صفحات مهربهوط بهه  لینک گروه

شهرهای مختلف را با کهمهال مهیهل 

 برایش بفرستم.

های مالی اما، من تاکید دارم کسی که کهمهک  در رابطه با کمک

کند، باید اسم کلینیک، دکتر مربوطه و شماره تلفن یها آدرس  می

توانم در مورد تهک  محل را قبل از کمک بداند. متاسفانه من نمی

تک این اخبار تحقیق کنم اما با بودن چنین اطالعاتی، این شرایط 

شود که افرادی که قصد کمک دارند، خودشان بتوانند به  فراهم می

روز، یک شب او را زیر پیراهنم گذاشتم و سرش را لهیهس زدم. 

قصدم از این کار این بود که احساس کند من مادرش هستم و به 

همین خاطر این نقش را برایش بازی کردم. خوشبختانه نتیجه هم 

داد و او شروع به غذا خوردن کرد و کم کم 

صورت ناراحت و غمگینش، خندان شد. این 

ی من بود کهه الهبهتهه  ترین خاطره شیرین

ها از شنیدنش چندششان  ممکن است خیلی

شود اما من این کار را کردم و هیچ مشکلی 

 هم برایم پیش نیامد. 

متاسفانه باورهای غلطی وجود دارد مبنی بر 

که موی گربه برای انسان مشکل ایجهاد  این

شهود در  کند و مثالً منجر به نازایی مهی می

که این طور نیست. مگر در موارد نهادر  حالی

ای دارد که باید طی شهود؛  که آن هم چرخه

توکسوپالسموز فقط هم از گربه نیست، بها 

خوردن میوه و یا سبزیجات نشُسته هم ممکن است چنین مشکلی 

ها نیست و بهایهد ایهن  به وجود بیاید. اما مسئله به این سادگی

ها بسیار موجودات تمیزی هستند و  باورهای غلط از بین برود. گربه

دانید آن قدر وسواس دارند که حتی توی خهاک  همان طور که می

مخصوص خودشان و یا باغهچهه ادرار 

گویند سگ نجس  که می کنند. یا این می

است؛ چطور چنین موجودات بی گناهی 

توانند نجس باشند؟ باور کنید هیهچ  می

حیوانی نجس نیست... البته بحث مهن 

فضوالت حیوانات نیست که اگهر ایهن 

چنین باشد، برای انسان ههم نهجهس 

ها بها ههم  که انسان است. اما آیا این مسئله دلیلی شده برای این

 نامهرمانی کنند!؟ 

توانند به شما و گسترش فعالیتهی کهه  مردم چطور می

 دهید، کمک کنند؟ انجام می

های کمک همیشه باز است. در واقع مواردی که مها اطهالع  راه

که  باورهای غلطی وجود دارد مبنی بر این

کند و  موی گربه برای انسان مشکل ایجاد می

که این  شود در حالی مثالً منجر به نازایی می

طور نیست. مگر در موارد نادر که آن هم 

ای دارد که باید طی شود؛  چرخه

توکسوپالسموز فقط هم از گربه نیست، با 

خوردن میوه و یا سبزیجات نشُسته هم ممکن 

است چنین مشکلی به وجود بیاید. اما مسئله 

ها نیست و باید این باورهای  به این سادگی

 غلط از بین برود. 



 عکس ماه
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کنم در مورد کمکی  راحتی قضیه را پیگیری کنند. باز هم تاکید می

کنید حتماً اطمینان حاصل کنید؛ حتماً با کلینیک تهمهاس  که می

جاست که ما به آن  بگیرید و مثالً بپرسید آیا واقعاً چنین سگی آن

باید همراه با   چنین واگذاری نباید به راحتی باشد. کمک کنیم؟ هم

ها از این جههت  فرم و دیدن جا و مکان صورت بگیرد. این توصیه

توانند بهه صهفهحهات مها  است که متاسفانه به هر حال همه می

دسترسی داشته باشند و ممکن است برخی بخواهند سوءاستهفهاده 

کنند. البته موارد معدود است اما به عنوان مثال ما با افرادی ههم 

کردند اما بهعهد ههمهان  ها را قبول می مواجه شدیم که واگذاری

 فروختند!  ها را می حیوان

و به عنوان حسن ختام اگر حرف خاصی دارید، لهطهفهاً 

 بیان کنید. 

هها و اطهالع  کنم همین فعالیت من به آینده امید دارم و فکر می

ها، در نهایت موثر واقع خواهد شد تا مردم رفتار بهتری بها  رسانی

ها احترام بگذارند. حهتهی  طبیعت و حیوانات داشته باشند و به آن

تواند موثر باشد. آرزو دارم روزی را ببینهم  همین گفتگوی شما می

که دیگر خبر هیچ حیوان آزاری به ما نرسد. در رابطه با طبهیهعهت 

هم همین طور؛ مثالً کسانی هستند که برای روشن کردن آتهش، 

است و اکسیژن تهولهیهد  سوزانند. خوب، آن درخت زنده درخت می

 دهد.  تواند انجام نمی کند؛ کاری که هیچ جان دار دیگری نمی می

کنم ما باید اول خودمان و محیط اطرافمان را دوسهت  من فکر می

داشته باشیم تا بتوانیم برای دیگران هم احترام قائل باشیم. کسانی 

ی اول  رسانند، در درجهه ها آزار می که به طبیعت، حیوانات یا آدم

 خودشان را دوست ندارند... 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

عکس از وبسایت گلستان ما  -ماه حقوق نگرفته است  5شب یلدای راهدار گلستانی که  ی سفره  



  

 



 روایت رنج کودکان، از امروز تا فردا

68شماره   
 دی

1395 

ی ویژه
پرونده 

 
 کودکان

27 

هزار تماس مرتبط با سازمان بهزیستی  022هشت و نیم درصد از 

ی کودک آزاری است. این سخنی است که حبیهب  مرتبط با مسئله

اهلل مسعودی فرد، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی و متخصهص 

ای در آبان ماه سال جاری با سالمت  پزشکی اجتماعی در مصاحبه

 گوید.  نیوز می

ی کودک در آزاری در ایران  آماری که با توجه به نهان بودن پدیده

ی گهزارش  های ایرانی در ارائهه چنین عدم خواست خانواده و هم

های عمومی  ها چه در خانه و چه در محیط مربوط به کودک آزاری

سال پیش خبر آنالیهن در  5شود.  ها برآورد می بسیار بیش از این

مورد گزارش کودک آزاری در ایران خبر داده  32گزارشی از روزانه 

در  19مورد در سال  5522ی آماری معادل بیش از  بود و با ارائه

جامعه، به شکل افسار ” پایان این چنین نتیجه گیری کرده بود که 

گیرد. کودکانی که ندانسته پا  ای از کودکان خود انتقام می گسیخته

اند که تمامی دق دل ناشی از مشکالت  ای خشن گذاشته به جامعه

 “.کند ها خالی می اش را بر سر آن اقتصادی، عاطفی و اجتماعی

دکتر سعید مدنی )جامعه شناس و جرم شناس( و مجتبهی بهیهات 

فقر و کهودک ” ای با عنوان  )دانش آموخته جامعه شناسی( در مقاله

ی علمی پهژوهشهی  فصلنامه 25ی  که در شماره“  آزاری در ایران

ی کودک آزاری  رفاه اجتماعی منتشر شده، تعریفی را برای مسئله

ی جنسی  هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده”اند:  ارائه داده

سال  01یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر 

توسط دیگر افراد و به صورتی که غیرتصادفی نباشد، کودک آزاری 

 “. شود تلقی می

چنین در این پژوهش نگاه دیگری به این مسئله را با عهنهوان  هم

اند که عبارت است از: سوء رفهتهار  ذکر کرده“  بدرفتاری با کودک” 

جسمی با کودک، سوء رفتار جنسی با کودک و مسامحه در مورد 

تهر  کودک. بدرفتاری با کودک یک اصطالح کلی است که بیش

 کنند.  روانپزشکان کودک از آن استفاده می

چنین به نقل از سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری  ایشان هم

آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان ” کنند:  را چنین تعریف می

و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی 

 “.که نسبت به او مسئول هستند

ی  دههنهد. حهوزه ها در دو حوزه رخ مهی اما این کودک آزاری

ی عهمهومهی؛  ها و حهوزه خصوصی، شخصی و درون خانواده

ای که متعلق به هیچ فرد خاصی نیست بلکه مورد استفاده  حوزه

ها  های عمومی از قبیل پارک توسط عموم است. از معابر و مکان

های ورزشی و فرهنگی و تفریحی و غهیهره  ها و مکان و بوستان

گرفته تا مدارس و ادارات به عنوان اماکن عمهومهی تهعهریهف 

ها اتفاق  های علنی در آن شوند. اماکنی که گاه کودک آزاری می

ماند و گاه حتی به آن از  افتد و بدون رسیدگی و برخورد می می

شهود.  ی جامعه توجهی نیز نهمهی سوی مراجع ذی صالح و بدنه

زمانی نه چندان دور در تصویر هر روزه شهر، تهنهبهیهه بهدنهی 

کودکان از سوی والدین، بزرگساالن، و کالً هر غیهر کهودکهی 

وجود داشت و امری پنهان و مخفی نبود. چوب استاد از مهر پدر 

بهتر بود و حتی در مدارس، چوب معلم گل بود و هرکه آن را 

توان نشهان از آن  نخورد خُل! امری که هنوز هم به راحتی می

گرفت. گرچه امروز حساسیت نسبت به این مسائل باال رفتهه و 

هها در  هایی را بهرای آن سیستم حقوقی نیز موانع و مجازات

شود چنین رفتهارههایهی را در  چنان می نظرگرفته است، اما هم

هها  مدارس ایران، این بار شاید دورتر از مرکز و در شههرسهتهان

 سراغ گرفت.  

اما دلیل موارد کودک آزاری و هشدارها چیست؟ بنابر پهژوههش 

ههرچهه مشهکهالت ” تر گفته از دکتر مدنی و آقای بیات،  پیش

در “.  تر اسهت تر باشد، احتمال کودک آزاری بیش اقتصادی بیش

 فعال حقوق بشر

 علی کالئی
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ی ایران نیست. موارد بسیهاری از  افزایش کودک آزاری در جامعه

ی متوسط و با درآمد کافی نیهز  های طبقه کودک آزاری در خانواده

گزارش شده است. اما اوالً )حداقل در ایران( بنا بر آمارها، کهفهه 

چربد و ثانیاً با  ترازو به سمت اولویت فقر در افزایش این معضل می

ی آزار کودکان  ی مسئله که فقر تنها متغیر توضیح دهنده وجود این

ترین عوامل زمینه سهاز آن مهحهسهوب  نیست، اما یکی از اصلی

 گردد. می

ها و بنا بر اعالم رسمی معاون اجهتهمهاعهی  در این کودک آزاری

 032ههای داده شهده بهه  سازمان بهزیستی، مستند به گزارش

درصد  91تر گفته شد،  ای که پیش )اورژانس اجتماعی( در مصاحبه

آزارها جسمی بوده و 

دو درصد به آزارهای 

جنهسهی کهودکهان 

اختصهاص داشهتهه 

است. البته باز ذکهر 

این نکته ضهروری 

است کهه آزارههای 

ههای  جنسی واقعیت

پنهان و سیاه هستند 

که به طور معمول و 

شوند. مسائلی از  ها اعالم نمی بنا به دالیل فرهنگی توسط خانواده

ها مهوجهب  قبیل غیرت، شرم و حیا، آبروی خانواده و به مانند این

شود که بسیاری از آزارهای جنسی )برای هر دو جنس دختر و  می

پسر( به اورژانس اجتماعی اعالم نشود. اما گاه آمارهایی از سهوی 

شود که خود توضیهح  مراجع و مقامات ذی صالح کشور اعالم می

 ی وضعیت وخیم موجود است.  دهنده

شود که هر ناظری را به شگفتهی وا  و ایضاً گاه مواردی علنی می

دارد و با گذشت زمان و خواست برخی از نزدیکان به حاکمیت،  می

ی سعید طوسی، قهاری  شود. مسئله هنوز هم به آن رسیدگی نمی

معروف قرآن را شاید بتوان یک نمونه از آن بر شمرد. کودکانی که 

اند که به ایشان تعرض جنسی شهده و در  در سنین پایین مدعی

هایی است که در این زمهیهنهه  واقع این شاه بیت اکثر پژوهش

تر یاد شده، و پهس از پهی  انجام شده است. در پژوهش پیش

ی میان فقر و مشکالت اجتماعی و کودک آزاری،  جویی رابطه

ی آزار کهودکهان را  تواند زمینه چهار مولفه معرفی شده که می

فراهم آورد. میزان درآمد خانوار، نوع منزل مسکونی خانواده بهه 

صورتی که فضای آن برای کودک محدود و یها بهاز بهاشهد، 

ی محل سکونت خانواده )باالی شهر، پایین شهر( که به  منطقه

ی عمومی اشاره دارد. یعنی محل زنهدگهی کهودک در  حوزه

ای به لحاظ اقتصادی و فرهنگی فقیر که در آن جهرم و  منطقه

تهر بهر  دهد، بسیار بهیهش جنایت و مسائل ناسالم بسیار رخ می

احتمال آزار کهودک 

)چه جسمی از قبیهل 

هها در  کتک خوردن

خیابان و چه امکهان 

آزار جنسهی( مهوثهر 

اسههت و در آخههر، 

اشتغال کودکهان. و 

این آخری نیز کامهالً 

ی  متعلق بهه حهوزه

عههمههومههی اسههت. 

ی  کودکانی که در هنگامه بازار کار و رخ به رخی بها جهامهعهه

بزرگساالن، توانایی حمایت از خود در بهرابهر مهخهاطهرات و 

تهدیدهای محیطی را ندارند و بسیار آسیب پذیر هستنهد. ایهن 

های منهاطهق فهقهر  توانند از کوچه پس کوچه کودکان کار، می

ی شهرهای ایران آمده باشند و یا از بالدی دیگر. امها بهه  زده

شان بها  ی کار، در دنیای کودکی حکم کودکی و مواجه با مسئله

شوند و امکان دفاع از خود را ههم  مسائل بزرگترها مواجه می

 ندارند. 

ها مسائلی به مانند شیوع مواد مخدر و اعتیاد نیز بر  عالوه بر این

 ها تاثیر دارد.  افزایش کودک آزاری درون و بیرون خانه

البته تاکید بر مسائل اقتصادی نافی تاثیر فقر فهرههنهگهی بهر 



68شماره   
 دی

1395 

ی ویژه
پرونده 

 
 کودکان

29 

شوند.  بزرگسالی هنوز هم با تعریف آن خاطرات، مکدر و معذب می

به این مسئله باید اضافه کرد رنجِ کشیدنِ این بار رنج روانی را در 

 ها! تمام طول این سال

جاست که در این تقسیم بندی به هیچ وجه بهه  ی دیگر این نکته

“ آمهوزشهی” ههای  و یا کودک آزاری“  روحی” های  کودک آزاری

گردد. دو موردی که باالخص در سیستم آموزشی ایران  اشاره نمی

های اجتماعی حضوری بهدون انهکهار دارنهد.  چنین محیط و هم

ی غیر انسانی  و کلمات زننده“  توهین” ، “ تحقیر” کودکان که مورد 

گیرند و به لهحهاظ  )بدون ضرب و شتم یا برخورد جسمی( قرار می

شوند، به هیچ وجه در آمارهای رسمهی مهطهرح  آزار می“  روحی” 

آزار “  آموزشی” چنین کودکانی که به لحاظ  اند. هم شده، ذکر نشده

گیرند! کودکهان  شوند نیز انگار در آمارها مورد حساب قرار نمی می

و کودکانی که مغز آنان با انهبهوه مهطهالهب “  محروم از آموزش” 

مانهد  شان نمی شود و دیگر جایی برای کودکی آموزشی بمباران می

گیرند. اما در ایران حداقل برای ایهن  نیز در واقع مورد آزار قرار می

دو نوع آزار کودکان هیچ محلی از اعراب وجود ندارد و انگهار نهه 

 انگار که چنین نوعی از آزار کودکان نیز وجود دارد!

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بههزیسهتهی کهل 

ی جام جم در آبان ماه سال جهاری از  کشور در گفتگو با روزنامه

کهودک در  5522هزار کودک در سطح کشهور،  5222پذیرش 

ها در تهههران  نفر از آن 3222ها و  استان

 خبر داده است.

البته این آمار در قیاس با آمارهای پهیهش 

گفته، نشان از این دارد که در بسیاری از 

موارد کودک آزاری، سعی بر ایهن شهده 

است که مسئله در همان فضها، حهل و 

ی  فصل شود. نسبت موارد گزارش شهده

دههد  کودک آزاری با کودکان تحت سرپرستی بهزیستی نشان می

که تنها کودکان آزار شده در حادترین موارد به بهزیستی منتهقهل 

شوند  هایی عودت داده می شوند و الباقی دوباره به همان محیط می

ها امکان دفهاع  اند و یا با حضور در آن محیط ها آزار شده که در آن

 اند. از خود را نداشته

مهرماه سال جاری نیز عضو شورای عهلهمهی سهالمهت روان 

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در نشستی کهه بهه 

سال قبل نزدیهک ” ی کودک برگزار شد گفت که:  مناسبت هفته

کودک آزاری در ایران ثبت شده است. این آمار قطعهاً   1222به 

کوه   واقعی نیست چون مواردی گزارش شده است و نمایشگر قله

شناسیم یها  یخ، چرا که ما بسیاری از انواع آزار و خشونت را نمی

ها همچو تربیت کودک مهحهسهوب  ها را جزو سنت عمل به آن

 “.کنیم می

چهنهیهن  ی پیشین. عدم وجود آمار دقیق و هم و باز همان مسئله

 شود. چه به واقع آزار کودکان قلمداد می عدم شناخت دقیق آن

ی یونیسف در ایران با اشاره به مطالعهات  نماینده ۷۱۱۷در سال 

آزاری و خشونهت  محدود صورت گرفته در ایران در مورد کودک 

ای و  علیه کودکان، گزارش داد که طبق تحقیقهات مهنهطهقهه

آزاری  محدودی که با کمک وزارت بهداشت در مهورد کهودک 

درصهد  ۴۷درصد کودکان یک تا سه سال،  ۱۷صورت گرفت، 

سال مهورد  ۷۱تا  ۷۴درصد کودکان  ۹سال و  ۷۱تا  ۷کودکان 

 گیرند.  آزار و خشونت قرار می

سهالهه ههنهوز در  ۷۷تا  ۷درصد کودکان  ۴۱چنین بیش از  هم

 شوند. مدارس تنبیه می

بر اساس تحقیقی دیگر که با همکهاری وزارت بهههداشهت و 

آزاری در  ی کهودک  یونیسف دربهاره

 ۴۱ایران صورت گرفته است، حهدود 

ساله و بیهش  ۷۷تا  ۷درصد از کودکان 

سهال،  ۷۱تا  ۷۴درصد نوجوانان  ۹از 

 شوند. تنبیه بدنی می

ها آمارهایی هستند کهه نهگهیهن  این

بهشت ماه سهال  شهمیرزادی، در اردی

کند.  جاری در گزارش خود در سایت بی بی سی فارسی ذکر می

آمار کودک آزاری در ایران از ” وی در این گزارش خود با عنوان 

بر اساس تحقیقی دیگر ” دهد که  ادامه می“  کند؟ چه حکایت می

ی کودک آزاری  که با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف درباره

 ۷۷تا  ۷درصد از کودکان  ۴۱در ایران صورت گرفته است، حدود 
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اند و بنا بر فههم قهانهون  کودکانی که بنا بر تعریف جهانی کودک

گذاران و عرف جامعه در ایران خیر. بهمن کشاورز، وکیل باسابقهه 

در بعد ” در ارتباط با این دوگانگی در مبنا در گفتگویی گفته است: 

فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی گفته شده 

است که تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است، الجرم چون معیار 

متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتکاب عهمهل 

شهود.  ای می معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه

های محلی بهه خهودشهان  ممکن است افرادی در برخی فرهنگ

اجازه دهند کهه تهعهرض شهدیهدی بهه 

کودکانشان بکنند با این عنوان که ما قصهد 

تنبیه کودک را داریم. در قدم اول باید ایهن 

 “. موضوع را حل کرد

ولی با وجود همین اعداد و ارقام، با وجهود  

های هرازگاهی مسئهوالن  هشدارها و اعالم

ی آزارهای کودکان پنههان  در کشور، مسئله

بوده، در بسیاری از مناطق کشهور ههنهوز 

شود. و اگهر ههم اعهدادی  عادی تلقی می

شود، با یک حسهاب و کهتهاب  اعالم می

توان دریافت که واقعیهت  ی عددی می ساده

بسیار بیش از آن چیزی است کهه تهوسهط 

شود. عددی که باز آمار کاملهی را  مقامات رسمی کشور اعالم می

هها  های روحی و انواع دیگر خشونهت در خود ندارد. موارد خشونت

گیرد، در  ی جهان مورد بررسی قرار می که در کشورهای پیشرفته

شود و وقتی مسئله تلقی نشود، در آمهارهها  ایران مسئله تلقی نمی

 آید.  هم نمی

ی مقامات رسمی در این خصوص، روایتگر یهک  لحن هشدار گونه

ی تمام عیار در این زمینه است. شاید این جمله کلیشه بهه  فاجعه

ی ما هستنهد.  نظر برسد، اما کودکان ما به واقع آینده سازان جامعه

ها و آزارهای فراوانی را بهر دوش  ای که کودکانش بار رنج جامعه

تواند برای خود تصور کنهد. بهایهد  کشد، فردایی روشن را نمی می

 کاری کرد! تا حداقل امروز دیر نشده! 

سال، تنبیه بهدنهی  ۷۱تا  ۷۴درصد نوجوانان  ۹ساله و بیش از 

 “.شوند می

ی کهودک آزاری در  مسئله 0210فراموش نباید کرد تا سال 

شد و پس از آن و بهه مهوجهب  ایران جرم خصوصی تلقی می

ای که به پیشنهاد انجمن حمایهت از حهقهوق  ماده ۷۴طرحی 

کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهههداشهت 

از مصادیق جرایم عمومی “  کودک آزاری” مجلس تصویب شد، 

 قرارگرفت. 

، شیوا دولت آبادی، رئیس 0292در سال 

انجمن حمایت از حقهوق کهودکهان در 

ای با خبرگزاری ایسنا گفت کهه  مصاحبه

درصد دختران راهنمایی و دبیرستان  23” 

اند و  ی کودک آزاری جنسی داشته تجربه

به طور کل تاکنون نیمی از جهمهعهیهت 

انهد  ی آزار جنسی را داشته دختران تجربه

هایی ماننهد پهل ههوایهی،  که در مکان

اتوبوس و به طور کهل در فضهاههای 

دفاع شهری اغلب توسط یهک مهرد  بی

چنین وی  هم“. غریبه صورت گرفته است

هایی در فضاهایی ماننهد  از کودک آزاری

دهد که به دلیل نهبهود نهظهارت  مهدکودک و مدرسه خبر می

شود. و این بهخهشهی  ها برخورد نمی عمومی افشا نشده و با آن

ی  بسیار کوچکی از کوه یخی است که وجود دارد و جان جامعه

 جود. ما را چونان خوره می

ی دیگری که ما را باید بر آن بدارد که به آمارهای رسمی  نکته

ی تهلهقهی رسهمهی  ی شک و تردید نگاه کنیم، مسئله با دیده

ههای  های جهانی است. بنا بر آمهوزه حکومت و تفاوت آن با نرم

گردد و بهنهابهرایهن  شرعی، بلوغ جنسی پایان کودکی تلقی می

سال(، دیهگهر  01فردی به لحاظ جنسی بلوغ یافته )هرچند زیر 

ی آزار  شود که آزار وی بخواهد ذیل مسئله کودک محسوب نمی

 کودکان مطرح شود. 

ی دیگری که ما را باید بر آن بدارد که  نکته

ی شک و تردید  به آمارهای رسمی با دیده

ی تلقی رسمی حکومت و  نگاه کنیم، مسئله

های جهانی است. بنا بر  تفاوت آن با نرم

های شرعی، بلوغ جنسی پایان کودکی  آموزه

گردد و بنابراین فردی به لحاظ  تلقی می

سال(، دیگر  01جنسی بلوغ یافته )هرچند زیر 

شود که آزار وی بخواهد  کودک محسوب نمی

 ی آزار کودکان مطرح شود.  ذیل مسئله
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حقوق کودک یکی از موضوعات خاص حقوق بشر بهوده اسهت. 

مسائلی از قبیل خشهونهت عهلهیهه کهودکهان، کهودک آزاری، 

ی جنسی از کودکان، فروش کودکان و کودکان کار از  سوءاستفاده

ترین مواردی است که در حقوق کودکان مورد بهررسهی  جمله مهم

ی  گیرد. شاید بتوان گفت کشور ما به دلیل گذار از جامعهه قرار می

ی حقهوق  های بسیاری در زمینه ی مدرن، با چالش سنتی به جامعه

رو است و موارد بسیاری از مصادیق خشونت عهلهیهه  کودک روبه

ههای ورزشهی  های عمومی، مدارس و محهیهط کودکان در مکان

شود. در این رهگذر بسیاری از قهوانهیهن سهنهتهی،  گزارش می

ی حقوق کودک باید اصالح گردد.  پدرساالرانه و یا خشن در زمینه

گردد مگر با به کارگیری قهواعهد و اصهول  این مهم محقق نمی

حقوق بشری و توجه 

المللهی  به اسناد بین 

حقوق بشری که در 

ی حهقهوق  زمیهنهه

کودک وجود دارد و 

چنین استفاده از  هم

ی نههادههای  تجربه

المللی کهه در   بین

مههوضههوع حههقههوق 

 کودک فعال هستند.

حقوق کودک   کمیته

 52ی  ی مهاده ای بر پایه به عنوان سازوکار معاهده 0990در سال 

نامه حقوق کودک فعالیت خود را برای نظارت بر اجرای این  مقاوله

ی یاد شده با تاکید بر حمایت از کودکان  معاهده آغاز کرد. عهدنامه

کنند، از جمله استثمار  به انواع خطرهایی که کودکان را تهدید می

ی جنسی و اسهتهفهاده از  اقتصادی، فروش کودکان، سوءاستفاده

کودکان در قاچاق مواد مخدر به طور ویژه توجهه کهرده اسهت. 

ی حقوق کودک را در  نامه دولت جمهوری اسالمی ایران، مقاوله

امضا و مجلس شورای اسالمی نیز آن را با اعهمهال  0253سال 

حق شرط به تصویب رساند. در واقع، دولت ایران با این شرط که 

ای که با موازین اسالمی مغایرت داشته باشد، ملهزم بهه  هر ماده

ی یاد شده را پذیرفت. البته بهرخهی  نامه رعایت آن نیست، مقاوله

دیگر از کشورهای اسالمی نیز این شرط را تصریح کرده بهودنهد. 

ها، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان است،  گونه حق شرط اعمال این

تر کشهورهها بهه  رسد، به منظور الحاق هرچه بیش اما به نظر می

ها مسامحه  گونه حق شرط المللی، در قید این  برخی معاهدات بین

 گردد. می

دولت جمهوری اسالمی ایران نخستین گهزارش خهود را کهه 

االجهرا  ، یعنی دو سال پس از الهزام 0992بایست تا آگوست  می

ی یهاد  شدن عهدنهامهه

شده بهرای ایهران بهه 

 9داد، در  کمیته مهی

ارائه کرد.  0995دسامبر 

کمیته این گزارش را در 

بهررسهی  3222مه  02

ی  کههرد. در مههقههدمههه

مالحظات کمیته اشهاره 

شده است که به حقهوق 

ی  کودک از یک زاویهه

پدرساالرانه نگهریسهتهه 

شده و کودک به عنوان یک عامل فعال حقوق بشر بررسی نشده 

ی اطهالعهات  است. وانگهی، تصریح شده که گسستگی در زمینه

مربوط اقدامات کلی اجرایی، اصول کلی، به ویژه برابری و حفهظ 

 وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

 محمد مقیمی 
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که بسیاری موارد کودک آزاری از  کند. بنابراین، با توجه به این می

یابد، شایسته  سوی والدین و سرپرستان قانونی کودکان ارتکاب می

است که قانونگذار به اصالح قوانین یاد شده همت گمارد. شایهان 

ی خشونت علیهه  ذکر است، برای حل ریشه

کودکان به ویژه در اماکن عمومی از جملهه 

در مدارس، باید از متخصصان روانشناسهی 

کودک به طور گسترده و جدی اسهتهفهاده 

گردد. برای نمونه شهایسهتهه اسهت کهه 

داوطلبان شغل آموزگاری در مهدارس از 

میان اشخاصی برگزیده شوند که از لحهاظ 

روانشناسی شخصیتی )شخصیت شنهاسهی( 

چنیهن،  استعداد کار با کودکان را دارند و هم

هایی را گذرانده و نظارت  در این زمینه دوره

بینهی  و آموزش مستمر نیز برای آنان پیش 

 گردد.

رسد، کشورمان باید بها  بنابراین، به نظر می

اصالح برخی از قوانین مربوط به حقوق کودک و گذار از نهگهاه 

سنتی به این موضوع در تحقق حقوق کودک به موازین حهقهوق 

بشری توجه نموده و در فرآیند اصالح و تصویب قوانین جدید در 

ی  المللی حقوق بشری و تجربه ی حقوق کودک از اسناد بین  زمینه

 المللی استفاده کند.  نهادهای بین 

 

 توضیحات:

قانون مجازات اسالمی: عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل،  051ی  ماده .1

شود، در مهوارد زیهر  ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می

اقدامات والدین و اولهیهای قهانهونهی و  -ت قابل مجازات نیست: ... 

ها انهجهام  سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن

که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی  شود، مشروط بر این می

 تأدیب و محافظت باشد.

قانون مدنی: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی بهه  ۷۷۱۹ی  ماده .2

توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تهنهبهیهه  استناد این حق نمی

 نمایند.

هها و  منافع کودک به بهترین شکل ممکن، حقوق مدنی و آزادی

اقدامات حمایتی ویژه وجود دارد. البته کمیته به نکات مثبتی نیهز 

 اشاره نموده است. 

ترین موارد نقه  حهقهوق  یکی از مهم

ی کودک آزاری است. برابر  کودک، پدیده

قانون حمایت از کهودکهان و  3ی  ماده

نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و 

نوجوانان که مهوجهب شهود بهه آنهان 

ی جسمانی یا روانی و اخهالقهی  صدمه

وارد شود و سالمتی جسم یا روان آنان را 

به مخاطره اندازد، ممنوع است. برخی از 

تواند مخفی بهاشهد.  می آثارکودک آزاری

برای نمونه جلوگیری از حاضر شدن در 

کالس درس، محروم کردن کهودک از 

غذا، حبس در حمام یا زیر زمین، انهواع 

پنهانی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و 

تجاوز جنسی به کودک نیز از اشکال کودک آزاری فیزیکی است. 

در برخی از کشورها مانند آلمان، سوئد، فرانسه، اسپانیا و امریهکها، 

کودک آزار مجازات سنگینی را در پی دارد. در ایران قانون حمایت 

به  0210ی کودک آزاری در سال  از کودکان و نوجوانان در زمینه

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. اگرچه تصویب این قانهون 

شهود، امها  ی حقوق کودک ارزیابی مهی گامی رو به جلو در زمینه

دارد که اقدامات تربیتی در چارچوب  این قانون مقرر می 5ی  ماده

قهانهون  051ی  قانون مجازات اسالمی )بند ت ماده 59ی  ماده

( از 3قانون مدنی ) 0059ی  ( و ماده0( ) 0293مجازات اسالمی 

شمول این قانون مستثنی است. این ماده از این نظر قابل انتهقهاد 

رسد که ممکن است خود والدین و سرپرستان قانهونهی  به نظر می

کودک مرتکب کودک آزاری شوند که با اعمال این قانون، قابهل 

مجازات نیستند. وانگهی، این مواد قانونی خشونت را برای تربیت 

داند، موضوعی که جهههان امهروز و عهلهوم  کودک موجه می

روانشناسی، تربیتی، جامعه شناسی، جرم شناسی و غیره آن را نفی 

ی خشونت علیه کودکان به  برای حل ریشه

ویژه در اماکن عمومی از جمله در مدارس، باید 

از متخصصان روانشناسی کودک به طور گسترده 

و جدی استفاده گردد. برای نمونه شایسته است 

که داوطلبان شغل آموزگاری در مدارس از میان 

اشخاصی برگزیده شوند که از لحاظ روانشناسی 

شخصیتی )شخصیت شناسی( استعداد کار با 

چنین، در این زمینه  کودکان را دارند و هم

هایی را گذرانده و نظارت و آموزش مستمر  دوره

 بینی گردد. نیز برای آنان پیش 
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ی بسته شدن در   ی مسافران سوار شوند و در آستانه گذارد همه می

مترو و شنیدن صدای بوق، خودش را داخل واگن بانوان جا 

ای به گوش  های زن از هر گوشه کند. صدای دست فروش می

رسد. یکی با یک دست در حال باز کردن روسری است تا  می

ها را از  اش را نشان دهد و با دست دیگر رنگبندی روسری قواره

ها به مسافرانِ نشسته و ایستاده  پس خش خش بی امان نایلون

تر فروشنده دارد شلوار چهار فاق استرج را  دهد. آن طرف نشان می

ی سایزها از  کشد تا نشان دهد که به همه تا جایی که جا دارد می

شود. دیگری در یک  سی و شش تا چهل و هشت اندازه می

ی جمع و جور انواع لوازم  جعبه

آرایش را جا کرده و با اصرار 

ها  روی دست یکی از خانم

کشد تا جنس چرب و  خطی می

مرغوب مداد چشم را نشان 

دهد. گردنبند، فالفل، گل، لیف 

حمام، دستمال آشپزخانه، هندز 

فری، لباس زیر، پتو مسافرتی، 

همه و همه در این یک واگن و 

شود و او با  نصفی  فروخته می

کند.  ها نگاه می ی آدامسش دم در ایستاده و در سکوت به آدم بسته

شود، اما  سر هر ایستگاه موقع باز و بسته شدن در کمی جابه جا می

کند. حاال سه  کماکان سر جایش ایستاده و به اطراف نگاه می

چرخد تا در ایستگاه بعدی از  ایستگاه را رد کرده، به سمت  در می

رسد، قبل از ایست کامل  قطار پیاده شود، قطار که به ایستگاه می

 پرسد: ها تکیه داده می ی حائل صندلی دختری که به شیشه

 ها چند؟ آدامس 

 تومان 0222ای  بسته 

 کارت خوان هم داری؟ 

 نه 

آید. موقع پیاده شدن، مادری  گوید و از قطار بیرون می این را می

اش را به طرف  با پسرش در حال سوار شدن هستند، مادر، بچه

ی چند ثانیه  در به اندازه  رود و در آستانه کشد و کنار می خود می

کند تا مطمئن شود پسرش با او که در حال حرکت  توقف می

شود. درها  خیال این چیزها پیاده می کند. پسر بی است برخورد نمی

ی قطار  کند. شاید در همهمه شود و قطار حرکت می بسته می

 بعدی جایی برای شنیدن صدای او هم خالی بماند.

 *** 

ی کودکانی است که در هیاههوی  های روزمره این یکی از روایت

ای که بهه  شوند. روایت آزارهای توجیه شده بی امان ما محو می

کنیم؛ چون برایمان عادی شده. ههمهه  راحتی از کنارش عبور می

چیز ما برای کهودکهان کهار 

افغانستانی از جنس دلسهوزی 

ای یا تنفری بی دلهیهل  باسمه

جهود،  است که مغزمان را مهی

ها خیهلهی وقهت  انسانیت آن

است که برای ما محو شده و 

بینیمشان برای  هایی می سوژه

ی  خوراندن تفکر قهی شهده

پیشینیان به خودمان کهه مها 

چقدر خوشبختیم که این قهدر 

ی متفهاوت  رویم که نفهمیدن لهجه بدبخت نیستیم، که حمام می

ای بهرای  پنداریم، یا بهانه ها را دلیلی برخطرناک بودنشان می آن

“.  فهمش، پس خهطهرنهاک اسهت هر چیزی که نمی” تمسخر؛ 

پنداریم و زنانشان  پدرانشان را قاطع نان جوانان برومند آریایی می

را موجوداتی آلت دست که از سر ناچاری و بهی ارادگهی بهچهه 

ها یهک  ی آن ی ما همه های بازِ کامالً بسته آورند. برای چشم می

 فعال حقوق کودکان

 اندیشه جعفری

 عکس از فارس 
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مان را با این تفکر حذفی و سرشار از خشونت عادت  فضای زندگی

ایهم و  ایم و تحقیر را، ریسمانی نجات دهنده فرض گهرفهتهه داده

خهوریهم. تها  عمری است که از آن تاب می

زمانی که نتوانیم هویت مسهتهقهل کهودک 

افغانستانی را از پس انکار مسئولیت جمهعهی 

مان که با تاکید بر بی شکلهی و  توجیه شده

بعضاً با هدف زیبا سازی فضای عمومی بهه 

ای کهه  زنیم، بیابیم، در چهالهه آن دامن می

کنیم دست و پا خواهیم  خودمان عمیقش می

زد. باید پذیرا بود که کودک کار افغانستانهی 

با حضور در مشاغل کاذب مختلف سعی در 

گذران زندگی دارد و این تحمیلی است کهه 

کند و  های او هر لحظه سنگینی می بر شانه

 عنوان مسئولش نیست.به ههیهچ 

های غیر دولتی یا همان ان.جی.او ها کهه  شاید فعالیت در سازمان

کنند و تالش  ای فعالیت می با نیاز سنجی دقیق و نه دیدگاه خیریه

برای تغییر قانون تابعیت 

در ایران، در راسهتهای 

ههای  سبک کردن شانه

نحهیهف امها اسهتهوار 

کودکان کار افغانستانی، 

گههامههی کههوتههاه ولههی 

تههاثههیههرگههذار بههاشههد. 

های ههر چهه  آموزش

ی  تر در زمهیهنهه بیش

پذیرش زیست برابر بها 

کودکان کار افغانستانهی 

که بخش انکارنهاپهذیهر 

ی ما هستند، همگام با توانمند کردن آنان که به رشد  امروز جامعه

کند، ممکن است بتواند از بار تحهقهیهر و  شان کمک می شخصی

 شود، بکاهد.  خشونتی که روزانه بر آنان روا داشته می

ی بی شکلی که شهرداری باید جمعهشهان  شکل و شمایلند؛ توده

کند و بفرستد لب مرز یا وقتی دلسوزیمان وغ زد، دسهت مها را 

ی ما را با ولع و  ببوسند و پیتزای نیم خورده

 شادمانی ببلعند.

ی کودکان کهار  این تفکر غالب جامعه درباره

افغانستانی است که بی وقفه و توجیه شهده 

ی آزادی  شود. کشوری که رتبه باز تولید می

سازمان گزارشگران بدون ”  بیانش به استناد 

در سهال  031با شش پله صعود به “   مرز

رسیده است، در حالی که ایهران بها  3205

و با اختالف زیاد بدون تهغهیهیهر  052ی  رتبه

باقی مانده است. و این میزبان نامهربان بهه 

 2تنها “  شبکه سراسری مردم هزاره” ی  گفته

درصد از کل کودکان کار را به عنوان گهروه ههدف سهازمهان 

درصد کودکان کهار  22تر شامل  اش قرار داده که بیش بهزیستی

چهنهیهن  درصد کودکان افغانستهانهی. ههم 52شود، نه  ایرانی می

کودکانی که حاصل 

ازدواج مهههههرد 

افغانستانی بها زن 

ایرانی باشند بنا بهه 

قانهون  952ی  ماده

مدنهی در ایهران 

بدون شنهاسهنهامهه 

مانند و این  باقی می

در حالی است کهه 

تاکنون بهر طهبهق 

آمارهای رسهمهی، 

ههزار  22حداقل 

ههای تهکهرار  ازدواج به این شکل اتفاق افتاده است و در پستهی

شونده این همه خشونت عرفی و قانونی، نقش پایدار ما انگار کهه 

 رود. ی  اوژن یونسکو فراتر نمی“ها صندلی”از سخنران الل 

کودکانی که حاصل ازدواج مرد افغانستانی 

 952ی  با زن ایرانی باشند بنا به ماده

قانون مدنی در ایران بدون شناسنامه باقی 

مانند و این در حالی است که تاکنون بر  می

هزار  22طبق آمارهای رسمی، حداقل 

ازدواج به این شکل اتفاق افتاده است و در 

های تکرار شونده این همه خشونت  پستی

عرفی و قانونی، نقش پایدار ما انگار که از 

ی  اوژن “ها صندلی”سخنران الل 

 رود. یونسکو فراتر نمی

 عکس از مهر 
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ای باشد که عکس و فیلم و خبر مربوط  تر هفته این روزها شاید کم

ها راه  های اجتماعی و رسانه آموز به شبکه به تنبیه بدنی یک دانش 

نیابد. درز خبر و فیلم تنبیه بدنی، آن هم عموماً دانش آموزان پسر، 

ی  تکذیب اولیه مسئوالن مدرسه، پیگیری و مصهاحهبهه و ارائهه

تر، پس گرفتن تکذیب، خبر از بهرخهورد بها  مدارک و شواهد بیش

معلم یا عوامل مدرسه یا کسب رضایت والهدیهن دانهش آمهوز، 

“ تنبیه بهدنهی” ای تکراری است که معموالً پس از هر خبر  زنجیره

گیری دم دستی افرادی که از دور  شود. نتیجه کم و بیش تکرار می

گونه صورت  دارند معموالً این“  مدرسه” دستی بر آتش سوزان نهاد 

شود که گسترش خشونت در جامعه و فراگیر شهدن آن  بندی می

همه شئونات و از جمله نهاد آموزش را دربر گرفته است. اما آیا بهه 

راستی تنبیه بدنی در مدارس کشور نسبت به چند سال گهذشهتهه 

افزایش داشته است؟ اگر نه پس این همه فیلم و خبر و عهکهس 

 نشان از کدام وضعیت بحرانی در نهاد آموزش و پرورش دارد؟ 

ی  دست کم در مدارس پسرانهه-تر معلمی بشود پیدا کرد  شاید کم

های تدریس خود، با سر و صورت خونین و  که در طول سال-کشور

کالهسهی و  مالین دانش آموزی مواجه نشده باشد که یا توسط هم

ای او مضروب شده و یا در اثر تنبیه بدنی توسط یکی از  مدرسه هم

معلمان یا کادر اجرایی مدرسه به چنان روزی افتاده. خشونتی که از 

ای  ی جدایی از کلیت جامهعهه شود، تافته سطح مدارس گزارش می

نیست که در سطوح مختلف دچار خشونتی گاه عنان گسهیهخهتهه 

هایی از جامعه، با بهاال و پهایهیهن رفهتهن  است. شاید در بخش

های توسعه و اقتصاد حجم و میزان خشونت هم افزایش و  شاخص

رسد که خشونت در مهدارس از  کاهش پیدا کند اما به نظر نمی

هایی تبعیت کند. برخالف نظر عمومی و اخبار منتشر  چنین شاخص

میزان تهنهبهیهه ” رسد معلمان با این گزاره که  شده، به نظر نمی

 ، موافق باشند.“بدنی دانش آموزان در مدارس افزایش پیدا کرده

تهر از  آن چیزی که سبب شده است اخبار تنبیه بدنهی بهیهش

ها منعکس شود و مقامات دولتی را بهه  گذشته در اخبار و رسانه

ای است کهه دسهتهرسهی بهه   واکنش وادارد، تغییرات گسترده

های اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرده است. اگر چهه  شبکه

ی دالیلی ثابت کرد که میزان تنبیه بدنی در  شاید نتوان با ارائه

میزان پوشش ”مدارس کشور کاهش داشته است اما بدون شک 

در سطح جامعه افزایش یافته است. “ و انعکاس اخبار تنبیه بدنی

های درس را بهه  دانش آموزان موبایل به دستی که کالس” 

ترین رفهتهار و  اند تا کوچک ای تبدیل کرده های شیشه کالس

تر از زنگ تفریح مهدارس  ای کوتاه سخن معلمشان را در فاصله

در سراسر کشور پخش کنند، پدری که در حساب تهویهیهتهرش 

ی پسرش را که بیماری آسم دارد،  عکس صورت سیلی خورده

های خبرنهگهاران مهواجهه  منتشر کرده و بالفاصله با سیل پیام

شود و خواهری که عکس و فیلم بهرادرش را در اکهانهت  می

؛ ههمهه از “ کند که بدنش کبود است اینستاگرامش منتشر می

تحولی اساسی در مناسبات حاکم بر روابط اجهتهمهاعهی خهبهر 

تواند  ی نهاد آموزش ایران هنوز نمی دهند که ساختار فرسوده می

ی مهألهوف  این تغییر را به رسمیت بشناسد و بنابراین به شیوه

کهه  آید. غافل از این قدیم از در تکذیب و تطمیع و تهدید در می

ی یک پست و کامنت و خبر جدید  ها خود سوژه هر کدام از این

“ الیک خور” های اجتماعی هستند که اتفاقاً خیلی هم  در شبکه 

 اند. 

 وضعیت جهانی تنبیه بدنی

تنبیه بدنی واقعیت غیرقابل تکذیب نهاد مدرسه در ایران اسهت. 

هها کهه  خانه ی آموزشی سنتی در مکتب شیوه“  میراث ماندگار” 

توانست جایگاه محوری خود را در تاسیس نهاد مدرن آمهوزش 

نیز حفظ کند و همزاد و مالزم همیشگی کهالس و درس و 

 معلم ریاضی و کارشناس آموزش

 احمد مدادی
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های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شهده و بهه  هیات

بخش کهوچهکهی از   صدور رای انجامیده است. این چهل پرونده،

انجامد و در مدارس با  صدها تنبیه بدنی است که یا به شکایت نمی

شود و  کسب رضایت حل و فصل می

که اساساً شکایتی از تنبیه بدنی  یا این

وجود ندارد و حهتهی والهدیهن ههم 

مشکلی با تنبیه بدنی فرزندان خهود 

ندارند. در کشوری که تنبیه بدنی نهه 

تنها ممنوع و غیرقانونی است، بلهکهه 

اعمال آن مستوجب توبیخ و تذکر و 

برخورد انضباطی و دادگاهی نیز هست، چرا کماکان بخش بزرگی 

از مدارس به شکل غیرقانونی به تنبیه بدنی دانش آموزان مبادرت 

که از نظر قانونی تنبیه ممنوع است اما هنهوز  ورزند؟ چرا با این می

کم پسرانه(، شلنگ یکی از  هم در بسیاری از مدارس کشور )دست

 آید؟ آموزشی به حساب می  ترین ابزار کمک مهم

 مشکل کجاست؟

ذکر این نکته ضروری است که در سطح مدارس، سطوح مختلفی 

است که از “ تنبیه بدنی”از خشونت وجود دارد که یکی از انواع آن 

شود. بهرخهالف  سوی کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می

بسیاری از وجوه خشونت در جامعه، دولت و حکومهت در بهرابهر 

کهنهد و  کاربرد تنبیه بدنی به لحاظ حقوقی و اجرایی مخالفت می

کند، اما بخشی از جامعه )معلمان و گاه  برای کنترل آن تالش می

والدین( حاضر به همراهی با دولت نیست و در برابر اجرای قانهون 

ها  بدنی علیه دانش آموزان از جمله شاخص کنند. تنبیه  مقاومت می

ی ما چقدر در  تواند نشان دهد که جامعه و نمادهایی است که می

پذیر از جملهه   های اجتماعی آسیب برابر کاربرد خشونت علیه گروه

کودکان و نوجوانان حساسیت دارد. اما فروکاستهن خشهونهت در 

و گرفتن نتایج سرراست اجتماعهی “  گرایانه ذات” مدارس به دالیل 

 رسد که دقیق و معتبر باشد.  و فرهنگی از آن، به نظر نمی

ای از عوامل ساختاری و اجرایی در کنار کهمهبهودههای  مجموعه

ی خشونتی را  افزاری در مدارس کشور، چرخه افزاری و نرم سخت

مدرسه باقی بماند. اما این فقط ایران نبوده و نیهسهت کهه بها 

رو است. در گهزارش  مشکلی به نام تنبیه بدنی در مدارس روبه

ی جهانهی خشهونهت در مهدارس و  کنگره” نهایی ششمین 

کهه “  های عهمهومهی گذاری سیاست

در پرو برگزار شد، آمهده  ۴۱۷۵سال 

، تهنهبهیهه ۴۱۷۵است که تا ماه می 

کشور غیرقانونی شهد  ۷۴۵بدنی در 

کشور، آن را در  ۴۷که از این میان، 

تمامی اشکال، حتی در خانهه نهیهز 

اند، با این حال بنابر این  ممنوع کرده

کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در  ۱۴گزارش هنوز 

 اند.  طور کامل لغو نکرده  موسسات آموزشی خود به

جا است که ایران از جمله کشورهایی اسهت  ی جالب این و نکته

هاست تنبیه بدنی را به صورت مطلق ممنوع کرده امها  که سال

 در عمل موفق به لغو تنبیه بدنی در مدارس نشده است. 

 تنبیه بدنی در قوانین ایران

ی اجرایی مهدارس )مصهوب سهال  نامه آیین ۱۱ی  طبق ماده

هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین ”(، ۷۱۱۹

و تنبیه دانش آمهوز “  تکلیف درس به منظور تنبیه ممنوع است

 فقط به موارد ذیل محدود شده است: 

 تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی .1

تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانهش آمهوزان کهالس  .2

 مربوطه

های متعدد در پایه، با  تغییر کالس در صورت وجود کالس .3

 اطالع اولیای دانش آموز

 اخطار کتبی و اطالع به ولی دانش آموز .4

اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولهی دانهش آمهوز  .5

 حداکثر برای سه روز

 ی دیگر .   انتقال به مدرسه2

ی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در سهال  طبق گفته

، چهل پرونده با موضوع تنهبهیهه بهدنهی در ۹۵-۹۴تحصیلی 
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در مدارس ایجاد کرده است که تنبیه بهدنهی تهنههها یهکهی از 

آموزان علیه ههمهدیهگهر و  های آن است. خشونت دانش  زنجیره

دانش آموزان علیه معلهمهان و کهادر ” خشونت کالمی و رفتاری 

ی خشونت هستند که قوانین  های این چرخه دیگر زنجیره“  مدرسه

ههای  نامهه و آیین

دستوری آمهوزش 

و پرورش توانایی 

مقابلهه بها ایهن 

چرخه را نهدارنهد. 

تاکید یک جانبهه 

بر اعمال خشونت 

عههلههیههه دانههش 

آموزان و برجسته 

کردن تنبیه بدنی 

اگر چه به درستی 

گیرد و  انجام می

انگشت اشاره به یک معضل مهم اجتماعی در نهاد آموزش اسهت، 

اما بدون در نظر گرفتن سایر وجوه این خشونت در مدارس راه بهه 

آید که اخبار ضهرب و شهتهم  تر پیش می جایی نخواهد برد. کم

معلمان توسط دانش آموزان منتشر شود اما واقعیت این است کهه 

این نوع خشونت در سطوح مختلف در مهدارس کشهور اتهفهاق 

افتد. مرگ محسن خشخاشی معلم فیزیک بجنوردی در اثهر  می

ی خوبی برای بررسی میزان  ی چاقوی دانش آموزش، نمونه ضربه

و سطح خشونت موجود در برخی از مدارس کشهور اسهت کهه 

 متاسفانه چندان هم نادر و استثنایی نیستند. 

 مقصر کیست؟ 

بدون شک معلمان و کادر اجرایی مدارس مقصران اصلی وجود و 

ی تنبیه بدنی علیه دانش آموزان هستند. درست اسهت کهه  ادامه

و در   زنند، درصد کمی از معلمان خودشان دست به تنبیه بدنی می

سپارند. اما انتقهاد  تر مواقع آن را به عوامل اجرایی مدرسه می بیش

وارد بر اکثریت معلمان سکوت در برابر این اعمال صریح خشونت 

ی  هاست. در ده سال سابقه در نهاد مدرسه و در مقابل دیدگان آن

استان کشهور،  ۴حضور در مدارس مختلف برخوردار تا محروم در 

توانم بگویم حتی یک مورد هم مخالفت علنی با  شاید به جرات می

ام.  کاربرد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی از سوی معلمان ندیهده

حداکثر چیزی که دیدم اعتراض به شدت خشونت به کار رفته در 

تنبیهه بهدنهی دانهش 

آموزان بوده است. امها 

والدین   ، در کنار معلمان

دانش آموزان هم جهزو 

متهمان اصهلهی رواج 

تنبیه بدنی در مهدارس 

هستند. در طهول ده 

سال تهدریسهم مهوارد 

بسیار کمی از والهدیهن 

دانش آموزان را دیهده 

بودم که معتهرض بهه 

تنبیه بدنی فرزندانشهان 

 در مدرسه بوده باشند. 

سهم مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش در بازتولید و استمهرار 

ی خشونت اما از جنسی دیگر است. اگر چه به ظهاههر  این چرخه

آنان مخالف هر گونه تنبه بدنی هستند و خهود را در جهایهگهاه 

دانهنهد، امها در عهمهل بها  مخالفان تنبیه بدنی در مدارس مهی

ههای آمهوزشهی و  سیاستگذاری غلط و اجرای نادرست سیاسهت

تربیتی، عمالً زمینه را برای استمرار خشونت در مدارس فهراههم 

کنند. فراهم نکردن حداقل شرایط الزم برای پرهیز از اعهمهال  می

ها، عدم حضهور  خشونت مانند تراکم تعداد دانش آموزان در کالس

ی کافی در مدارس، عدم توجهه بهه سهالمهت  مشاوران به اندازه

بهداشت روانی در محیط کار برای معلمان و دانش آموزان در کنار 

های فهوق  ترویج تئوریک خشونت در قالب متون درسی و فعالیت

ی مدارس از جمله تبلیغ و ترویج مناسبات خارج از شهئهون  برنامه

های آموزشی،  از جهمهلهه  گری در محیط آموزشی مانند نظامی

را برای استمرار خشونت علیه کودکان در   مواردی است که زمینه

 نهاد آموزش فراهم آورده است.

 عکس از موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  -تنبیه یک دانش آموز با چوب و فلک در مکتب خانه، اواخر دوران قاجاریه 
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رانندگان یا مغازه داران و اهل کسب که از یک طرف این کودکان 

بینند و از طرف دیگر بهه  را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می

این نکته علم دارند که این کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقهی 

برخوردار نیستند، به راحتی این کودکان را مورد توهین، تحهقهیهر، 

دهند. در  خشونت فیزیکی و یا حتی تحقیر یا آزار جنسی قرار می

موارد دیگر این کودکان توسط افرادی کهه بهه مشهکهالت و 

های جنسی و روحی مبتال هستند، مورد سوءاستفاده و یا  ناهنجاری

که راهی برای پیگرد وجود داشهتهه  گیرند، بدون آن تجاوز قرار می

شوند. حتهی  باشد؛ خصوصا که غالب این موارد گزارش و ثبت نمی

امکان دارد که کودک به علت عدم بلوغ یا عدم شناخت نسبت به 

ماهیت اتفاقی که تجربه کرده است و یا حتی برای جلوگیری از به 

خطر افتادن و از دست ندادن جایگاهش در میان جمع کهودکهان 

کنند، و یا از ترس تنبیه و  تر که در کنار او کار می همسن یا بزرگ

مورادی از این دست، از ابراز و بیان آن هم خودداری کند. مسلمهاً 

های جنهسهی  دانید که تاخیر در افشا شدن آزارها و سوءاستفاده می

ای  تری قرار دارند نیز مسئله در مورد کودکانی که در شرایط معمول

 شود. طبیعی محسوب می

یا “  آزار جنسی” شود  جا باید توجه داشت که وقتی گفته می در این

تواند به  ، لزوماً به معنای تجاوز نیست و می“ ی جنسی سوءاستفاده” 

های مختلفی دیده شود. آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته  شیوه

شود که با ماهیت غیر انسانی و همراه با ضربه زدن به جسم یا  می

شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. تحقیر 

و آزار جنسی ممکن است تنها به شکل کالمی باشد یا بهه ههر 

ها طوالنی و تخصصی اسهت.  شکل دیگر که تعریف و توضیح آن

و تها -به طور معمول هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی 

هاست کهه طهبهق  گیرد و سال شکل می -زمان رسیدن به بلوغ

هها  ها را در کهودکهی آن ی مشکالت انسان اصول علمی، ریشه

کنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کهودک آزاری  جستجو می

تواند به عنوان یکی از شدیدترین انواع خشونت قلمداد شود که  می

 تواند جراحاتی پایدار را پدید آورد. می

ها، محروم از سرپرست و مهحهیهط  کودکانی که در میان خیابان

های فراوان رشهد  آموزشی مناسب و همراه با فشارها و محدودیت

چهه -پذیرترین کودکان هستند؛ این کودکان  کنند، جزو آسیب می

که این روزها در بسیاری از مناطق باید با سرمها  -پسر و چه دختر

و فشارهای شدیدتر جسمی نیز مقابله کنند، در معهرض انهواع و 

های جنسی قرار دارند و تا  ها و حتی آزارها و خشونت اقسام آسیب

ایم کار زیادی برای حل ایهن مشهکهالت  جا هنوز نتوانسته به این

 انجام دهیم.

هر چند آمار ثابت و دقیقی وجود ندارد اما جدیدتریهن آمهارههای 

رسمی که توسط مراکز آمار ایران و نهادهای مسئول یا مهرتهبهط 

یعنی بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعالم شده است، 

وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تههران را تهایهیهد 

ها و مهراکهز  اند. این در حالی است که ان.جی.او ها، جمعیت کرده

ی کودکان کار از تعداد بهاالتهری خهبهر  غیردولتی فعال در زمینه

دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، یکی از عهلهل  می

 این اختالف است.

های ملموسی نظیر  تواند به شکل اما خشونت چیست؟ خشونت می

سیلی زدن یا وادار کردن کودک به انجام هر کاری همراه با زور و 

های دیگر و پنهانی خشونت، نظیر: تحقیر، بی  ارعاب و یا در شکل

توجهی، گرسنگی دادن و غیره اعمال شود که هر چنهد عهوارض 

نوع دوم مانند خشونت و برخورد مستقیم فیزیکی، قابل مشهاههده 

 نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک دارد.

شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعهضهی  گاهی مشاهده می

 ها  کودکان کار در میان خشونت خیابان

 فعال حقوق کودکان

 سعید حسین زاده موحد
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در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیهار عهمهیهق 

 خواهد بود.

کنند،  ها کار می کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی که در خیابان

مجبور هستند که بسیار زودتر از دیگر همسن و ساالن خود بزرگ 

شوند! خشونت علیه این کودکان تا حدی عادی شده است و خهود 

ام که یهک رانهنهده، یها  من نیز شخصاً شاهد موارد زیادی بوده

دار، یک رهگذر و حتی کارتن خواب یا دستفروشی بزرگسال  مغازه

به دالیل مختلف، به عنوان مثال بعد از سماجت این کودکهان در 

ی یک خودرو یا حتهی بهه  فروش اجناسشان یا پاک کردن شیشه

ی دعواهای کودکانه و  علت نشستن در محلی نامناسب و مشاهده

شنیدن سر و صدای بلند ایهن 

کودکان، به راحتی کودکهی را 

های رکهیهک یها  مورد فحاشی

حتی ضهرب و شهتهم قهرار 

افتهد  دهند؛ و بعضاً اتفاق می می

تر یا کسی که  که کودک بزرگ

سرپرست کهودکهان اسهت و 

ها را به خانهه یها  خواهد آن می

محل استراحتشان ببرد، ناگهان 

فاجعه به همین راحتی اتفهاق “...  یکی از دخترها نیست!” گوید  می

افتد و شاهد مواردی بودم که برادر که خود نیز مشغول کهار و  می

گردد. بعد از چهنهد  دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می

گهردد امها  ساعت و یا گاهی پس از چند روز دختر گمشده باز می

کند. در موارد دیگر، راننده سعی در  چه گذشته نمی صحبتی از آن

کند اما پس از بلند شدن صدای جیهغ و  سوار کردن دختربچه می

شهود  تر، منصرف می ی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگ گریه

تهر  کند. از طرف دیگر در موردهایی وحشتناک و محل را ترک می

خانواده یا اطرافیان کودک، عمداً و به قصد درآمد باالتر کودک را 

 دهند. تحت سوءاستفاده قرار می

هها نهه  ی آن مشاهدات و اتفاقات ناگوار زیاد است اما بیان همهه

کند. حهل  گونه مسائل جلوگیری می دردی را دوا و نه از تکرار این

هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمایت جمعی و اقدام دارد. 

این که چند درصد این کودکان ایرانی هستند و چند درصد مهاجر 

کنهد  یا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی

تواند هویت انسانی و حقوق این کودکان را زیر سوال ببهرد.  و نمی

ها و نهادههای مسهئهول  جاست که باید از مردم و از مجموعه این

درخواست یاری نموده و توقع پاسخ مثبت داشته باشیهم. اههدای 

کند و  پول نقد به یک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمی

تواند شرایطش را بدتر کرده یا باعث ترویج کهار کهودک  حتی می

ی کودکان را برابر بدانیم و با رفتاری  توانیم همه شود، اما الاقل می

 ها باشیم.  مناسب در کنار آن

هر شهروندی که قصد کمک به این کودکان را داشهتهه بهاشهد، 

تواند از راه یک تحهقهیهق  می

مختصر یا جستجوی اینترنتی 

ههای  ها و جمعهیهت با سازمان

فعال در این زمینه و مهراکهز 

بهزیستی آشنا شود و بهدون 

که زمان زیهادی صهرف  این

ی انسانی خود را  کند، وظیفه

انجام دهد و سهم مهمی در 

این حرکت جمهعهی داشهتهه 

 باشد. 

در پایان باید خاطر نشان کرد که حرکات سمبلیک و سطحی کهه 

شود نهیهز  ها انجام می از سر ترحم و توسط برخی افراد و جمعیت

ای با  ی ریشه تواند باعث ادامه یافتن این معضالت شود. مبارزه می

این معضل، خصوصاً از طریق آموزش و فرهنگ سهازی چهیهزی 

ور باید در نظهر داشهت کهه  ط است که نیاز امروز ما است. همین

تهر در  آموزش مسائل جنسی و اجتماعی به کودکانی که بهیهش

تواند مانع بسیاری از اتفاقهات  معرض فشار و آسیب قرار دارند، می

شود. زمان زیادی برای نجات یک کودک خیابانی وجهود نهدارد؛ 

ها او را به جنون بهرسهانهد یها بهه  که خشونت خیابان پس از آن

ی روحی و جسمی دچار شود، کار ما  های سخت و پیشرفته بیماری

گردد. پس همین حاال شروع  بسیار سخت و یا حتی غیرممکن می

 ی شما بسیار آسان خواهد بود. کنید؛ وظیفه
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ی تحصیل چه تاثیری  شوند که ادامه دانش آموزان مواجه می

ها خواهد داشهت؟ ایهن سهوال در  در آینده و سرنوشت آن

ای که فردگرایی منفی و سودمحوری به عنهوان یهک  جامعه

رسد چندان هم  ارزش اجتماعی تثبیت شده است، به نظر نمی

 ای باشد. غیر واقع بینانه

فشار مسئوالن باالتر در آموزش و پرورش، چه بهه صهورت  .2

رسمی در غالب بخشنامه یا به صورت غیر رسمی، بر این پایه 

ها، معلمان مهوظهف  استوار است که به منظور کاهش هزینه

ها هر ساله  ها و کاهش مردوی هستند با باال بردن آمار قبولی

ی آموزشی خهارج  تری از دانش آموزان را از چرخه تعداد بیش

کنند. در این مسیر ضمن بی توجهی به 

کاهش کیفیت آموزشی، تنها ابزار معلهم 

برای کنترل کالس درس، و اعمال فشار 

بر دانش آموز، یعنی نمره نیز از دسترس 

 شود.  خارج می

ی  تغییرات هنجهاری در جهامهعهه .3

کنونی، افزایش مشکالت اقتهصهادی و 

ههای ایهرانهی، رشهد  معیشتی و اخالقی در میان خهانهواده

های مجازی و افزایش آگاهی بعضاً مخرب در مهیهان  شبکه

هها  دانش آموزان، شرایطی را ایجاد کرده که عمالً خهانهواده

نقش نظارتی خود بر فرزندانشان را از دست بدهند. این مسئله 

تری دارد. در  به خصوص در مقاطع تحصیلی باالتر، نمود بیش

ها درگیر بسیاری از مشکالت درونهی  که خانواده واقع، درحالی

ی نقش تربیتی معلم در کالس  خود هستند، انتظار برای ارائه

هاست که از جایگاه دانش آموز و حقوقی که باید در قبهالهش  سال

های مخهتهلهف رسهمهی و  شود. رسانه رعایت شود، صحبت می

های مجازی، هر چند وقت یکبار با انتشار خبر یا کهلهیهپهی  شبکه

تصویری از کالسی درس، و عملکرد غلط یک معلم، چالشی جدید 

کنند و نوک تیز انتقادات را به سمت معهلهمهان نشهانهه  ایجاد می

ههایهی از  ها و مصاحبه ها بارها یادداشت گیرند. در همین سال می

ای شده است که بر رعایت حقوق دانش  فعالین صنفی معلم، رسانه

آموزان و تقبیح عمل زشت تنبیه در کالس درس تاکهیهد دارنهد. 

های صنفی نیز با صدور بیانیه و حهتهی تهغهیهیهراتهی در  کانون

ی خود دفاع از حقوق دانش آموزان را جزئی از اههداف  اساسنامه

ی آن کانون صنفی معهلهمهان  اند؛ نمونه های خود قرار داده فعالیت

ی آمهوزش  استان تهران است که ارتقاء جایگاه عناصر سه گهانهه

یعنی معلم، دانش آموز و اولیا را به عنوان بخشی از اهداف اصلهی 

 ی کانون اضافه کرده است. به اساسنامه

تقریباً در شرایط جدید همه در این مسئله اتفاق نظر دارنهد کهه 

برخورد قهری و فیزیکی با دانش آموز در 

کالس درس، خارج از اصول تهربهیهتهی 

دنیای مدرن بوده و باید از اصول کهاری 

های کالس داری خهارج شهود.  روش

کاهش کلی چنین بهرخهوردههایهی در 

های درس شاهد چنین اتفاق نظر  کالس

 و همبستگی فکری است.

رسد در این شرایط کسی توجهی به حقهوق  با این حال به نظر می

 معلمان در کالس درس ندارد.

ی کالس و کنترل دانش آمهوزان  مشکالتی که معلمان برای اداره

 با آن مواجه هستند، شامل موارد زیر است :

با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و کاهش اههمهیهت عهلهم  .1

ی الزم برای تحصیل و کسب  آموزی، دانش آموزان از انگیزه

دانش برخوردار نیستند. بارها معلمان با این سوال از سهوی 

 تنبیه دانش آموزان یا معلمان!

 فعال صنفی معلمان

 محمد حبیبی 
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 درس و مدرسه بیش از پیش افزایش یافته است.

به این موارد باید مشکالت اقتصادی و معیشتی خودِ معلمان را هم 

اضافه کرد. با این حال و با وجود مشکالتی که اشاره شد، همه در 

این مسئله اتفاق نظر دارند که تنبیه بدنی و روانی دانهش آمهوز، 

ی کالس است. اما ایهن سهوال  عملی غیر قابل توجیه برای اداره

توانهد نهقهش  ماند که با این شرایط یک معلم چگونه می باقی می

 تربیتی و علم آموزی خود را ایفا کند؟-نظارتی

که در مقابل سطح باالی انهتهظهار فهراههم آمهده،  تر این و مهم

 گیر است؟ ی حمایتی معلمان کدام نهاد و مرجع تصمیم پشتوانه

های اخیر تنبیه دانش آموزان با واکنش مناسب  که در سال درحالی

و به موقع مسئوالن آموزشی مواجه شده است، در موارد متعهددی 

که معلم از طرف دانش آموز یا اولیا مورد حتک حرمت و حهتهی 

آسیب بدنی قرار گرفته، از طرف مسئوالن آموزش و پرورش هیچ 

 اقدام حمایتی صورت نگرفته است .

نگاهی به فرایندهای آموزشی در کشورهای توسعه یافته نیز نشان 

دهد که این مسئله حتی در این کشورها نیز به عهنهوان یهک  می

 های اخیر مورد توجه بوده است. معضل اساسی در سال

انگلستان از جهمهلهه 

کشورهایی است که 

در اجرای قهوانهیهن 

سخت گیرانه به نفع 

دانش آمهوزان یهد 

طوالنی دارد. با ایهن 

ههای  حال در سهال

اخیر و بها افهزایهش 

میزان رفهتهارههای 

نههاهههنههجههار دانههش 

آمههههههوزان در 

 اند.  های درس، قوانینی بازدارنده را به تصویب رسانده کالس

بر اساس این قوانین اولیای دانش آموزان خاطی باید پاسخهگهوی 

هها  ی آن ها باشند و مسئولیت رفتار زشت و زننده رفتار و کردار آن

را در مدارس بپذیرند. مسئوالن مدرسه حق دارند والدیهن دانهش 

آموزی را که به دالیل اخالقی و درسی با هنجهارههای مهدرسهه 

هماهنگ نیست و موجب رنجش دبیران یا دیگر دانهش آمهوزان 

ی نقدی کنند و تا زمانی که این جریمه از طهرف  شود، جریمه می

ها پرداخت نشود، مدرسه حق دارد دانش آموز خهاطهی را در  آن

 کالس و محیط مدرسه نپذیرد.

هدف از اعمال چنین قوانینی بیش از هرچیز، یادآوری نهقهش و 

ها در قبال مسائل تربیتی فرزندان خهود  ی والدین و خانواده وظیفه

آید در ساخت آموزشی کنونی ما، مورد   است. چیزی که به نظر می

هاست نهادهایی مهثهل  غفلت جدی قرار گرفته است. اگرچه سال

پردازند، با ایهن  انجمن اولیا و مربیان در مدارس به ایفای نقش می

ههای  نقش کلی چنین نهادهایی صرفاً به جمع آوری کهمهک  همه

ها از زیر پرداخت آن  ای که دولت مالی برای مدرسه و تامین بودجه

رسهد در ایهن  شود. به نظر مهی کنند، خالصه می شانه خالی می

شرایط، و با توجه به کاهش اسفناک کیفیت آموزشی و تربیتی در 

های گوناگون معلمان برای ایفای نقش  مدارس ایران و محدودیت

ی دانش آموزان بهر عهلهیهه  تربیتی خود، بروز برخوردهای زننده

های درس اجتناب ناپذیر است. شاید تدوین  معلمان در سر کالس

و اجرای قوانینهی مشهابهه 

کشورهایی چون انگلستان، 

بتواند در کاهش چهنهیهن 

هایی موثر باشد؛  ناهنجاری

اگرچه راه حهل نهههایهی 

 نیست.

رسد راه نههایهی  به نظر می

حل چنین معضلی افزایهش 

ارتقاء روابط میان عنهاصهر 

ی آموزش، یعهنهی  سه گانه

معهلهم، دانهش آمهوز و 

ها و بهی تهوجهههی  ها است. با توجه به عدم کارایی دولت خانواده

ی مهم، همکاری نهادهای مدنی  مسئوالن آموزشی به این مسئله

ی مناسهبهی  تواند گزینه و صنفی مربوط به معلمان و کودکان، می

 برای رسیدن به چنین دستاورد مهمی باشد.

 عکس از مهر 
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سال که کودک حس مالکیت بر بدن خود را کسب کرده،  ۱باالی 

ها، و به خصهوص در  صورت پذیرد. هنوز هم در بسیاری از شهر

سالگهی خهتهنهه  ۷۴تا  ۱روستاهای ایران، کودکان را بین سنین 

ی دردناک آن برای همیشهه در  شود خاطره کنند که باعث می می

 ذهن کودک باقی بماند.

سالهه بهود در  ۵سال دارد، زمانی که  ۱۹کاوه شیرزاد که اکنون 

یک روز پدرم من را با ” کند:  اسالمشهر ختنه شده. وی تعریف می

دانستم  ماشین برد و بعد با دامن سفید برگرداند. خودم درست نمی

چه شده و چیزی از موقع عمل به یادم نمانده، شاید بیهوشم کرده 

هها  کردم که دامن سفید به تن دارم. برخهی بودند؛ فقط تعجب می

ها هم کادو دادنهد. بهه  هم آمدند عیادتم و یکی دو نفر از مهمان

خاطر دامن سفید خهجهالهت 

کشیدم بروم بیرون و بها  می

ههای  ها بازی کنم. بچهه بچه

کهردنهد و  محل مسخره می

زخمی را که گههگهاههی بها 

کهرد  دامن اصطکاک پیدا می

گرفت، سر  و به شدت درد می

کهردم؛  آلت تناسلیم حس می

گذاشت راحهت  این درد نمی

بازی کنم. به خاطر دارم که خیلی مظلوم شده بودم و در حهال 

حاضر از کاری که با من شده عصبانی هستم؛ کاری کهه قهابهل 

 “.برگشت نیست

سال دارد و اهل تهران است،  ۱۷محسن )اسم مستعار( که اکنون 

های مطرح جهانی خبری منهتهشهر  چند روز پیش بود که رسانه

که پزشکان دانمارکی اصرار دارند که ختهنهه  کردند مبنی بر این

سال ممنوع اعالم شود. این خبر، گفتگوها  ۷۱برای پسران زیر 

در مورد عوارض جسمی و روانی ختنه و سکهوت مهعهنهادار و 

ی سازمان بهداشت جهانی در مقابل عوارض خهتهنهه  منفعالنه

 پسران را شدت بخشید.

تر در خصوص عوارض جسمی ختنه که باعث نابود شهدن  پیش

شهود،  گهاه مهی چندین نوع از اعصاب تخصصی در محل ختنه

بسیار سخن گفته شده و پزشکان بسیاری بر این باور هسهتهنهد 

حساسیت آلت جنسی در مردان ختنه شده به مهیهزان قهابهل 

است؛ اما بحث آسیب روانهی   تر از مردان ختنه نشده توجهی کم 

ختنه که بر روی کودکان باقی مانده و موجب بروز اخهتهالالت 

تهر  ای است که کهم شود، مسئله رفتاری حتی در بزرگسالی می

 مورد توجه قرار گرفته است. 

آیند،  آسیب روانی ختنه حتی بر روی نوزادانی که تازه به دنیا می

حسی موضعی قبل از عمل بر رویشهان اسهتهفهاده  و روش بی 

شود، وجود داشتهه و  می

دکتر رونالهد گهولهدمهن 

شناسی و  )پژوهشگر روان

مربی و مدیهر اجهرایهی 

مرکز اطالعات و منهابهع 

ختنه در بوستون امریکها( 

معتقد است تروما )آسیب 

روحی( ناشی از ختنه، در 

روزهای اولیه زندگی نیهز 

تواند باعث اخالل در روابط مادر و کودک شده و حهتهی در  می

 بزرگسالی نیز ادامه یابد.

یکی از مسائلی که باعث تقویت اثرات منفی ختهنهه بهر روی 

شود این است که این عمل غیر انسانی در سنهیهن  کودکان می

 های جبران ناپذیر روانی ختنه پسران و آسیب

 فعال حقوق بشر

 بهروز جاوید تهرانی

 عکس تزئینی است 
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من  ۷۱۷۱سال ”گوید:  ی خود از ختنه شدن می در خصوص خاطره

کالس دوم ابتدایی بودم که فهمیدم قرار است ختهنهه شهوم. در 

کهردم،  کوچه و خیابان محل فرار مهی

هایم نیز بهه   حتی دوستان و بچه محل

کردند. در  همراه پدر و داییم تعقیبم می

نهایت گیر افتادم و یک مرد سیاه چرده   

، با یهک -کردند که لوتی صدایش می-

تیغ اصالح و یک نی که از وسط نصف 

شده و با کش به هم وصل شده بهود، 

زدم  پوست آلتم را برید. از درد جیغ می

کردم لهوتهی بهه  ولی وقتی گریه می

گفهت اگهر  شد و می چشمانم براق می

گریه کنی و جیغ بزنی آلتهت را کهالً 

شدم  بُرم. من هم از ترس مجبور می می

تر این بهود کهه  ساکت شوم. از آن بد

هها کهه دنهبهالهم  همان بچه مهحهل

، سر این -حتی زمانی که به دبیرستان رفتیم-ها  دویدند تا سال می

انداختند. این مهوضهوع  کردند و دست می مسئله من را مسخره می

اعتماد به نفسم را نابود کرده بود و شاید یکی از دالیهل تهرک 

تحصیلم در دبیرستان 

 “. نیز همین باشد

احمد مقهیهمهی کهه 

سال سهن  ۷۱حدود 

دارد و در زمان ختنهه 

در ایستگاه راه آههن 

اسفهرایهن زنهدگهی 

کرد و اکنهون در  می

حومه پاریس اقامهت 

ی خود از  دارد، خاطره

ختنه را این طور بیان 

من چهار سال و نیمه بودم و درک چندانی نداشتم امها ” دارد:  می

دانست موضوع از چهه قهرار  سال سن می ۱برادرم اکبر با داشتن 

است. آن روز پدرم دست من و برادرم را گرفته، به داخل خهانهه 

برد. مرا از کمر به پایین لخت کرده روی یک تشک خوابانهدنهد، 

برادرم اکبر را نیز روی تشک دیگر. چنهد 

نفر هم در اطراف ما نشستند. من از یک 

سو غرق در شادی ناشی از داشهتهن آب 

هایی بودم که دستم داده  ها و سکه نبات

دو نفر هم با -بودند، و از طرف دیگر یکی

سواالتی پی در پی ذهنهم را مشهغهول 

فهمیدم.  کردند و در نتیجه چیزی نمی می

که هنگام بریدن با تیغی شبیه چاقو  تا این

ام  و احساس درد، به گریه افتادم. گهریهه

زمانی شدت یافت که سلهمهانهی تهکهه 

ی کوچکی را آتش زده و خاکسهتهر  پارچه

داغ آن را روی زخم آلتم گذاشت. بعد بهه 

سراغ برادرم اکبر رفته و او را نهیهز بهه 

   همین صورت ختنه کرد. برادرم کهه از

تری را متحمل  دانست ختنه دردآور است، رنج بیش همان ابتدا می

ی کتان  شد. آن مرد بعد از ختنه کردن ما، از مادرم مقداری پارچه

، امها کهوچهک،  ها دو حلقه به شکل عمامهه گرفت، با آن پارچه

درست کرد و یکی از آن 

دو را بر روی محل ختنه 

طوری که آلتم در مرکز -

، -آن قههرار گههرفههت

گذاشت؛ به این خاطر که 

هنگام استفاده از ملحفهه 

یا لحاف با زخم تهمهاس 

نیابند. با وجودی کهه از 

من بیهش از   زمان ختنه

گذرد، هنهوز   نیم قرن می

ی تلخ آن را بهه  خاطره

خاطر دارم. به خصوص برادر بزرگم که همراه با من درد زیادی را 

سالگی درگذشت. بهه  ۷۷متحمل شد، اما چند سال بعد، در سن 

آن روز پدرم دست من و برادرم را گرفته، به داخل 

خانه برد. مرا از کمر به پایین لخت کرده روی یک 

تشک خواباندند، برادرم اکبر را نیز روی تشک دیگر. 

چند نفر هم در اطراف ما نشستند. من از یک سو 

ها و  غرق در شادی ناشی از داشتن آب نبات

هایی بودم که دستم داده بودند، و از طرف دیگر  سکه

دو نفر هم با سواالتی پی در پی ذهنم را -یکی

فهمیدم. تا  کردند و در نتیجه چیزی نمی مشغول می

که هنگام بریدن با تیغی شبیه چاقو و احساس  این

ام زمانی شدت یافت که  درد، به گریه افتادم. گریه

ی کوچکی را آتش زده و  سلمانی تکه پارچه

 خاکستر داغ آن را روی زخم آلتم گذاشت. 

 عکس از خط صلح  -احمد مقیمی)چهارمین نفر از چپ( به همراه خانواده اش در دوران کودکی 
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همان شب بین پدر و مادرم دعوا    پرسیدم. مادرم گفت ختنه کرده.

شد چون پدرم مخالف ختنه بود و این دعوا تا چهنهد روز ادامهه 

نهایت پدرم تسلیم شد و من و برادرم را به بهههتهریهن    داشت. در

بیمارستان خصوصی مشهد برده و ختنه کردند. در بیمارستان ما را 

حسی ختنه کردند ولی درد من تازه پس از دو روز آغاز شهد.   با بی

تابستان بود و درد امانم را بریده بود. پس از دو یا سه روز پانسمان 

ها خراب شهد.  قدر دست زدم که کنده شد، خون آمد و بخیه را آن

هایمان آمد و دید و به مادرم گفت باید دوباره آلتم  یکی از همسایه

بخیه شود ولی من حاضر نبهودم 

دیگر به بیمارستان بروم. حهتهی 

یک روز صبح تا ظهر راه ادرارم 

بسته شد اما نزدیک ظهر ادرارم 

آمد و خوشحال بودم کهه حهاال 

که ادرار کردم، دیگر الزم نیست 

ی مهجهدد بهه  برای بهخهیهه

بیمارستان بروم. من یک سهال 

پیش از ختنه جراحهی لهوزه و 

گوش را تجربهه کهرده بهودم، 

دردی که من برای ختنه تحمل 

کردم قابل مهقهایسهه بها آن 

ها نبود. برای عمل گوش  جراحی

قدر ساکت بهودم  و لوزه، من آن

گفتنهد  ها به مادرم می که پرستار

پسرتان خیلی مظلوم است که با 

آید ولی ختنه واقعاً درد داشت و هنوز آن  وجود درد، صدایش درنمی

کنم. هنوز هم که هنوز است  درد را در دو نقطه از آلتم احساس می

کند و  ها مرتب چرک می من با سر آلتم مشکل دارم و جای سوزن

از نظر بهداشتی باید خیلی مراقب باشم. پیش از ختنه شدنم آلتهم 

زیبا بود ولی پس از ختنه گوشت اضافی آورده که از لحاظ روانهی 

کند. دکتر گفته شاید با جراحی پالستیهک بشهود  خیلی اذیتم می

درستش کرد. راستش را بخواهید تمایل زیادی دارم که جهراحهی 

نظر من ختنه از عادات و رسومی است که ریشه در جاههلهیهت 

 “.یابد  گذشته دارد و متاسفانه هنوز هم ادامه می

سال دارد و در ساری زندگی  ۴۵مسعود )اسم مستعار( که اکنون 

سالم بود که من را به مطب دکتر بهردنهد.  ۱” گوید:  کند، می می

زدم و از این موضوع تعجهب  خیلی ترسیده بودم و مدام جیغ می

کند. دو مرد و یهک زن  کرده بودم که چرا مادرم کمکم نمی

دانم کدام دکتر بود و کدام پرستار. در  باالی سرم بودند، اما نمی

حسی، ختنه را   آخر با کمک چند آمپول آرامم کردند و بعد از بی

کنم یک  انجام دادند که فکر می

ساعتی طول کشیهد. از چهنهد 

ساعت بعد از عمل درد شدیهدی 

داشتم و به خاطر دارم آن شب را 

تا دیروقت بیدار بودم تها پهدرم 

مجبور شد من را به حمام ببرد تا 

هایی که بهه سهر آلهتهم  پارچه

چسبیده و خشهک شهده، جهدا 

شوند. چند روز با کسهی حهرف 

زدم، دامن پایم کرده بودند و  نمی

دانستهنهد  ی محل می تقریباً همه

اند و همین هم  من را ختنه کرده

باعث شد بعد از یک هفتهه کهه 

هها  نزد دوستانم رفتم از طرف آن

مورد تمسخر قرار بگیرم. من اگر 

گهاه  کودکی داشته باشهم ههیهچ

گذارم تا خودش بهرای بهدنهش ههر  کنم و می اش نمی ختنه

 “. کند صحیح است، بگیرد تصمیمی که فکر می

من کهالس چهههارم ” گوید:  ساله از مشهد می ۴۱محمدرضا، 

دانستم ختنه چیسهت  دبستان بودم که ختنه شدم. آن زمان نمی

که یکی از دوستانم را که بچه محل بودیم، دیدم که بها  تا این

دامن از ماشین پیاده شد. رفتم سمتش و پرسیدم چهرا دامهن 

پوشیدی؟ دوستم جوابی نداد و من به خانه رفتم و از مهادرم 

سالم بود که من را به مطب دکتر بردند. خیلی  ۱

زدم و از این موضوع تعجب کرده  ترسیده بودم و مدام جیغ می

کند. دو مرد و یک زن باالی  بودم که چرا مادرم کمکم نمی

دانم کدام دکتر بود و کدام پرستار. در آخر با  سرم بودند، اما نمی

حسی، ختنه را انجام   کمک چند آمپول آرامم کردند و بعد از بی

کنم یک ساعتی طول کشید. از چند ساعت بعد  دادند که فکر می

از عمل درد شدیدی داشتم و به خاطر دارم آن شب را تا دیروقت 

هایی که  بیدار بودم تا پدرم مجبور شد من را به حمام ببرد تا پارچه

به سر آلتم چسبیده و خشک شده، جدا شوند. چند روز با کسی 

ی محل  زدم، دامن پایم کرده بودند و تقریباً همه حرف نمی

اند و همین هم باعث شد بعد از یک  دانستند من را ختنه کرده می

ها مورد تمسخر قرار  هفته که نزد دوستانم رفتم از طرف آن

کنم و  اش نمی گاه ختنه بگیرم. من اگر کودکی داشته باشم هیچ

کند  گذارم تا خودش برای بدنش هر تصمیمی که فکر می می

 صحیح است، بگیرد.
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پالستیک کنم تا دوباره زیبا شود و از لحاظ مسائل جنسی راحهت 

 “.شوم افتد منصرف می ها که یادم می باشم ولی آن خاطره

سال دارد و در لس آنجهلهس زنهدگهی  ۱۹مهدی نوذر که اکنون 

کند:  سالگی در تهران ختنه شده. وی تعریف می ۱کند، در سن  می

در بین کادر پزشکی یک پرستار زن نیز حضور داشهت و ایهن ” 

باعث خجالت شدید من شده بود. بعد از ختنه نیز دوستان و فامیل 

آمدند، توقع داشتند تا دامنم را باال بهزنهم و  که برای عیادتم می

ها با دقت بررسی کنهنهد. ایهن  محل عمل را نشانشان دهم تا آن

 “. تر بود شرم برای من از درد و عذاب ختنه سخت

ساله است و در شهر زوگ سهوئهیهس زنهدگهی  39احمد لطفی، 

ی  کند. او خهاطهره می

گونه  خود از ختنه را این

 ۴شاید ” کند:  نقل می

سالم بود و در ربهاط 

کردیم  کریم زندگی می

که پدرم من را همهراه 

سهال از  ۴برادرم، که 

تر بود، بهرای  من بزرگ

ختنه به بیمارستان برد. 

تهر چهیهزههایهی  پیش

ی عمل خهتهنهه  درباره

شههنههیههده بههودم و 

دانستم چقدر دردناک است، برای همین فرار کهردم و چهنهد  می

های حیاط بیمارستان مخفی شدم. هنگام خهروج  ساعت زیر بوته

ها از بیمارستان رفتم پیششان و دیدم برادرم دامن سفید پوشیده  آن

است و برایم تعریف کرد که عمل چطور بود و پدرم گفت تو ههم 

شدی اما ماند برای یک روز دیگر که من گفتم  باید امروز ختنه می

ام کنید! یک سال بعد که پنج سالم شده بهود،  گذارم ختنه من نمی

ی  رویم خانه ها گفت من و مادرتان داریم می روزی پدرم رو به بچه

آیهم  آید ببریمش؟ همه پریدیم باال و گفتیم من مهی خاله؛ کی می

ی ما پر جمعیت بود و پدرم مهوتهور  جا که خانواده من! ولی از آن

توانست همه را با خودش ببرد، گفت احهمهد چهون  داشت و نمی

ها سوار  بریم! با خوشحالی با آن ی ساکتی بود امروز او را می بچه

که مهن را  ی خاله برویم اما غافل از این موتور شدم که به خانه

بردند. خالصه وارد مطب شدیهم و  برای ختنه به مطب دکتر می

دههد!  ی خاله نیست و بوی دکتهر مهی جا که خانه من گفتم این

رویم. تا من متوجهه  جا یک کاری داریم و بعد می پدرم گفت این

شوم که برای ختنه آوردنم و بخواهم فرار کنم، دست و پاهایم را 

به تخت بستند و دکتر شروع به آمپول زدن و سپس ختنه کرد... 

شدت درد به حدی بود که با داد و فریاد مطب را روی سهرم 

  گذاشته بودم و دکتر برای کم کردن شدت درد چندین آمپول بی

دانم چند دقیقه طول کشهیهد  حسی دیگر تزریق کرد. دقیق نمی

ولی بعد از تهمهام 

شههدنههش هههم، از 

شدت درد تا چندین 

شبانه روز آسهایهش 

نداشتم و ههنهگهام 

ادرار کردن مشکهل 

داشتم. امیدوار بودم 

که چند روز دیهگهر 

آن پالستیک لعنتی 

افتد و  روی آلتم می

درد تمام خهواههد 

طهور  شد ولی ایهن

نشد و دکتر گفت باید با عمل پالستیک را جدا کنیم. همین شد 

ها دوباره تجربه  بار دیگر رفتیم نزد پزشک و تمام این درد که یک

شد و باز هم تا چند روز از شدت درد آسایش نداشتم. با گذشهت 

کهردم ولهی  چند روز از عمل ختنه دیگر دردی را احساس نمهی

سهالهه  ۵دردی که آثار ختنه بر روح و جسم نحیف منِ کودک 

توانستم به پدر و مهادر خهود  گذاشت به حدی بود که دیگر نمی

چهون  اعتماد کنم و از آن زمان فهمیدم که باورهای غلطی ههم

ی ما به شدت ریشه دوانده است. آثار آن، نظهیهر  ختنه در جامعه

پایین بودن اعتماد به نفس در رابطه با جنس مخالف هم، هنهوز 

 “. گریبانگیر من است

عکس از خط  -مهدی نوذر)اولین نفر از راست( به همراه دو پسربچه دیگر در دوران پس از ختنه 
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گر با آن هیکل بزرگش روی پایم نشست تا کامهالً جهلهوی  ختنه

حرکتم را بگیرد و بقیه هم دست و بدنم را گرفتند... هر چه قسم و 

تهر  سال هم بهیهش ۵یا  ۴دادم تا رهایم کنند.  فحش بلد بودم می

شهد. از  کردم وضعیت فقط بدتر مهی نداشتم و هر چقدر تقال می

آمد و ازش خهواههش  میان فامیل هم هر کس باالی سرم می

کشیدند و لبخنهد  کردم کاری کند، فقط دستشان را به سرم می می

های فامیل هم شیطنتشان گل کرده بهود و  زدند. برخی بچه می

آوردند و به من می خندیدند.  آمدند و شکلک در می باالی سرم می

کهه  برخی ههم بهرای ایهن

گفتند  دلداریم داده باشند، می

شهود ولهی  او دارد مرد مهی

اید... وسهط  شماها هنوز بچه

جار و جنهجهال و صهدای 

فریادهای خهودم یهکهبهاره 

سوزش شدیهدی را حهس 

کردم. همه چیز سیهاه شهد؛ 

انگار که دارید از یک تونهل 

شوید. یواش یواش  خارج می

دوباره چیزها روشن شهدنهد. 

تمام توانم شد یک فریهاد و 

قسم که رهایم کننهد ولهی 

هها فهقهط  زدم اما آن افتاد. پدر و مادرم را صدا می این اتفاق نمی

های شدید همراه با فرو رفتن چهیهزی در  گر بودند. سوزش نظاره

که مهی  کرد. فکر کردم شاید به هوای این بدنم درد را شدیدتر می

خواهم ادرار کنم، رهایم کنند. اما با گفتن این حرف وضعیت بدتهر 

هم شد؛ چون فشاری که به خودم آوردم باعث خونریزی و دردی 

چرخاندم لگن آبی  شد که امانم را بریده بود. سر و گردنم را که می

را به دست یک نفر  گر با دستان خونینش آن رنگی را دیدم که ختنه

خواهی بهچهسهبهانهمهش؟  گفت: می داد و به شوخی می دیگر می

دانم چقدر دیگر طول کشید، چون از  بچسبانمش؟.... عملش نمی

ی فهامهیهل  حال رفتم و وقتی به هوش آمدم شب شده بود و همه

کهنهد،  ساله، که اکنون در آنکارا زندگی می 23سیاوش شهابی، 

انهگهار ” کند:   گونه تعریف می ی ختنه شدن خود را این خاطره

همین دیروز بود. پیش از عمل در موردش به من چیزی نگفتهه 

بودند. مثل هر روز صبح از خواب بیدار شدم، صبحانه خوردم و 

برای بازی به کوچه رفتم. رفته رفته حضور اقوام در منهزل مها 

ههای  کردم یکی از همان مهمهانهی نظرم را جلب کرد. فکر می

های فامیل هم که پیدا شد دیگر  ی بچه معمولی است. سر و کله

های ظههر  برایم مسجل شد که مهمانی مفصلی داریم. نزدیکی

ما را صدا کردند. به ههوای 

نهار خوردن برای رسهیهدن 

به خانه مسابقه گذاشتهیهم. 

یادم هست که ابتدا مهادرم 

چیزی شبیه به یک دامن را 

دستش گهرفهتهه بهود و 

گفت بیا این را بهپهوش.  می

برایم سوال شده بهود کهه 

کهه یهکهی از  چرا، تا ایهن

های فهامهیهل گهفهت  بچه

ات کنهنهد.  خواهند ختنه می

را یادم هست کهه  فقط این 

از خانه فرار کهردم. بهرادر 

های فامیل هم به دنبالم آمدند کهه بهه قهول  ترم و بچه بزرگ

خودشان دستگیرم کنند. به هر ترتیب که بود در کوچههای در 

محله مرا گرفتند. من در شهر سنندج ختنه شدم و رسم بر ایهن 

آمد و کهار  دادند و در خانه فردی می بود که مهمانی مفصلی می

داد. یادم هست جنگ هم تازه تمام شده بود؛ چهون  را انجام می

ام را همین جنگ و  بعدها یکی از دالیل عقب افتادن زمان ختنه

تهرهها  کردند... وقتی بزرگ های مداوم ذکر می اجبار در جابجایی

دست و پایم را گرفتند فهمیدم که دیگر راه خهالهصهی وجهود 

شد.  تر می ها بیش کردم فشار و تعداد آن ندارد. هر چقدر تقال می

ی سفید رنگ بزرگی روی زمین خواباندنهد و  من را روی پارچه

 سیاوش شهابی 
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گر را کهه طهرف  چنان در منزل بودند و بساط شادی بپا. ختنه هم

دیگر سالن دیدم ناخودگاه تالش کردم فرار کنم، اما سوزش شدید 

و درد جلویم را گرفت. یک دامن سفید رنگ بلند هم پایم کهرده 

بودند و چیزی را زیر زانوانم گذاشته بودند تا نتوانم پایهم را دراز 

کنم. خسته و تشنه کمی آب خوردم و شروع کهردم بهه گهریهه 

کردن... از آن به بعد وضعیت خوابم به کهلهی بهههم ریهخهت. 

های گاه و بیگاه به خاطر ادرار و بد خوابیدن به سراغم آمد.  سوزش

کرد. تا دو سهه  خونریزی هم، وقت و بی وقت وضعیت را بدتر می

شدم رخهتهخهوابهم خهونهیهن بهود.  ها که بیدار می روز بعد صبح

های بهزرگهتهرهها  توانستم از جایم هم بلند شوم. وسط حرف نمی

ی چند  فهمیدم قرار است دوباره عملم کنند. دومین عمل به فاصله

رغم وحشتهم  گر انجام شد؛ راستش علی روز بعد توسط همان ختنه

دیگر توان فرار هم نداشتم، چون درد شدیدی داشتم. کهمهی از 

تر کهارش را  داروی بی حسی استفاده کرده بود و خیلی هم سریع

چنان خونریزی داشتم. کار به عمل سهوم ههم  انجام داد. اما هم

خواستند کار را تمام کهنهنهد. وقهتهی  کشید؛ وقتی خواب بودم می

سوزشی را حس کردم از خواب پریدم و دوباره چندین نفر را باالی 

ها تمام  سرم دیدم که به زور من را نگه داشته بودند. باالخره عمل

های  شد و وضعیتم رفته رفته بهتر شد. یادم هست به خاطر آسیب

ها روزی چند ساعت درون لگن بزرگی که دارویهی  عمل تا مدت

نشستم تا عفونت از بین برود...  ریختند، می رقیق شده داخل آن می

های شدید و  تر شدم، سوزش طی چند ماه بعد که رفته رفته بزرگ

هها داروههای  عدم توانایی در کنترل ادرار به سراغم آمد. تا مهدت

ها برایم سوند  کردم و مجبور بودند گاهی وقت مختلف مصرف می

ههای عهادی  توانستم مثل بهچهه توانستم بدوم. نمی بگذارند. نمی

که نزد دکتری دیگر در  جست و خیز کنم و مشکالت دیگر. تا این

هها ههم در  ی این عمهل تهران آخرین عملم را انجام دادم. همه

هوشیاری کامل بود. آخرین عمل در یک کلینیک انجام شد و پدر 

و مادرم و برخی اقواممان کلی زحمت کشیدند تا با خرید اسهبهاب 

های مختلف من را راضی کنند تا برای معاینه وارد مهطهب  بازی

دکتر شوم. چند روز بعد هم وقتی دوباره به همان مطب رفهتهیهم 

فهمیدم که عمل دیگری باید انجام دهند. بیهرون مهطهب دائهم 

جا برویم. یادم هست دکتر از مهطهب  کردم که از آن التماس می

بیرون آمد و برایم با کاغذ چند اسباب بازی مثل هلیکهوپهتهر و 

قورباغه درست کرد تا من راضی شدم برگردم و روی تخت دراز 

دهم دیگهر  گفت این آخرین بار است و قول می بکشم. دکتر می

کردم نترسم اما به  ها بتوانی بازی کنی. سعی می ی بچه مثل بقیه

بار پرسهتهارهها دورم را  هر حال عمل، درد شدیدی داشت. این

کرد اجازه ندهد تا تهکهان بهخهورم.  گرفتند و هر کس سعی می

ها که تمام شد، فهمیدم عمل هم تمام شده. چند روز بعد  سوزش

که برای معاینه رفتیم دکتر گفت عمل موفق بوده و بعد از آن 

 “مشکلم دیگر حل شده بود

ی این مشکالت و دردهایی که ذکر شد اگر بهگهذریهم  .از همه

ها را  گیرند، آن والدین زمانی که تصمیم به ختنه پسران خود می

از حق تصمیم گیری در مورد هویت فرهنگی و مهذههبهیهشهان 

سازند و در واقع با تحمیل عقاید مذهبهی خهود بهه  محروم می

کودکان موجبات درد، رنج، آسیب روانی و نقصان جسمی ایشان 

سهالهگهی،  ۷۱کنند. آیا بهتر نیست پسران بعد از  را فراهم می

 خودشان در مورد بدنشان تصمیم بگیرند؟ 

ی تحقیقات دکتر کریستوفر کولد، رئیس بهخهش  در پایان نتیجه

شناسی آناتومیک در شهر مارشفیلد در ایالت ویسکانسیهن   آسیب

پهوسهت ” گاه قابل توجه اسهت:  امریکا در خصوص پوست ختنه

های مهم بدن است که از سر آلت در مقهابهل  گاه از قسمت ختنه

آلودگی، اصطکاک، خشکی و صدمه در طول زندگی محافهظهت 

کند. آن یک بخش کامل، صحیح و طبیعی از آلت تنهاسهلهی  می

گاه  مرد است و نه یک بخش اضافی. به طور متوسط پوست ختنه

زنهم در  متر مربع است ]حدس مهی سانتی ۱۱مرد بالغ بر حدود 

متر مربع باشد[ و از  سانتی 5/3برخی از مردان ختنه شده کمتر از 

یک پوست آستین مانند دوالیه تشکیل شهده اسهت. پهوسهت 

گاه سبب افزایش لذت جنسی شده و مطالعات مفصل نشان  ختنه

دهند که این منطقه به صورت منحصر به فردی از چنهدیهن  می

نوع از اعصاب تخصصی که برای عملکرد جنسی طبیعی اهمیت 

گیرنهد،  ای از احساسات جنسی را در بر می دارند و طیف گسترده

 “.تشکیل شده است
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ای، کهودکهی خهود را  ی هر دختر مدرسه بترسانندشان. در چهره

کند به دلیل تحمیل حجاب  هایی که فکر می کند. سال جستجو می

 اند.   و مذهب به او، خیلی سخت و غمگین طی شده

عالوه بر زنان، زندگی کودکهان  55حجاب اجباری پس از انقالب 

دختر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. قانون حجاب اجباری هم بر 

جسم و هم بر روح و روان دختران خردسال سایه افکند. دخترانهی 

که با به تن کردن پوشش اسالمی از همان اوان کودکی حهامهل 

ایدئولوژی و باورهای مذهبی نسبت به خود و دنیای پیرامهونشهان 

های کودکی یادشان دادند تها دنهیها و  شدند. در همان سال می

های گره کرده و مرگ بر گفتنهایشهان  دگراندیشان را هدف مشت

 قرار بدهند.

نهادهای آموزشی و تبلیغی، حجاب و باورهای اسالمی را در سنی 

ها هنوز قدرت تجزیه و  کنند که آن به کودکان ایرانی تحمیل می

های مختلفی هر ساله در مهدارس  تحلیل مسائل را ندارند. برنامه

دخترانه توسط مسئولین مدارس و یا نیروهای بسیج برای تبهلهیهغ 

شود.  حجاب اسالمی و تبلیغ چادر به عنوان حجاب برتر برگزار می

ها از  طبق فتوای فقها سن تکلیف دختران نه سالگی است اما آن

تر از این سن یهعهنهی در  سن هفت سالگی و برخی نیز حتی قبل

 شوند.  ها مجبور به رعایت حجاب می مهدکودک

 آوا هما: محجبه کردن کودکان، کشتن روح بچگی است

ی حسش وقتی برای اولین  آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار درباره

بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حهجهاب شهده اسهت، 

کهه حهجهاب  کردم. ایهن احساس خفگی و اسارت می” گوید:  می

کرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و  محدودیت زیادی ایجاد می

حس خوبی از پیچیده شدن توی مقنعه و مانتو نداشتم. از شش

ام کم کم فهاصهلهه  هفت سالگی میان من و پسرهای همبازی-

کهردم. از  افتاد. چند سال بعد با تن خودم احساس بیگانگی می

ههای آتشهیهن،  قدر از آتش جهنم، گلهولهه ترسیدم. آن بدنم می

هایمان گفتهنهد  سوزانده شدن موهایمان و آویزان شدن از سینه

های آتش در تعقیبم هسهتهنهد.  کردم همیشه شعله که فکر می

کردم با چند میلیمتر باال و پهایهیهن  هایی که احساس می شعله

های رنگی پوشیدن، با چند تار مهو  رفتن آستین مانتو، با جوراب

از زیر مقنعه بیرون افتادن یا با یک رژ لب خیلی مالیم مالیهدن 

آیند تا خاکسترم کنند. در خیابان، در کهوچهه، در  به سراغم می

ی پهوشهانهدن تهنهم  مدرسه، در همه جا کسانی بودند تا درباره

 هشدار بدهند. 

هایش  ی صحبت کند در ادامه سپیده که در دبیرستان تدریس می

آن اوایل هر وقت ” گوید:  کند و می به اوایل ازدواجش اشاره می

زد هیچ حس خوبی نداشتهم.  شوهرم از موهایم یا تنم حرف می

تنی که از کودکی برای من فقط مایه عذاب و تحقیر بود. تن و 

پوشاندمشان. از مواجهه و روبرو شهدن  موهایی که مدام باید می

زد  ی من حرف مهی با بدنم وحشت داشتم. وقتی همسرم درباره

کردم. شوهرم یهک  خودم را لخت میان انبوه جمعیت حس می

هها  ای که باید تنم را از آن نفر نبود. او برای من همه بود. همه

ام و خهانهم  کردم کار خالفی کهرده کردم. حس می پنهان می

شهان بهاالی  های عصبانی و چشم  کش ها با شلنگ و خط ناظم

اند. لذت آن لحظات از من گرفته شد فقط به خاطر  سرم ایستاده

های کودکی در من ریخته بودند و ههر  ترسی که از همان سال

 “.کردند سال و هر لحظه به شکلی برایم تکرارش می

آورد کهه  هایی را به یاد می او صدای خانم مدیرها، و خانم ناظم

ههای ایهران تهالش  هر روز از بلندگوی مدارس و دبیرستهان

هها  ی حجاب اسالمی را به دخهتهربهچهه کنند تا قد و اندازه می

آموزش بدهند، خدا را به یادشان بیاورند و از آتهش جهههنهم 

 تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری

 خبرنگار

 سوسن محمدخانی غیاثوند
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کهه پسهرهها  گرفت. من خیلی آگاه بودم به این بازی کردن را می

توانستند با لباس راحهت بهه  ها می الزم نبود این کار را بکنند. آن

مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیهگهری 

کرد. از ههمهان  هم بازی می

ههای  شش سهالهگهی الیهه

دیگهری از حهجهاب روی 

های مها گهذاشهتهه  فعالیت

تهوانسهتهیهم  شهد. نهمهی می

بخندیم. وادار کردن کودکان 

به محجبه شدن و پوشهیهدن 

لباسی که تحمل کهردن و 

عادت کردن به آن خهیهلهی 

سخت بود به نظرم کشهتهن 

ها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنهیهای  تمام شادی

 “.خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود

آورد که بارها به خاطر بیرون بودن موهایش، کهفهش  او به یاد می

های رنگی و باال بودن کلیپس از صهف بهیهرونهش  سفید، جوراب

ها  اند و مورد بازخواست مسئولین مدرسه قرار گرفته است. این برده

چه مشکلی دارند!؟ سوالی است که هما همیشه از مسهئهولهیهن 

انهد.  ی گناه گهفهتهه اش پرسیده است و هر بار به او درباره مدرسه

تعریف زن یا دختر خوب این بود که دیده نشود. تصویری که به ما 

اند و ما شکار. تنها راه بقای ما  دادند این بود که مردها شکارچی می

ههای سهیهاه،  هم این بود که دیده نشویم و خودمان را توی رنگ

 ای تیره بپوشانیم.  ای و قهوه سرمه

ی  ات یک خانواده گفتند خانواده شدم. به من می هر روز اذیت می” 

ام  پوشی!؟ به خهانهواده طوری لباس می فرهنگی است، تو چرا این

شدند.  ام اذیت می کردم. خانواده دادند. احساس تحقیر می اطالع می

گرفتم تا دیگر باعث اذیهت و  ها تحت فشار قرار می از طرف آن

 “.آزارشان نشوم

که حجاب چگونه باعث نق  حقوقش بهه  آوا هما با اشاره به این

که گفتم حجاب  این” گوید:  عنوان یک کودک دختر شده است می

کند به کنترل بدن  ابتدای سرکوب است به این دلیل که شروع می

شود که مایه شرم  زن. جسم یک زن به عنوان چیزی معرفی می

است و باید پنهانش کرد تا دیگران نتوانند آن را ببینند. دیگهران 

توانند روی تن زن کنترل داشته باشند. یعنی زن تصهمهیهم  می

گیرد که بدنهش را  نمی

چگونه بپوشهانهد. ایهن 

تالش بهرای پهنهههان 

کردن زن و مسئول قرار 

دادن او از همان سنیهن 

کودکی در مقابل تمایل 

مردها بود. حهاال ایهن 

توانست یهک  تمایل می

تمایل طبیعی به جنهس 

مخالف بهاشهد یها آن 

ها هوسرانی بود. تالش برای کنترل تهن  چیزی که به تعبیر آن

زن در حقیقت انکار این بود که او هم به عنوان یک دختر تمایل 

 “.ها حرف بزند دارد که با پسرها آشنا بشود و با آن

ی نق  حقوقش به عنوان  های وی درباره یکی از بدترین تجربه

کودک در اماکن عمومی زمانی است که همراه خانواده به سهد 

شهود  رود. همراه پدر و برادرش برای شنا وارد آب می سنندج می

رود. مامور او را از آب  های مامور به زیر آب می اما با دیدن نگاه

تو دیگر بزرگ شدی، دختری و نباید »گوید  کشد و می بیرون می

ها رفتن به سد سهنهنهدج  تنها تفریح هما در آن سال .«شنا کنی

همراه خانواده و شنا کردن توی آب سد بود که به این شکل از 

 شود.  او گرفته می

تر از عهرف و  این روزنامه نگار، قانون آمیخته به مذهب را بیش

که دخهتهر  کند به این داند. اشاره می سنت ناق  حقوق خود می

حتی طبق مذهب هم قرار نیست تا نه سالگی حجابهی داشهتهه 

باشد ولی برای رفتن به مدرسه طبق قانون جمهوری اسالمی او 

خهوانهدن “  ضد زن” کنند. هما با  را مجبور به داشتن حجاب می

گوید این قوانین از ما حهق آزادی،  قوانین جمهوری اسالمی می

گرفت. در عین حهال  خندیدن و دویدن در اماکن عمومی را می

 05سنندج برای او شهری نبوده که بتواند با رسیدن بهه سهن 

 آوا هما
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دادند، حقهوق  ای می ی هر امر و نهی این افرادی که به خود اجازه

کنم چهطهور  کردند. من درک نمی حریم خصوصی من را نق  می

 “توانست باعث ترویج فساد و هتک حرمت شود! موهای من می

انهد،  وی به فریادهایی که دم در اماکن زیارتی بر سرش کشهیهده

کند؛ فریادهایی برای وادار کردن او کهه یهک کهودک  اشاره می

خردسال بوده به پوشهیهدن چهادر. از 

گهویهد بها  های مادرش مهی زنی چانه

متولیان دم در تا مانع از چهادر سهر 

این تحقیرها در واقهع ” کردن او شود: 

های زیارتی نهبهود، در  تنها در مکان

هها  خوانی ها، در مدارس، در روزه خیابان

که رژی به لهب داشهتهی، و خهانهم 

داد شما را  ای به خودش اجازه می جلسه

توبیخ کند و جلوی جمهعهی احسهاس 

سرخوردگی و تحقیر به شهمها دسهت 

 “. دهد. همگی ناق  حقوق من بود

ای از  نسرین مدنی، عرف را مجموعهه

داند که از نظر وی  رفتارها و باورها می

توانند نادرست باشند. این نویسنهده  می

حجاب از جانب جامعه، چه زنان و چه مردان، حداقل در ”گوید:  می

ی کودکی و نوجوانی من کامالً پذیرفته بود یا بههتهر اسهت  دوره

ی جنگ اگر صورت گرفهتهه یها  بگویم اعتراضی هم در آن دوره

ی جنگ به حاشیه رفت. آن زمان، با یهک  مسکوت ماند یا درسایه

کودک یا نوجوان دختری که حجاب خوبی نداشت، مثل یک جانی 

شد. یادم هست که غالب مدیران مدارس، چادری و به  برخورد می

حجابی مصادف بود با پایمال کردن  اللهی بودند. بی اصطالح، حزب

مان یک بار عذاب وجدانی  خونِ شهدا. به نحوی بر دنیای کودکی

ها بها  کردند. و چقدر االن بیزارم از آن دیوار نوشته هم تحمیل می

 “.»حجاب= منافق بدحجاب و بی «مضامین

این نویسنده معتقد است فضای کنونی جامعه در مورد حجاب بازتر 

ی  اند و تلقی و دیدگاه بسیهاری دربهاره شده است. مردم آگاه شده

سالگی بدون حجاب به راحتی در آن رفت و آمد کند و دلیل آن 

 داند.  را حاکم بودن قوانین جمهوری اسالمی می

 نسرین مدنی: از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشتم

ی نیز از همان بچگی احساس خوبی بهه   نسرین مدنی، نویسنده

اش را در  گوید خیلی اوقات مقنعه طور که می حجاب نداشته و آن

آورده و    راه مدرسه به خانه در مهی

گاهی با شماتت رهگهذران مهواجهه 

 است.  شده می

وی درباره مشکالتی که بهه دلهیهل 

عدم رعایت حجاب با آنها مواجه شده 

در راههنهمهایهی و ” است می گوید: 

دبیرستان که خوب یادم هست مکرر 

ی ناظم و  بابت حجاب مورد مواخذه

های دینی و پرورشی بهودم. در  معلم

دوران بچگی مخالفتم را با چیزی که 

معلمان و ناظمان لجاجت تعریهفهش 

کردنهد، نشهان مهی دادم. در  می

دبیرستان با حاضر جوابی و کهوتهاه 

 “.نیامدن

کند:  مدنی حجاب را در روسری و مقنعه سر کردن خالصه نمی

شدم، بهارهها  تر که می کردم و بزرگ سواری می که دوچرخه این” 

؛ »ای؟ کشی سوار دوچرخه خرس گُنده خجالت نمی«شنیدم  می

که به بلوغ رسیده بودم و با شرمی که جامعهه بهرای مهن  این

هایم  تعریف کرده بود با قوز کردن سعی داشتم برآمدگی پستان

خواست در امورات فهرههنهگهی در  که دلم می نکنند؛ این  جلوه

مدرسه شرکت کنم، اما برای پذیرفته شدن شرط قاطع، داشتهن 

حجاب سفت و سخت یا چادر بود به هر حال یک نهوع حهس 

که  داد؛ این شدگی و در جمع پذیرفته نشدن به من دست می طرد

بارها در بیرون از منزل با وجود کودکی مورد شماتت مهردان و 

گرفتم به مهنهظهور  زنان غریبه، با عنوان امر به معروف، قرار می

بینم  کنم می ام... االن که نگاه می درست کردن حجاب و پوشش

 نسرین مدنی
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ی  حجاب با بیست یا سی سال پیش تفاوت زیادی دارد. وی درباره

از منظر سنت ” گوید:  نقش سنت در تحمیل حجاب به کودکان می

احترامی و به چیزی نشمردن حجاب حهتهی از  هم به نحوی بی

جانب یک کودک به بیانی ناسازگاری با  معیارهای اخالقی غالهب 

 “. بود

حجاب طبق قوانین ایران یک دستور و واجب شرعی و رعایت آن 

بر اساس همان قوانین برای دختران و زنان ایهرانهی و ههر زن 

شود، الزامی است. مهدنهی بها  غیرایرانی که به این کشور وارد می

اشاره به نقش مذهب در محجبه کردن دختران و زنهان ایهرانهی 

از نگاه مذهب، باید بگویم کتابی خوانده بودم که در آن ” گوید:  می

آمده بود که عایشه زن پیغمبر حجاب نداشت و بر سر این موضوع 

زد، و بهه او  با عمر که کنیزان را برای داشتن حجاب شالق می

داد، اختالف عمده داشت. در مذهب و قانون جمهههوری  تذکر می

اسالمی ایران که حکومهتهی شهیهعهی 

شود، بعد از انقالب پنجهاه و  قلمداد می

حجاب  23هفت، البته به مرور، در سال 

برای زنان اجباری و حهتهی بهرایهش 

مجازات شالق، حبس و جریمه وضهع 

 “.شد

که سهم عرف، سنهت  رغم این وی علی

و مذهب را در نق  حقوق کهودکهان 

تواند نادیده بگیرد اما معتقد اسهت  نمی

کهه  ضمن آن” قانون نقش کلیدی دارد: 

تواند یکی از ایهن  های اجرایی این قانون که تبلیغات هم می اهرم

ها باشد، در تحکیم نق  حقوق کودک، در این مورد خهاص،  اهرم

کننده دارد. رشد آگاهی مردم، رفتار و واکنش آنهان،  اهمیت تعیین 

تواند در موازات با چنین  به تدریج در تغییر عناصر نق  حقوق، می

ههای  ها، برای کودکان کهالس قوانینی عمل کند. مثالً مهدکودک

بینیهم  خوانیم می اند. در خبرهای مختلفی که می رقص ترتیب داده

یک فضایی ایجاد شده که سالمت روان و حرمت به حهقهوق او 

مورد بحث و کنکاش است، اموراتی که مها در دوران کهودکهی 

 “.دیدیم خوابش را هم نمی

حسن فرشتیان: حجاب مصطلح کنونی با دعوت به حجابی در 

 صدر اسالم تفاوت دارد

آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران 

تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسالم است یا برداشهت 

علما و فقهای شیعه و سنی از اسالم، احادیث و روایهات؟ آیها 

حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تهمهام زنهان 

مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و 

های مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسالم  برخی فمینیست

اند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کهردن زمهان و  را رد کرده

ای هم بر این بهاورنهد  مکان برای استفاده از حجاب هستند. عده

 منظور اسالم از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است. 

بهه نهظهر ” گوید:  حسن فرشتیان، دین پژوه اما در این باره می

رسد که حجاب مصطلح کنونی در کشورهای فوق، با دعهوت  می

به حجابی که در منابع اولیه صدر اسهالم 

 “. موجود است، تفاوت دارد

چه که در آیات قهرآن  وی معتقد است آن

ههای  و روایات مورد نظر بوده، پهوشهش

ای بوده است کهه مهانهع  عرفی عفیفانه

برهنگی و شهوت انگیزی باشد. در آیاتی 

ی نهور  سوره 20و  22از قرآن مثل آیات 

کهنهد،  که بر عفاف و پاکدامنی تاکید می

هر دو جنس مرد و زن را مخاطب قهرار 

 دهد. می

سهوره  52ی  به نظر این پژوهشگر، در قرآن از جمله در آیهه

هایی به کار برده شده اسهت  برای پرده“  حجاب” ی  احزاب، واژه

ها به عنوان در و حفاظ مورد استفاده قهرار داشهتهه  که در خانه

ای از  کند اگر خواستید وسیله است. قرآن به مسلمانان توصیه می

همسران پیامبر تقاضا کنید، از پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، 

 آنان را مخاطب قرار دهید.

وی با اشاره به برهنگی برخی از مواضع بدن زنهان در زمهان 

پیدایش اسالم به خاطر نداری، تنگدستی  و نداشهتهن پهارچهه 

در آن زمان، مسلمانان به حدی فقیر بودند کهه نهه ” گوید:  می

 حسن فرشتیان
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هایی نسبت بهه  ی احزاب، توصیه سوره 59و  20قرآن مثل آیات 

ی  پوشش و زینت زنان پیامبر شده است. برخی از آیات مثل آیهه

ی احزاب نیز، ادب گفتگو با همسران پهیهامهبهر را بهه  سوره 52

کند. مضافاً بر این، در صدر اسالم، پوشهش  مسلمانان یادآوری می

کهه  کامل از سرتاپا، پوششی فاخرانه بوده است، ههمهان طهوری

پوشش بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانهه نهزد 

رود. طبیعتاً بخشی از حهجهاب  ها به شمار می روحانیون یا کشیش

انهد. ولهی  زنان پیامبر فاخرانه بوده است، آنان امّ المؤمنین بهوده

توان مخصوص زنان پیامهبهر دانسهت،  دالیل لزوم حجاب را نمی

تری مخاطب  شان، به شکل جدی هرچند آنان به دلیل جایگاه ویژه

 “.اند ها بوده این توصیه

زنان مسلمان در حال حاضر موظف به رعایت نهوع خهاصهی از 

حجاب در کشورهایی مثل عربستان و ایران هستند کهه دسهتهور 

چه که اسالم گفته است مهتهفهاوت اسهت.  اسالم نیست و با آن

فرشتیان معتقد است حتی اگر بی حجابی را گناه تلقهی کهنهیهم، 

ی دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. گناهانی که حق اهلل  وظیفه

است، مجازاتش هم با اهلل است. فقط گناهانی که حق الناس است 

بایست جلوی آن  که حافظ منافع مردم است، می دولت به دلیل این

گناهان را بگیرد، البته آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند 

و  »جرم«تا حق مردم ضایع نشود. به عبارتی دیگر، بایستی میان 

ی دولت جلوگیری از جرم است نه  تفاوت قائل شد. وظیفه »گناه«

که گناه تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. لهذا  از گناه، مگر این

فسق و فجور و «و  »رعایت نکردن حجاب شرعی«بایستی میان 

تفاوت قایل شد. جلوگیری از فسق و فجور و فهحهشها از  »فحشا

وظایف حکومت است زیرا از حقوق اجتماعی است کهه قهانهونهی 

 است، ولی رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است. 

داند زیهرا  از  فرشتیان اجبار به حجاب را از وظایف حکومت نمی

بی حجابی و کم حجابی از دیدگهاه ” نظر وی رفتاری فردی است: 

عرف جامعه ایران، مترادف فحشا نیست لذا نبایستی در مهحهدوده 

 “.های حکومتی قرار بگیرد امر و نهی

های ابتدایی پهس از  حجاب در ماه” که  کند به این وی اشاره می

توانستند شکم خویش را کامالً سیر کنند و نه بدن خهود را  می

کامالً بپوشانند؛ لذا هنگامی که در نماز به سهجهده و رکهوع 

رفتند ممکن بود بخشی از بدنشان دیده شود، به همین دلیل  می

در روایات آمده که در این موارد، مراقب باشید این مواضع بهدن 

 “. شما دیده نشود

های اسالمی، حد پوشش متفاوت  ی فرشتیان در آموزش به گفته

است. بین زنان روستانشین و زنان شهری، زنان جوان با زنهان 

مسن در حد و مقدار پوشش تفاوت گذاشته شده است. در فهقهه 

برای زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز استثنهاههایهی قهائهل 

ها حجاب عرفی خودشان را دارند. مهههم آن  اند، یعنی آن شده

تر نزدیک شهدن بهه  پوشش عرفی است که گامی برای بیش

اصول عفاف و پاکدامنی بوده است. در قرآن برای پوشش زنانی 

هایی داده شهده  ها نیست، تخفیف که احتمال شوهر کردن آن

سوره نور به زنانی اشاره دارد کهه  22ی  است. از نظر وی آیه

ها گذشته است و تقریباً با دیگهران مهحهرم  سن و سالی از آن

شدند؛ یعنی پوششی که برای یک زن جوان الزم بوده، برای  می

 ها الزم نیست.  آن

تهوان  هها مهی این محقق علوم دینی معتقد است از این تفاوت

دریافت که منظور یک حجاب عرفی نسبت به مکان، سهن و 

سال و وضعیت افراد بوده است. این حد و مقدار را نیهز عهرف 

کرده است. اما بعدها در عهرف  متشرعین و ملتزمین تبیین می

 متشرعه، حجاب به معنای مصطلح کنونی در آمده است. 

چنین منظور نهی از بی حجابی در منابع اولیه اسالمی را  وی هم

داند که به بی عفتی و بهی  جلوگیری از رواج عدم پوششی می

قدر مسلم از دستورات صادره از منابع ” حرمتی زنان منجر شود: 

اولیه اسالم، لزوم پوشش عرفی مورد نیاز بهرای دعهوت بهه 

ها و جهامهعهه بهوده  پرهیزگاری و عفت و رعایت حریم انسان

 “.است

فرشتیان حجاب به معنای پوشش عرفی را امری ههمهگهانهی 

انهد.  البته برخی، حجاب را مختص زنان پیامبر دانستهه” داند:  می

رسد این نظریه ناشی از این است که در آیهاتهی از  به نظر می
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اجباری نبود و بعدها به امری ناموسی برای جمههوری  55انقالب 

برای نشهان ” گوید:  و در توضیح دلیل آن می“  اسالمی تبدیل شد

دادن اسالمیت نظام، نمایش سایر تعالیم اسالمی مثهل عهدالهت 

اسالمی و عدالت قضایی و اجتماعی، کاری سخت و طاقت فرسها 

تر است  تر و کم هزینه ست. اما تحمیل حجاب بر زنان، کاری ساده

ی نمایشی و به چشم دیده شدن آن نیز واضهح اسهت.  که جنبه

این نظام است و امهروزه  »اسالمیت«های  حجاب از آخرین نشانه

 “.شده است»سمبل اسالمیت نظام«

زنان غیر مسلمان و غیر مذهبی اما ساکن در ایران مهجهبهور بهه 

ی فرشتیان حتی بر فهرض  رعایت حجاب اسالمی هستند. به گفته

واجب دانستن حجاب مصطلح برای زنان مسلمانان، حجاب زنهان 

نامسلمان، هیچ وجوب و لزوم شرعی ندارد بلکه نسبت بهه آنهان، 

شود یعنی با مقداری تسامح و تساهل و بها رعهایهت  عرفی می

های محلی. حجاب مصطلح نه بر آنان واجب است و نه اجبار  عرف

آنان به حجاب بر دیگران واجب 

است. زیرا زنان نامسلمان کهه 

مکلف خطابات و امر و نهههی 

های اسالمی نیستند، و حاکمان 

هم که قرآن و پیامبر هیچ حکم 

ها نداده است کهه  شرعی به آن

متکفل حجاب زنان نامسلهمهان 

 بشوند. 

دختران در ایران قبل از رسیدن 

به سن تکلیف یعنی از هفت سالگی برای رفتن به مدرسه مجبهور 

در منابع اسالمهی، ” گوید:  شوند. فرشتیان می به رعایت حجاب می

های عفیفانه تاکید شده است. این پوشش را  بر لزوم رعایت پوشش

در هر حدی واجب بدانیم، وجوب آن، برای دخترها، از زمان مکلف 

شرعی شدن خود آنان است. دختران قبل از این که مکلف بشوند، 

ی اولیا و والدین آنان نهیهز  ی آنان نیست. وظیفه تکلیفی بر عهده

ی  ی فرزندانشان است. پوشش عفهیهفهانهه رعایت پوشش عفیفانه

فرزندان نیز امری عرفی و وابسته به سن و سال آنان و مقتضیهات 

 “.زمان و مکان است

حسین رئیسی: بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضهیهیهع 

 سیستماتیک حقوق خود قرار دارند

های دیگری ههم حهقهوق  ایران غیر از حجاب اجباری در زمینه

کهنهد. حسهیهن  کودکان را خصوصاً در اماکن عمومی نق  می

رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است بسیاری 

از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستمایتهک و یها غهیهر 

ی وی فضهای  سیستماتیک حقوق خود قرار دارند. به عقهیهده

مذهبی و آموزش نظامی )دفاعی( در مدارس تا آموزش اجبهاری 

های آموزشی و اماکن عهمهومهی  قرآن و أمور مذهبی در فضای

زمینه را برای نق  بسیاری دیگر از حقوق کهودکهان فهراههم 

زبان و ادبیات مادری برای   ساخته است. محرومیت از آموزش به

های مختلف تا عدم وجود آموزش عمومی بهرای  کودکان اتینک

ی کودکان در سطوح مختلف به خصوص کودکان دختر و  همه

به ویژه کودکان مناطق محروم و یا عدم بهرخهورداری از حهق 

داشتن هویت برای تهعهداد 

زیادی از کودکان متولهد از 

مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی 

ها در کشهور از  که شمار آن

میلیون هم افزون است و یا 

عدم دسترسی به امکهانهات 

برابر آموزشی در سهراسهر 

ی کودکان  کشور برای همه

از جمله موارد نق  حقهوق 

 کند.  ها اشاره می کودکان در ایران است که رئیسی به آن

کنوانسیون حقوق کودک  ۷۱۱۴ی رئیسی ایران در سال  به گفته

را امضا کرده است اما یک حق شرط کلی بدان وارد کرده اسهت 

ی مفاد این کنوانسیون را به عدم  که این حق شرط، اجرای همه

 تعارض با موازین اسالمی موکول کرده است. 

گوید برخی کشورها به ایهن  طور که این وکیل دادگستری می آن

شرط دولت ایران در زمان اعالم به دلیل کلی و نامفهوم بهودن 

چهنهیهن  اند اما مورد توجه واقع نشده اسهت. ههم اعتراض نموده

بسیاری از کشورهای اسالمی چنین شرطی را به کنوانسیون و یا 

 حسین رئیسی
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تواند  طریق تحمیل حاال یا از سوی خانواده یا محیط و جامعه نمی

باور مذهبی داشته باشد، از نتایجش تحمیل پوشش خهاص یهک 

مذهب به کودک است همان طور که خود مهذههب بهه کهودک 

 تحمیل شده است. 

داند که بر اساس  ی کودکان می رئیسی مخاطب پیمان نامه را همه

آن کودک در سنین نوجوانی به تدریج صاحب عقیده خواهد بود و 

باید از آزادی ابراز آن بهره مند شود. والدین و اعضهای خهانهواده 

کودک نیز در جاییکه عقیده خود را بر کودک تحمیل نمایند و یها 

مانع آزادی بیان و عقیده کودک شوند یا به حهریهم خصهوصهی 

کودک آسیب بزنند و یا بر خالف منافع عالیه کودک اقدامی نمایند 

مثالً سالمت و بهداشت عاطفی و روانی کودک را با خطر روبهرو 

 سازند، خطاب این قانون هستند.

وی معتقد است قوانین داخلی و اجرایی باید چگونگی حمایهت از 

ها را شناسایی و مهانهع آسهیهب  کودکان در مقابله با این آسیب

کودکان شود. به نظر رئیسی امکان طراحی مکانیزمی برای مهانهع 

شدن اعضای خانواده به ترویج ارزش های اعتقادی خود بر روی 

داند که در  ی مهم را این می کودکان تقریباً مشکل است. وی نکته

های والدین متضهمهن خشهونهت  ای مواقع و جایی که ارزش پاره

ها مانهع  های حقوقی دولت نسبت به کودک باشد در برخی از نظام

والدین در اعمال سلیقه همراه با خشونت نسبهت بهه کهودکهان 

 شوند.  می

قانون حهمهایهت از کهودکهان و  ۴ی  ی رئیسی در ماده به گفته

در ایران، آسیب به سالمت روان و اخالق  ۷۱۱۷نوجوانان، مصوب 

شود اما اجرای آن با مشکل مواجه است  کودک جرم محسوب می

چون متولی اجرای این بخش از قانون به روشنی معلوم نهیهسهت. 

چنین تعریفی از آسیب به سالمت روان که در جایی به خهطها  هم

 سالمت روح نوشته شده، ارائه نشده است. 

فعاالن حقوق بشر و مدافعین حقوق کودک در تالشند تا عالوه بر 

رصد کردن میزان پایبندی ایران به کنوانسیون حهقهوق کهودک، 

موارد نق  حقوق کودک را هم به نهادهای بین المللی گهزارش 

ی جهانی، نهههادههای  ها چقدر توانستند توجه جامعه کنند. ولی آن

اند. برخی کشورها مثل قطهر  نسبت به برخی مواد آن وارد کرده

اند. ایران نیز به تازگهی بهه  هم اخیراً حق شرط خود را برداشته

های اختیاری و الحاقی کنوانسیون پهیهوسهتهه  برخی از پروتکل

 داند.  است که رئیسی آن را امیدوارکننده می

کنوانسیون حقوق کودک، کشورها  05ی  ماده 2و  0در بندهای 

اند که حق آزادی فکر، عقیده و مذهب کهودک را  موظف شده

محترم بشمرند. بندهای فوق در عین حال برای کشورها تحهت 

شرایطی حق محدود کردن آزادی ابراز عقیده و مذهب کهودک 

که مذهب از طریق خهانهواده و  اند. با توجه به این را قائل شده

کند، این دو بند، دست  ی مذهبی به کودک انتقال پیدا می جامعه

ها را برای تحمیل یک مذهب و باور خاص به کهودک  حکومت

 گذارد.  باز می

ی حقهوق کهودک حهقهوق  رئیسی معتقد است که پیمان نامه

حداقلی برای کودکان ترسیم کرده است و بدون اشکال نیسهت 

ی  داند کهه ههمهه اما آن را یکی از سندهای مهم حقوقی می

 اند.  کشورهای جهان به آن پیوسته

به نظر وی حق آزادی عقیده و فکر تنها در مصاف بها دولهت 

شود. از ایهن  نیست. این حق در مصاف با والدین نیز تعریف می

رو والدین نیز حق تحمیل عقیده را ندارند، هر چهنهد شهرایهط 

کودکی و وابستگی  ذاتی کودک خرد سال به والدین و خانهواده 

های آن خانواده، تربیت و بهزرگ  شود بر اساس ارزش سبب می

شود و این موضوع اجتناب ناپذیر است که کودک تحت تاثهیهر 

 والدین نباشد. 

توانهد مهانهع  ی این حقوقدان، شناسایی این حقوق می به گفته

خودکامگی والدین شود تا همواره کودکان را مجبور به پیروی از 

ی  های خود نکنند. از همین روست که به تدریج فاصهلهه ارزش

 تر شده است.  تر و بیش بین باورهای والدین و کودکان عمیق

در مواد کنوانسیون حقوق کودک به طور صریح درباره تحمیهل 

یک پوشش خاص به کودک و نادیده گرفتن حق انهتهخهابهش 

چیزی نیامده است. به رسمیت شناختن حهق آزادی مهذههب 

کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کودک در آن سهن جهز از 
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بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را به مسئلهه نهقه  

 حقوق کودکان در ایران جلب کنند؟

رئیسی با اشاره به مشکالت کار در حوزه کودک، سختی ارتهبهاط 

فعاالن داخل با مجامع جهانی و حقوق بشری و مسئله دستگیهری 

و زندانی شدن مدافعان حقوق کودک و اتهاماتی که در دادگاه بها 

چه که مد نظر شماست در  ی آن همه”گوید:  شوند می آن مواجه می

ای بسته و متکی به ایدئولوژی مذهبی مانهنهد ایهران، بهه  جامعه

رغهم وجهود  سادگی امکان تحقق ندارد. فعاالن این عرصه علهی

اند و محصهول تهالش  های بیشماری داشته موانع، تاکنون تالش

توانیم در تحوالت حقوق کودک ارزیابی کنیم. حقهوق  ها را می آن

ههای نهادرسهت،  اش به مذهب و سنت ی وابستگی کودک با همه

ی حهقهوق  ها مانند حوزه تحوالت بیشماری نسبت به سایر بخش

ها داشته است. این تحوالت قطعاً ناشی از فعالیهت  زنان و یا اقلیت

اشخاص و نهادهای درونی و انعکاس مشکالت به بیرون از ایران 

است. تا زمانی که خودم وکالت بسیاری از کودکان را در کشور بر 

عهده داشتم، با در نظر گرفتن منافع موکلم از حمایت نهههادههای 

حقوق بشری بین المللی در حمایت از حقوق موکالنم بهره مهنهد 

 “.شدم می

ارتباط با نهادهای بیرون از ایران می تواند به ضرر فعاالن داخهل 

تمام شود. این وکیل دادگستری علت آن را در برداشت نهادرسهت 

ی حهقهوق  مقامات داخلی و بهره برداری از اخبار و وقایع حهوزه

کند.  کودک توسط کسانی که در خارج از ایران هستند، جستجو می

وی به تخصص نداشتن برخی نهادهای مدنی خارج از کشهور در 

کند و ضعهف تهوان  ی حقوق کودک و حقوق بشر اشاره می حوزه

علمی و حقوقی در بسیاری از نهادهای مدنی بیرون از ایران را سد 

راه ارتباط دقیق و مناسب بین فعاالن داخلی و نههادههای بهیهن 

داند. به همهیهن  المللی و نیز سبب عدم تولید محتوای مناسب می

دلیل رئیسی معتقد است نباید انتظار کار یک طرفه تنها از فعاالن 

ی نهادهای بهیهرون از  داخلی و نیز انتظار فعالیت مناسب از همه

ایران داشت. با وجود این، وی اغلب اطالعات سازمان مهلهل از 

دانهد  شرایط سخت کودکان در ایران را مدیون تالش فعاالنی مهی

که مستقیماً با کودکان و مشکالتشان در کشور ارتهبهاط دارنهد: 

ی  ی یو.پی.آر گذشته در زمهیهنهه سواالت دقیقی که در جلسه” 

ی جمهوری اسالمی در ژنو شده اسهت،  حقوق کودک از نماینده

 “.نشان از موفقیت در این حوزه است

اعهدام کهودکهان، ” ی  ی آقای رئیسی، ایران در زمینهه به گفته

ی کودکان، حقوق آموزشی کهودکهان، ازدواج در  دادرسی ویژه

مرتکب نق  حقوق کودک شده “  کودکی و حق هویت کودکان

است. هر چند از نظر وی به دلیل طوالنی بودن ایام کودکهی و 

 گنجد.   تنوع حقوق کودک موارد متعددی در این زمینه می

حکومت ایران با تحمیل حجاب به کودکان ههفهت سهالهه و 

اند و  های مسلمان و مذهبی به دنیا نیامده کودکانی که در خانواده

نیز به دلیل تحمیل باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی به کهودکهان 

 شود.  سال مرتکب نق  حقوق کودک می 01زیر 

رئیسی تحمیل حجاب و مذهب به کودکان را موضوع مهههمهی 

داند که از نظر وی سازکار مناسبی برای رهایی کهودکهان از  می

ی بین المللی حقوق بشهر  این شرایط فراهم نیست؛ نه در عرصه

 ی داخلی.  و نه در عرصه

های آموزشی  این فعال حقوق بشر معتقد است تا زمانی که نظام

ها هستند و نظهام خهانهواده دسهت از  متکی به خواست دولت

خودکامگی خود برای کنترل کودکان برندارد، ههیهچ قهانهونهی 

 تواند شرایط بهتری را برای کودکان فراهم نماید. نمی

ها تا آخر دبهیهرسهتهان و  اجبار به پوشش حجاب از مهد کودک

همراهی جامعه تا حدود زیادی با آن زمینه را برای تهحهمهیهل 

سازد که از نظر رئیسی گذر از این موضوع بهه  شرایط فراهم می

هها  تر نیاز دارد و شاید بتوان گفت از برخی جهنهبهه آموزش بیش

 امکان گذر فراهم نیست. 

سازوکار رهایی از اجبار در ادبیات حقوقی ”گوید:  وی در پایان می

ی بین الملل حقوق بشر کودکان تا حدودی فراهم است اما  حوزه

تواند چتر حمایتی بدان گستردگی که شهمها  در عمل حقوق نمی

دهید، داشته باشد. در ضمن نباید از نظر دور داشت که  نشان می

حقوق کودک و یا سایر اسناد بین المللی، در   خطاب پیمان نامه

ها هستند که باید در تحمیل عهقهیهده بهه  مواقع زیادی خانواده

 “.کودکان مراقب باشند
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گوید که همه در فوتبال ایران  ی ما می مربی مورد مصاحبه“.  است

از این مسائل خبر دارند، از مربیان بازیکنان رده پایین تا مربیان و 

یکی از مربیانی که االن ”بازیکنان معروف لیگ برتری و تیم ملی: 

بازی معروف بود. بازیکنهان زیهاد و بها  پیشکسوت است به بچه

کیفیتی را هم تربیت کرد. االن هم که پیر شهده، در یهکهی از 

نویس شده، اگر بازیکنانی که او تربیت  های معروف ورزشی روزنامه

 “.کشد کرده را نام ببرم سرتان سوت می

توانیم اسهامهی ذکهر شهده  به علت رعایت حقوق فردی ما نمی

اند را منتشر کنیم، تنها  بازیکنانی که زیر نظر این مربی تربیت شده

شود.  توان گفت که نام افراد مشهور زیادی در این بین دیده می می

توان گفت تمام این بازیکنان قربانی سوءاستفاده جنسی ایهن  نمی

توان گفت تمام این بازیهکهنهان در  اند اما به جرات می مربی بوده

اند و قطعاً از تهجهاوز  دوران نوجوانی از تهدید این مربی رنج برده

 اند. جنسی این فرد به برخی از بازیکنان نوجوان خبر داشته

البته این را بگویم که اکثر موارد در مدارس پایین شهر اتهفهاق ”  

تری در این زمینه دارنهد،  ها نظارت کم افتد، چون والدین بچه می

تر در جهنهوب  افتد، ولی بیش گویم در شمال تهران اتفاق نمی نمی

های خود را در مهدارس  تر بچه شهر است، چون پدر و مادرها کم

کهه  کنند. در تیم راه آهن جنوب به علهت آن فوتبال همراهی می

زمانی این مسئله در جنوب تهران بسیار شایع شده بود، مسئهوالن 

گری را تاهل مربی اعالم کرده بودند. من ههم  باشگاه شرط مربی

چند سال مدیریت یک مدرسه فوتبال را به عهده داشتم و روی 

این مسئله بسیار حساس بودم. خدا را شکر در مدرسه من چنهیهن 

ای پیش نیامد اما بارها شاهد فساد برعکس بودم؛ یعنی مادر  مسئله

حدود بیست سال پیش داستان یکی از مربیان تیم رده سهنهی "

جا پیچید. او با یکی از بازیکهنهان  اکریل اصفهان، همه  پایه پلی

اش  ی جنسی مداوم داشت.  او را بهه خهانهه نوجوان تیم رابطه

آن نوجوان چند نفر دیگر از بهازیهکهنهان   برد و بعد از مدتی می

نوجوان تیم را هم ترغیب کرده بود که با آن مربی در رابهطهه 

باشند. چند وقت بعد پدر یکی از این نوجوانان از مسئله خبهردار 

شد و چون او مرد بسیار با نفوذی بود، بعد از باال گرفتن جریان، 

عرفان “.  مربی از ترس عاقبت کارش، خودش را حلق آویز کرد

که در چند تیم فوتبال پایه در اصفهان بازی کرده، با روایت این 

گوید، آزار و اذیت جنسی کودکان در فوتبال ایهران  داستان می

بسیاری از کودکهان و نهوجهوانهان راه ” ای رایج است؛  مسئله

دانند، مربی هم به راحتهی  پیشرفت را نزدیک شدن به مربی می

کند. جا و مکان مشخهصهی ههم  از این مسئله سوءاستفاده می

ندارد و هرجا ممکن است این اتفاق بیفتد. یکهی از مهربهیهان 

معروف اصفهان در رده سنی پایه به داشتن تمایل جنسهی بهه 

های تیم ما هم او را بها ایهن  ی بچه پسرها معروف بود، همه

ههای بهاالتهر ههم  شناختند. اتفاقاً او بعهدا در رده عنوان می

گری کردی و حتی دورانی بها ف.ک مهربهی مهعهروف  مربی

 “.برتری هم همکاری کرد لیگ

ی فوتبال در تهران نیز نظر عهرفهان را  یکی از مربیان با سابقه

کند و این مسئله را مشکلی همیشگی در فوتبال ایران  تایید می

سهال  05خواهد نامش فاش شود، بیش از  داند. او که نمی می

سال آن در رده سهنهی پهایهه  2گری دارد، که  ی مربی سابقه

 3و  0آن در لیگ   های فوتبال غیر از بزرگساالن( و بقیه )تیم

 بوده.  

یکی از مربیان رده باشگاهی، اعتقاد دارد که حتماً بهایهد بها ” 

ها را  ی جنسی داشته باشد و به اصطالح ترتیب آن ها رابطه بچه

هاست در رده سنی جوانان و  بدهد تا رویشان کم شود. او سال

های خهوب تهههران  نوجوانان مربی است و تیمش هم از تیم

 تجاوز؛ عادی در فوتبال، عجیب در رسانه

 روزنامه نگار

 پویان مکاری
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ی جهنهسهی بها  دادند که در ازای رابطه ها پیشنهاد می بعضی بچه

 “.های خوب بفرستم ها، فرزندشان را به تیم آن

رسد که آزار جنسی کودکان در فوتبهال  با این اوصاف به نظر می 

ایران چیزی تازه و یا عجیب و غریب نیست و تنها این مسئله تازه 

ها درز پیدا کرده. اما آیها تها  به رسانه

کنون از سوی فدراسیون فوتبهال یها 

نهادهای رسمی برای مقابله بها ایهن 

 معضل اقدامی شده؟ 

تا امروز فدراسیون تنها حرف زده و ” 

هیچ کار عملی انجام نداده، البته فکهر 

کنم از دست فدراسیون هم کاری  نمی

 “. بر بیاید

ها هم موثهر  در این میان نقش باشگاه

برای حفظ منافع خود   است اما باشگاه

دهنهد.  در این زمینه اقدامی انجام نمی

از سوی دیگر عدم نظارت مهنهاسهب 

های بزرگی چون استهقهالل و  باشگاه

ههای  های رده پرسپولیس بر روی تیم

کند. بسهیهاری از ایهن  تر می پایه امکان بروز این مسئله را بیش

ههای رده  ها تنها از روی رفع تکلیف اقدام به تشکیل تیهم باشگاه

ها  اند و این تیم پایه کرده

برای باشگاه بار اضافهی 

 شوند. محسوب می

مسائل فرهنگی هم در 

این مهورد نهقهش بهه 

سزایی دارند. بها افشها 

شدن تجاوز یها آزار و 

تر از  اذیت جنسی، بیش

هر چیز آبروی قربانی در 

خطر است تا آبروی فرد 

های قانونهی زیهادی  متجاوز. البته اثبات این مسئله نیز پیچ و خم

شهود.  دارد که در اکثر موارد پرونده به نفع فرد خاطی بستهه مهی

مربی مورد مصاحبه معتقد است این اتفاقات بخشی از فرههنهگ 

ایهن ” ای با آن برخورد شود:  جامعه است و باید به صورت ریشه

مسئله مثل فحش دادن در ورزشگاه اسهت. فهحهش دادن در 

شود، از دل جامعهه. بهایهد  ورزشگاه از خارج از ورزشگاه وارد می

آموزش وجود داشته باشد و فرههنهگ 

جامعه تغییر کند تا تجاوز به کودکان و 

نوجوانان در مدارس فهوتهبهال ههم 

 “. کن شود ریشه

اما آیا مدارس و آمهوزش و پهرورش 

مکان مناسبی برای حل این مسهئهلهه 

است؟ عرفان به مهدارس و مهراکهز 

تحصیلی هم بهی اعهتهمهاد اسهت؛ 

مدارس که خودشان معدن تجاوز بهه ” 

هایی  کودکان هستند. خیلی از ما معلم

را در دوران راهنمایی و دبهیهرسهتهان 

ی تجهاوز بهه  سراغ داشتیم که سابقه

ههای  آموزان را داشتند. البته بچه دانش

سال باالیی هم به این مسئلهه دامهن 

 “.زدند می

بر این اساس، رفع این مسئله نیازمند تغییرات اساسهی و عهزم 

قوی اجتمهاعهی اسهت. 

تغییرات بهنهیهادیهن در 

آموزش و پرورش و پس 

از آن در مدارس فوتبال 

های کشور تنها  و باشگاه

بخشی از تحوالت مورد 

نیاز است. اما قطعاً برای 

مقابله با این مشکل باید 

تر به سمت شفهاف  بیش

سازی و رونهمهایهی از  

مشکل حرکت کرد تا الپوشانی و مماشاتی که این روزها وزارت 

 اند. های کشور در پیش گرفته ورزش و باشگاه

رسد که آزار جنسی کودکان در  به نظر می

فوتبال ایران چیزی تازه و یا عجیب و غریب نیست و 

ها درز پیدا کرده. اما آیا تا  تنها این مسئله تازه به رسانه

کنون از سوی فدراسیون فوتبال یا نهادهای رسمی برای 

 مقابله با این معضل اقدامی شده؟ 

تا امروز فدراسیون تنها حرف زده و هیچ کار عملی ”

کنم از دست فدراسیون هم  انجام نداده، البته فکر نمی

 “. کاری بر بیاید

  ها هم موثر است اما باشگاه در این میان نقش باشگاه

برای حفظ منافع خود در این زمینه اقدامی انجام 

های  دهند. از سوی دیگر عدم نظارت مناسب باشگاه نمی

های  بزرگی چون استقالل و پرسپولیس بر روی تیم

 کند.  تر می های پایه امکان بروز این مسئله را بیش رده
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ی مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد، مربوط به والدین  مسئله

و مسئولیتشان در قبال کودکان است. والدین بها ایهن مهوضهوع 

شهود،  آشنایی ندارند که وقتی بچه به یک محیط ورزشی وارد مهی

اولین چیزی که باید به آن توجه شود، بحث امنیت کودک اسهت. 

ای  هایشان ورزشکار حهرفهه ها خیلی دوست دارند بچه پدر و مادر

ها ورزشهکهار  ی بچه شوند، اما فراموش نکنیم که قرار نیست همه

هها بهه یهک  ترین موضوع این است که بچه ای شوند. مهم حرفه

محیط ورزشی بیایند و با ورزش آشنا شوند. در کشور انگلستان هم 

هایشان به محیط ورزشهی  خیلی از پدر و مادرها دوست دارند بچه

ای شوند بلکه بهه  که ورزشکار حرفه وارد شوند، اما نه به دلیل این

های ورزشی آشنا شوند و آموزش ببینند. امها  که با محیط خاطر این

شود. بعضهی از  متاسفانه در ایران اصالً به این موضوع توجه نمی

ی اخیر به هیچ عنوان این  دو دهه-پدر و مادرها، خصوصاً در یکی

آورند. حتی  هایشان فشار می گیرند و به بچه موضوع را مد نظر نمی

ها با ادامه دادن آن ورزش مخالفهت  در مواردی دیده شده که بچه

که دلیل مخالفهت را جهویها  کنند و پدر و مادرها به جای این می

زنند. این موضوعی است که حتماً  شوند، برچسب تنبلی به بچه می

ترین موضوع است.  در ایران باید به آن رسیدگی شود. آموزش مهم

ها موجوداتی ضربه پذیر هستند و  که بچه آموزش در خصوص این

ای، مسهئهوالن  نیاز به مراقبت دارند. البته ممکن است در جامعهه

ی مثبتی است  نسبت به این مسئله حساس باشند و این خود نکته

اما در کشور ما و یا کشورهایی که مسئولین حساسیتی نسبت بهه 

این مسائل ندارند، چرا پدر و مادرها این حساسیت را بهه خهرج 

ترین عامل عدم توجهه  آقای تقوی، به نظر شما مهم

ههای ورزشهی  به سوءاستفاده از کودکان در محیهط

 ایران و خصوصاً مدارس فوتبال چیست؟

 شود اخالقی رو نمی محمد تقوی: سوءاستفاده از کودکان در فوتبال از ترس برچسب بی

 گفتگو از سیمین روزگرد

ی  های تحهصهیهلهکهرده محمد تقوی یکی از معدود فوتبالیست

ایران است که اغلب در پست دفهاع راسهت، تهوپ  52ی  دهه

چهنهیهن  زد. این بازیکن سابق استقالل و تیم ملی ایران، هم می

ی مربیگری در مدارس فوتبال باشگاه استقالل را هم در  سابقه

 ی خود دارد.  کارنامه

محمد تقوی بیش از یک دهه است که با مهاجرت بهه کشهور 

های مربیگری، در مدارس فوتهبهال  انگلستان و گذراندن کالس

های  ای در بیرمنگام در امر استعدادیابی و آموزش در رده منطقه

 ای خود را در فوتبال جزیره پی گرفته است. پایه، فعالیت حرفه

محور گفتگوی این شماره از خط صلح با آقای تقوی اما بررسی 

زوایای سوءاستفاده جنسی از کودکان در مدارس فوتبال ایهران 

تر در رابطه با آن صحهبهت  ها کم است. این موضوع که تا سال

گرفت، به تازگی و در پهی  ها قرار می شد و مورد توجه رسانه می

گفتگوی مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی فوتبهال ایهران بها 

ای که مهنهجهر بهه  پور، باال گرفته است؛ مصاحبه مهدی رستم 

احضار آقای شجاعی به کمیته اخالق فدراسیون فوتبهال شهده 

 است. 

محمد تقوی در این گفتگو وضعیت مدارس فوتبال استقالل و 

چند وقهت ” گوید:  کند و می پرسپولیس را فاجعه بار توصیف می

پیش یکی از همین افراد به اصطالح لیدر، دست به حهرکهتهی 

غیراخالقی زده و او را به زندان بردند. اما مدیرعامل بهاشهگهاه 

 “.رفته او را از زندان درآورده است

چون مسئوالن از خهوردن بهرچسهب بهی ” او معتقد است که 

ترسند، اساساً چنین مسائلی را رو  ی ایران می اخالقی به جامعه

 “.کنند نمی
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 دهند؟  نمی

شود این است که چرا تا به حهال  سوالی که مطرح می

ایم؟ آیا شما این  شاهد برخورد جدی با عامالن آن نبوده

هایی  کنید که اگر چنین مسائلی افشا شود، دست مسئله را تایید می

 پشت پرده خواهد بود؟ 

موضوع مهمی که در کشور ما وجود دارد، نادیده گرفتن برخی از 

مشکالت است. اولین قدم برای دستیابی به راه حل یک مشکهل، 

این است که قبول کنیم آن مشکل وجود دارد. مهن مهتهاسهف 

بینم که برخی از مسئولین مها، اسهاسهاً ایهن  شوم وقتی می می

کنند. این اتفاقات نه تنها در ایران، کهه در  مشکالت را قبول نمی

دهد. اما اگر در قدم اول وجود چنین مشکلی  همه جای دنیا رخ می

 های بعدی برخورد هم شکل خواهد گرفت. را بپذیرند، در قدم

ی قضهایهیهه و  به اعتقاد من، در این راستا باید ارگانی جدا از قوه

پلیس تشکیل شود. این ارگان بایستی به بررسی چنین موضوعاتی 

در فضای ورزش و فوتبال ما بپردازد و اگر به جایی رسید که قابل 

ی قضاییه گهزارش داده شهود تها  حل نبود، بعد به پلیس و قوه

ترین برخوردها هم با عامالن آن صهورت بهگهیهرد. در  سنگین

ها بسیار سخت و پیچیده است و اگر  کشورهای دیگر، کار با بچه

ها عملی بر خالف اصول اخالقی صورت گیرد، با ههیهچ  با بچه

ی مهم در ایران این اسهت کهه  کسی شوخی ندارند. اما مسئله

ی ایهران  چون مسئوالن از خوردن برچسب بی اخالقی به جامعه

که چنین  کنند. در حالی ترسند، اساساً چنین مسائلی را رو نمی می

برداشتی اشتباه است؛ قرار نیست اگر یک فرد خالفی کرد، بهی 

ی جامعه بسط پیدا کند. ما باید به جای پنهان  اخالقی او به همه

سازی، به واکاوی مشکالت بپردازیم، و در مطبوعات و تلوزیهون 

ها و پدر و مادرها از آن  ی بچه در مورد آن صحبت کنیم که بقیه

زنند،  طور کسانی که دست به این کارها می درس بگیرند و همین

 توانند به راحتی از عواقب آن فرار کنند.  مطمئن شوند که نمی

برخی معتقدند که لیدرها در این زمینه تقصیر زیهادی 

 دارند. آیا شما موافق این مسئله هستید؟ 

تهریهن  من موافق این مسئله هستم که در فوتبال لیدرها اصهلهی

هایی که از لحاظ اخالقی مورد تایید نیستند،  تقصیر را دارند. آدم

های بزرگ هستند و این مسئله بهه فهوتهبهال مها  دور و بر تیم

موضوع مهمی که در کشور ما وجود دارد، 

نادیده گرفتن برخی از مشکالت است. اولین قدم برای 

دستیابی به راه حل یک مشکل، این است که قبول کنیم 

بینم که  شوم وقتی می آن مشکل وجود دارد. من متاسف می

کنند.  برخی از مسئولین ما، اساساً این مشکالت را قبول نمی

این اتفاقات نه تنها در ایران، که در همه جای دنیا رخ 

دهد. اما اگر در قدم اول وجود چنین مشکلی را بپذیرند،  می

 های بعدی برخورد هم شکل خواهد گرفت. در قدم

ی قضاییه  به اعتقاد من، در این راستا باید ارگانی جدا از قوه

و پلیس تشکیل شود. این ارگان بایستی به بررسی چنین 

موضوعاتی در فضای ورزش و فوتبال ما بپردازد و اگر به 

ی قضاییه  جایی رسید که قابل حل نبود، بعد به پلیس و قوه

ترین برخوردها هم با عامالن  گزارش داده شود تا سنگین

 آن صورت بگیرد. 
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ای درخشان بهرای خهود و  که به فکر باقی گذاشتن کارنامه این

تیمشان باشند، دنبال این هستند که تحت هر شرایطی جهایهگهاه 

خودشان را حفظ کنند. برای من خیلی عجیب است کهه وقهتهی 

روند  خواهند مدیرعامل یک باشگاه را عوض کنند، چند نفر می می

کنهنهد و  جلوی وزارت ورزش و سر و صدا می

گیرد که آن مدیرعامل  وزارت ورزش تصمیم می

را برندارد! ایراد کار از همین جا شهروع شهده 

است. چرا وزیر ورزش از چند نفر هیاهو کننهده 

کند؟ وقهتهی  ترسد و تصمیمش را عوض می می

ترسد، معلوم است که مهدیهران  وزیر ورزش می

ها را کهنهار خهودشهان  ها هم این آدم باشگاه

خواهم بگویم همه، امها اکهثهر  آورند. نمی می

مدیرانی که االن در فوتبال ما هستند، بیش از 

که به دنبال این باشند که شایستهگهی آن  این

پست را داشته باشند، به دنبال آن هستند که با هوچیگری، هیاهو 

که اسم -ی افراد این چنینی  و ترس در دل بقیه انداختن به واسطه

صندلی  -ام لیدر دارند و من واقعاً هیچ جای دنیا نظیرشان را ندیده

 خودشان را حفظ کنند. 

کهنهم و  من بیش از یک دهه است که در انگلستان زندگی مهی

جا اساساً چیزی به نام  ام. در این ها را از نزدیک دیده تر باشگاه بیش

لیدر وجود خارجی ندارد. نهایتاً یک انجمن هواداران است که اگهر 

نظری برخالف نظر باشگاه داشته باشند، به صورت محترمانه و از 

کنند. و خهوب،  ی باشگاه منتقل می شان به نماینده طریق نماینده

 سال قدمت دارد... 052جا بیش از  دانید که فوتبال در این می

در طول دوران بازی و یا مربیگری خود، شاهد مورد و 

ها بودید؟ اسهاسهاً  یا مواردی از این قبیل کودک آزاری

 ی جنسی از کودکان در ایران رایج است؟ چقدر سوءاستفاده

شود انهکهارش کهرد.  بله، متاسفانه این مسائل وجود داشت و نمی

چندین و چند بار این موارد در مدارس فوتبال اتفاق افتهاده بهود. 

ی مدارس فوتبال، اما معموالً در مهدارس  توانم بگویم در همه نمی

افتاد. امها  چنان شناخته شده نبودند این اتفاقات می فوتبالی که آن

زند. این افراد به نوجوانان، در باغ  های جبران ناپذیری می لطمه

ی رفهاقهت و  توانیم به واسطهه دهند که ما می سبز نشان می

مان با مربی، شما را توی تیم بیاوریم. یکی از دالیهل  آشنایی

افتد، ههمهیهن  های بزرگ این اتفاقات می اصلی که در باشگاه

مسئله است. مثالً من دیروز پیغامی از طهرف 

یکی از هواداران در ایران دریافت کردم که به 

گفهت  این موضوع اشاره داشت. این هوادار می

ساله را مهورد آزار  05-05ی  لیدری یک بچه

جنسی قرار داد و باعث شد که فوتبالش نابهود 

شود و حتی عکس آن لیدر را هم بهرای مهن 

تهوانهم ایهن  فرستاده بود. البته من فعالً نمهی

موضوع را تایید کنم و به همین خاطر اسهمهی 

برم. اما مطمئنم کهه  هم از شخص خاصی نمی

های بزرگ ایهران  چنین افرادی در کنار باشگاه

هها اجهازه  هستند. و خیلی متاسف هستم که مدیران باشهگهاه

ها باشند. در رابطه بها  دهند چنین اشخاصی اطراف آکادمی می

که من مخالهف  بزرگساالن موضوع متفاوت است. با وجود این

حضور این افراد در هر شرایطی هستم، اما حداقل بزرگسهاالن 

توانند از خودشان مراقبت کنهنهد و  در این رابطه خودشان می

ی پایه وقهتهی  افتد. اما در رده امنیتشان این طور به خطر نمی

گیرند، خیانت است؛ نه  ها قرار می آیند در کنار تیم این افراد می

 ها که به کل ورزش ایران.  تنها به آن بچه

با توجه به تجربه و شناخت شما از زیر و بم فوتبال 

ها این افهراد  کنید چرا مدیران باشگاه ایران، فکر می

 دارند؟  های پایه نگه می را اطراف تیم

تهر بهود.  خوشبختانه در زمان ما این موضوعات خیهلهی کهم

افتاد که ما لهیهدر داشهتهه  توانم بگویم به ندرت اتفاق می می

ها یهک  باشیم. نهایتاً یک مسئول تدارکات و یا به قول قدیمی

بوقچی بود. االن نزدیک به یک دهه است که این موج بسیار 

منفی در فوتبال ما به وجود آمده است. دلیل اصلی آن هم این 

تهر از  های ایران هستند، بهیهش است مدیرانی که در باشگاه

متاسفانه این مسائل وجود داشت و 

شود انکارش کرد. چندین و چند  نمی

بار این موارد در مدارس فوتبال اتفاق 

ی  توانم بگویم در همه افتاده بود. نمی

مدارس فوتبال، اما معموالً در 

چنان شناخته  مدارس فوتبالی که آن

 افتاد.  شده نبودند این اتفاقات می
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شد این موضوع سرپوشیده بماند،  ای که باعث می ترین مسئله مهم

کهردنهد  ها سعی می ترس از انگشت نما شدن آن بچه بود. خانواده

که سعی کهنهنهد،  روی این موضوع سرپوش بگذارند و بیش از این

شدند و موضوع  قانونی مسئله را دنبال کنند، شخصاً وارد عمل می

 شد.  تمام می

که تقاضای فوتهبهال بهرای  با این حال اعتقاد دارم با توجه به این

تر شده، شرایط هم بسیار بدتر است. ببخشید این مثال  ها بیش بچه

ههای  برم اما ]الکس[فرگوسن گفته بهود کهه بهچهه را به کار می

آوردنهد  هایی هستند که سر از تخم درمی فوتبالیست مثل الکپشت

هایهی  روند و فقط آن هایشان از بین می اما تا به دریا برسند، خیلی

کنند. در واقع از این تعداد زیاد  رسند، نجات پیدا می که به دریا می

ای شهونهد،  هایی که دوست دارند بیایند و فوتبالیست حهرفهه بچه

هاسهت  ی باشگاه بینند. وظیفه ها صدمات جبران ناپذیری می خیلی

که به این موضوعات رسیدگی کنند و در رابطه با آن برنامه ریزی 

داشته باشند. بله، وزارت ورزش و دولت هم متاسفانه اصهالً بهه 

توانیم همه چیز را گهردن  کنند اما نمی چنین مسائلی رسیدگی نمی

ها را فراموش کنیم. البته بمانهد  ی باشگاه ها بیندازیم و وظیفه آن

ها مثل فوالد خوزستان یا ذوب آههن و  که یک سری از باشگاه

سپاهان اصفهان نمونه هستند و من خبر دارم که بسیار منظم و 

 بینند.  ی آن را هم می کنند و نتیجه درست کار می

یعنی شما معتقد هستید که دو باشگاه بزرگ پایتخت، 

یعنی استقالل و پرسپولیس، در این زمینه ضهعهیهف 

 اند؟  عمل کرده

گویم این دو بهاشهگهاه  اند، می گویم ضعیف عمل کرده من نمی

کنند. البته من با توجه به شنهاخهت  افتضاح و فاجعه بار عمل می

ی آن دارم )بهه  های پایه تری که به باشگاه استقالل و رده بیش

کنم. اتفاقاتی کهه در آکهادمهی  نسبت پرسپولیس(، صحبت می

کهه  افتد، فاجعه است. عمالً بازیکن برای این باشگاه استقالل می

در تیم آکادمی، امید و یا جوانان بازی کند، باید پول بدهد. هیهچ 

افتد. در همه جای دنیا شما اگر قهرار اسهت  کجا این اتفاق نمی

ی پایه هم  ی بزرگساالن داشته باشید، باید برای رده تیمی در رده

افتد، فاجعه  اتفاقاتی که در آکادمی باشگاه استقالل می

که در تیم آکادمی، امید و یا  است. عمالً بازیکن برای این

جوانان بازی کند، باید پول بدهد. هیچ کجا این اتفاق 

افتد. در همه جای دنیا شما اگر قرار است تیمی در  نمی

ی پایه هم  ی بزرگساالن داشته باشید، باید برای رده رده

هزار تومان  022هزینه کنید. مثالً اگر قرار است باشگاهی 

هزار  22هزار تومانش برای بزرگساالن و  52خرج کند، 

های پایه  های پایه است. اما در ایران تیم تومانش برای تیم

هیچ گونه منبع مالی ندارند. علناً مسئولین باشگاه به 

گویند که شما باید خودتان  مسئوالن آکادمی و مربیان می

 برای خودتان منبع درآمد درست کنید.
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شوید، باید اصولی را رعایت کنید. اگر  وقتی وارد یک محیطی می

ی شما وارد لیست شده، نباید دیهگهر  بینید کسی بدون اجازه می

دادید. در واقع آقای اکبرپور همان روز اول باید شهرط  ادامه می

گفت اگر قرار است من مربی باشم، این سه نفر  گذاشت و می می

توانهد  نباید باشند. اگر قبول کرد که این سه نفر باشند، دیگر نمی

افتد که اشخاصی که در  اعتراض کند. بعضی مواقع اتفاقاتی می

شوند، موضوعاتهی  متن کار هستند، وقتی از کار کنار گذاشته می

تر خودشهان را  کنند که بیش را عنوان می

برد. اگر شمها زمهانهی کهه  زیر سوال می

سرمربی بودی این چیزها را دیدی، چرا از 

ها عبور کردی و االن که کنار گذاشتهه  آن

کنی؟ نظر من این است  شدی اعتراض می

شهدی، بها  که اگر شما کنار گذاشته نمهی

دادی. در  همین موضوعات کار را ادامه می

هایی  توان فرقی بین شما با آدم نتیجه نمی

که هنوز در چنین شرایطی در حال فعالیت 

هستند، قائل شد. البته قصد من زیر سوال 

بردن آقای اکبرپور نیست؛ منظهورم ایهن 

است که ایشان باید زودتر این مسائهل را 

شهوی کهه  کردند. شما حتی وقتی روز اول متوجه مهی بیان می

هایهی را  گویی من آدم تیمت زمین ندارد، باید استعفا بدهی. می

دیدم که از لحاظ اخالقی درست نبودنهد؛ اولهیهن  اطرف تیم می

دادی. بیش از یهک  روزی که این مسئله را دیدی باید استعفا می

ی استقهالل در  های پایه دهه هم هست که این اتفاقات در تیم

حال رخ دادن است، پس مربیان همان زمان که در مسنهد کهار 

 هستند، باید این موضوعات را مطرح کنند.

بله، افرادی برای پیدا کردن منابع مالی برای بهاشهگهاه، مهثهالً 

 02گویند که شما به عنوان مربی بهایهد  آیند به مربیان می می

نفر دیگر را ما انهتهخهاب  02بازیکن برای تیمت انتخاب کنی و 

کنیم. وقتی مربی قبول کرد که با چنین شرایطی کار کهنهد،  می

هزار تومان خرج  022هزینه کنید. مثالً اگر قرار است باشگاهی 

هزار تهومهانهش  22هزار تومانش برای بزرگساالن و  52کند، 

های پایه هیچ گهونهه  های پایه است. اما در ایران تیم برای تیم

منبع مالی ندارند. علناً مسئولین باشگاه به مسئوالن آکادمی و 

گویند که شما باید خودتان برای خودتان منبع درآمد  مربیان می

هایی که واقعاً  شود اوالً بچه درست کنید. این اتفاقات باعث می

استعداد دارند، به دلیل مشکالت مالی فرصت رقابت با دیگران 

را از دست بدهند و جذب باشگاه نشهونهد. 

-چی هستند  هایی که سوءاستفاده ثانیاً آدم

، -چه از لحاظ اخالقی و چه از لحاظ مالهی

وارد فضای فوتبال شوند. و مهن واقهعهاً 

 افتد.  متاسفم که این اتفاقات در باشگاه می

خبر دارم چند وقت پیش یکی از ههمهیهن 

افراد به اصطالح لیدر، دست به حهرکهتهی 

غیراخالقی زده و او را به زندان بردند. امها 

مدیرعامل باشگاه استقالل رفتهه او را از 

 زندان درآورده است. 

اخیراً سهیهاوش اکهبهرپهور در 

ای، آن ههم پهس از  مصاحبه

بازیکن به لیست  2استعفا یا مجبور به استعفایش، افشا کرد که 

چنیهن  ها را ندیده بود. هم تیمش اضافه شده بود که او اصالً آن

او به شکل ابهام برانگیزی از دیدن مسائلی گفت که امهیهدوار 

ها برخورد کند و نه ببیندشان.  اش نه با آن است هرگز در زندگی

های آقای اکبرپور چنین برداشتی داشت که  توان از حرف آیا می

او هم شاهد آزار جنسی کودکان بوده است؟ اگر چنین اسهت، 

کنید چرا تجاوز جنسی به کودک که در ههمهه جهای  فکر می

جا فهقهط  تواند جنایتی تکان دهنده تلقی شود، در این جهان می

برای شدت بخشیدن به یک افشاگری در مورد پارتهی بهازی، 

 شود؟  مطرح می

ببینید موضوعی که شخصاً به آن اعتقاد دارم این اسهت کهه، 

چه از -چی هستند  هایی که سوءاستفاده آدم

، وارد -لحاظ اخالقی و چه از لحاظ مالی

فضای فوتبال شوند. و من واقعاً متاسفم که 

 افتد.  این اتفاقات در باشگاه می

خبر دارم چند وقت پیش یکی از همین افراد 

به اصطالح لیدر، دست به حرکتی 

غیراخالقی زده و او را به زندان بردند. اما 

مدیرعامل باشگاه استقالل رفته او را از زندان 

 درآورده است. 
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تواند بیاید و بگوید که آن سه بازیکن را به من تحمیهل  دیگر نمی

کردند. منظور من این است که مربیان ما، باید سفت و سخت پای 

این موضوعات بایستند. اگر هیچ مربی زیر بار این مسائهل نهرود، 

توانند این کار را ادامهه  رسند که نمی ها هم به این نتیجه می آن

دهند. در ایهن 

تهر  رابطه بیش

ایراد را متوجه 

مهههربهههیهههان 

 دانم.  می

قطعاً بهحهث 

کودک آزاری 

های  در محیط

ورزشهههههههی 

مههحههدود بههه 

ایران نیهسهت 

اما فرق آن در 

ی  یک جامعهه

باز با قوانهیهن 

مههدون بههر 

اساس تبیهیهن 

حقوق فهرد و 

نیز جایگاه دولت و خانواده به عنوان دو نهاد با وظایف، حقهوق و 

ی بسته که حقوق افراد در آن بهه  اختیار تعریف شده و یک جامعه

درستی تعریف نشده و نهادهای نظارتی چنهدانهی وجهود نهدارد، 

ی انگلستان و ایران با دو سیستم کهامهالً  چیست؟ مثالً با مقایسه

متمایز از حیث حقوق، اختیارات و وظایف، شما معهضهل کهودک 

 بینید؟  های ورزشی را چگونه می آزاری در محیط

ای را انجام داد. در انگلیهس  توان چنین مقایسه به هیچ عنوان نمی

ها باالترین اهمیت را دارد و کسانی که قرار است با  حفاظت از بچه

های آموزشی خاصی را  که باید دوره ها کار کنند، جدا از این بچه

کنند و  شان را بررسی می یا همان سوء پیشینه  طی کنند، سابقه

  شان تحت نظر است. در کهنهار ایهن ترین مسائل زندگی جزئی

ههای ورزشهی را  مسائل، نهادهایی فعالیت این افراد در محیط

دائماً زیر نهظهر 

جا هر  دارند. این

باشگاهی بهرای 

خههودش یههک 

آکادمی دارد و 

آن آکادمی اگهر 

قرار است یهک 

ی  مههههدرسههههه

فوتبال محهلهی 

درست کند، زیر 

نظر بهاشهگهاه 

است و تمهامهی 

مههربههیههان و 

مسهئههوالن آن 

نیز زیهر نهظهر 

همان باشهگهاه 

هستنهد و در 

نهههههایههت هههم 

فههدراسههیههون 

کهنهد. در واقهع بسهیهار  فوتبال انگلیس بر مسائل نظارت می

کنند. از طرفی نه تنها در  سیستماتیک با این مسئله برخورد می

ها آموزش و  های ورزشی که حتی در مدرسه هم به بچه محیط

شود. هر چند که با تمام این موارد، باز هم ایهن  آگاهی داده می

 افتد... اتفاق می

دانم آگاهی بخشی در خصهوص  اما متاسفانه در ایران بعید می

چنین مدیران و  چنین مسائلی در مدارس اهمیت داشته باشد. هم

بینند. نوع برخورد مربهیهان بها  های الزم را نمی مربیان آموزش



68شماره   
 دی

1395 

ژه
 وی
ی
ده 
رون
پ

 
گو
گفت

 

64 

شود و آمده به آقای دوستی مهر گفهتهه ایهن  ها برخورد می بچه

اید، غلط است. آقای دوستی مههر  روشی که شما در پیش گرفته

ام،  چهار دهه در سطح پایهه کهار کهرده-هم گفته است که سه

جا باید گفت که نه آقهای  دارم و موفق هم هستم. در این  تجربه

کند و نه آقای مهدی کیا. اما به هر حهال  دوستی مهر اشتباه می

هها ههم  آقای دوستی مهر باید بداند که دنیا عوض شده و بچهه

شود که نهوع آمهوزش و  اند. این تغییرات باعث می عوض شده

ها هم عوض شود. به همین  برخورد با بچه

گویم مربیان را باید بهه  خاطر است که می

هایی که  خارج از کشور فرستاد تا در کالس

در کشورهای مختلف است شرکت کنند و 

های مختلف آشنا شوند تا بتوانیم  با فرهنگ

راه حل مناسبی ههم بهرای مشهکهالت 

 خودمان پیدا کنیم. 

موضوعی که هیچ وقت نبایهد فهرامهوش 

کنیم این است که، مشکالت این چنیهنهی 

در همه جای دنیا و در هر ورزشهی وجهود 

ی ژیمناستیک  دارد. مثالً در امریکا در رشته

برای جوانی چنین اتفاقی افتهاده بهود. در 

آن -ها  ی تجاوز به فوتبالیست همین انگلیس که به تازگی مسئله

هها  ، افشا شده و تمامی خبهرگهزاری-هم در سطح وحشتناک آن

اند. در برزیل همین طور و یا کشورههای  هم نسبت به آن نوشته

افریقایی که موارد مشابه بسیار زیادی وجود دارد؛ مثالً یکهی از 

کرد، همیشه از ایهن  دوستان من که در سنگال فوتبال بازی می

جها  که چه اتفاقات وحشتهنهاکهی در آن گفت و این موضوع می

ترین چیز این است که ما قبول کنیهم چهنهیهن  افتد. اما مهم می

توانیهم آن را  مشکالتی جزئی از فرهنگ و ورزش است و نمی

توانیم  کنم که می نادیده بگیریم. وقتی قبول کردیم، من فکر می

 برای آن راه حل هم پیدا کنیم. 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.           

ها خیلی مهم است؛ در حالی که شما باید دیسیپلین و نظم  بچه

خاص کار را رعایت کنید، در عین حال باید با بهچهه خهوش 

تهر دیهده  رفتاری داشته باشید. اما در ایران این مسئهلهه کهم

شود. مثالً در مقطعی مدارس فوتبال استقالل دست من بود.  می

ها بارها  خودِ من سر تمرینات آدم بسیار بداخالقی بودم و با بچه

هها  بداخالقی کردم چرا که تصورم این بود با این کار بهه آن

دهم ولی بعدها متوجه شدم که من با آن کهار  دیسیپلین یاد می

دهم. ما باید  ها را از ورزش فراری می بچه

ها را جذب ورزش کنیم و در عهیهن  بچه

 حال دیسیپلین و نظم را هم حذف نکنیم. 

راه برون رفت از این مسئله را 

دانید؟ چه نهظهارت یها  چه می

توانید پیشنهاد دههیهد کهه  مکانیزمی می

آمهوزشهی کهودکهان -های ورزشی محیط

 تر شاهد این چنین وقایعی باشد؟   کم

اولین کاری که باید کرد، فرهنگ سهازی 

است. دوم آموزش مربیان اسهت. سهوم، 

افراد است. مها بهایهد   نظارت بر کار این

مربیانمان را به خارج از کشور بفرستیم تها 

آموزش ببینید. اگر قرار است مدارس فوتبال داشته باشیم، بایهد 

ی مشخص برای آن در نظر بهگهیهریهم در  یک الگو و برنامه

، هیچ الگویی نداریم. مها -حداقل در فوتبال-که متاسفانه  حالی

مان چه کاری انجام  های پایه باید بدانیم که قرار است برای تیم

 دهیم. 

چند وقت پیش متوجه شدم که مهدی مهدوی کیها در حهال 

انجام یک کار اصولی است. اما با سرمربی، یعنی آقای دوستهی 

، مشکل پیدا کهرد. ایهن -که مربی خودِ ایشان هم بوده-مهر 

اختالفی که بین آقای مهدوی کیا و دوستی مهر به وجود آمده، 

در واقع اختالف فرهنگی بین دو نفر است. آقای مهدی کیا در 

جا چهطهور بها  آلمان فوتبال بازی کرده و شاهد بوده که در آن

اولین کاری که باید کرد، فرهنگ سازی 

است. دوم آموزش مربیان است. سوم، نظارت 

افراد است. ما باید مربیانمان را به   بر کار این

خارج از کشور بفرستیم تا آموزش ببینید. اگر 

قرار است مدارس فوتبال داشته باشیم، باید 

ی مشخص برای آن در نظر  یک الگو و برنامه

حداقل در -که متاسفانه  بگیریم در حالی

، هیچ الگویی نداریم. ما باید بدانیم -فوتبال

مان چه کاری  های پایه که قرار است برای تیم

 انجام دهیم. 
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ویدئویی به تازگی منتشر شده است که معلمی دانش آموزان را در 

زند. این ویدئو استثنایی بر قاعهده  شهرستان شهریار با کمربند می

های مشهابهه  های اجتماعی نمونه نیست، بلکه هرازگاهی در شبکه

یابد و موجی از نفرت و انهزجهار بهه وجهود  این اتفاق بازتاب می

ی تغییر است و آن ههم  آورد. برای نسل ما این انزجار نشانه می

تغییر ساختاری در نظام ارزشی جامعه. روزگاری والدین در برخورد 

گهفهتهنهد: اسهتهخهوان  با دست اندرکاران مدارس به صراحت می

اش مال شما. معنای ضمنی این حهرف  فرزندمان مال ما و گوشت

توانید از تنبهیهه بهدنهی بهرای  آن بود که تا جایی که نمیرد، می

اش استفاده کنید و در ایهن ضهرب  تربیت

توانید ارزش تنبیه بهدنهی را در  المثل می

های قبلی رصد کنیم؛ در آن زمهان  نسل

گفتند چوب معلم گل است و هر کهس  می

نخورد خل است. خود صاحب ایهن قهلهم 

یکبار سیلی خورد کهه ههنهوز در ذههن 

خواندیم، همهه  پیچد. ما شبانه درس می می

سن و سال دار بودند و من نوجوان. معهلهم 

زبان که وارد کالس شد، نگاهی به جهمهع 

انداخت و گفت بیا پای تخته. با تهعهجهب 

رفتم و با خودم گفتم هنهوز درسهی داده 

نشده است که بخواهد بپرسد. پای تخهتهه 

که رسیدم ناگهان سیلی محکمی به گوش 

من زد و خطاب به جمع گفت اگر شلوغ کنید و درس نخوانید این 

خورید و برای دلجویی از من، بشارت داد یک بهار  طور سیلی می

کهه کسهی  گذرد. بار دیگر بدون آن شلوغ کنم از خیر مجازات می

ی کهالس چهنهد  مقصر باشد، بخاری کالس آتش گرفت و همه

 چوب بر کف دستشان خورد. 

گذاشهتهنهد،  زد، یک استثنا را به نمایش می معلم و ناظمی که نمی

فرهنگ خان خانی و متکی بر استبداد، سیاست را تهنهبهه و آدم 

کردند و این امر چه در خانواده و چه در سطح کلهی  کردن معنا می

فرهنگ شهر نشینی و ظهههور   آمد. هر چند توسعه به اجرا در می

ی متوسط از این رفتار خشن مشروعیت زدایهی کهرد ولهی  طبقه

نتوانست به دلیل باقی ماندن گفتمان استبداد آن را به طور کامهل 

ها و چه  از بین ببرد؛ چه در سطح مدارس، چه در سطح بازداشتگاه

های آن فرهنگ هر لحظه از  ها، ته مانده در سطح معابر و خیابان

 یابد. آورد و در سطح جامعه انعکاس می ای سر بیرون می گوشه

دانهیهم  یابند، ولی ما می هر چند موارد بسیار اندکی امکان بروز می

این پدیده بیش از تصور ما در نظام آموزشی و زندگی ما جایگهیهر 

ی مداوم و سخت کوشانه  است و یک مبارزه

 تواند این بیماری فراگیر را درمان کند. می

هها  اما دالیل دیگری هم سوار این ته مانهده

کنند؛ تقدیهس  اند و مشکل را تشدید می شده

ههای  خشونت به اشکال مختلف در تربهیهون

عمومی، شکاف عظیم طبقاتی و رشد حاشیه 

نشینی که منجر به هنجار شکنی گسهتهرده 

شود و فرهنگ الت بازی و شهررات را  می

زند. معلمی که در حاشیه شهههرهها  دامن می

دهد و آن هم با حداقهل حهقهوق،  درس می

داند کودکان یاغی و  که بخواهد می بدون آن

ههای  تواند با روش عاصی از فقر سیاه را نمی

دیگر وادار کند تن به انضباط داوطهلهبهانهه 

بدهند. اصوالً او برای یافتن مهارت ارتباطی آموزش ندیده است و 

داند چه باید بکند. سیستم هم تا زمانی کهه  اگر بخواهند هم نمی

مورد فشار افکار عمومی قرار نگیرد، حساسیتی نسبهت بهه ایهن 

ی  مسئله ندارد و اصوالً با رخداد غهارت در صهنهدوق ذخهیهره

 روزنامه نگار

 محمد آقازاده

ها  اما دالیل دیگری هم سوار این ته مانده

کنند؛ تقدیس  اند و مشکل را تشدید می شده

های  خشونت به اشکال مختلف در تربیون

عمومی، شکاف عظیم طبقاتی و رشد حاشیه 

نشینی که منجر به هنجار شکنی گسترده 

شود و فرهنگ الت بازی و شررات را دامن  می

زند. معلمی که در حاشیه شهرها درس  می

که  دهد و آن هم با حداقل حقوق، بدون آن می

داند کودکان یاغی و عاصی از فقر  بخواهد می

های دیگر وادار کند  تواند با روش سیاه را نمی

 تن به انضباط داوطلبانه بدهند. 
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کند. این کار جامعه اسهت  این امر کار را برای مدارس سخت می

که به این کودکان فرصت دهند تها بهه 

اشکال دیگر مثل ورزش کهردن، کسهب 

هویت کنند. در درون مدارس بهه جهای 

ای بهرای  دادن این فرصت، تبلیغات کلیشه

شهود کهه  های رسمی انجهام مهی ارزش

 شود.  تر باعث دلزدگی مخاطبانش می بیش

یکی دیگر از مشکالت رایج کهه بهاعهث 

اختالل در شخصیت مهعهلهم و شهاگهرد 

های حاکم بر خانواده  شود، تضاد ارزش می

و جوامع با مدارس است که این تضاد هم 

ساختار عاطفی و هم فرایند اجتماعی شدن 

هها  کند و به ناهنجهاری ها را مختل می آدم

دهد. حتی نوع سهاخهتهمهان و  میدان می

تواند در بروز خشونت موثر  ها می اش و ازدحام در کالس فرسودگی

باشد. به همین دلیل بر جامعه شناسان و پژوهشگهران اسهت بها 

مطالعات میدانی دالیل این امر را دقیق و به صورت جزئی و در 

پیوند انضمهامهی بها 

دیگر مسائل جامهعهه 

بهررسهی کههنهنهد و 

اش را منتهشهر  نتیجه

نمایند. تنها با شناخت 

کههامههل اسههت کههه 

توان مشهکهل را  می

حههل کههرد. بههایههد 

ها و جامهعهه  دانشگاه

ها را ترغهیهب  شناس

کرد این مطالهعهه را 

انجام دههنهد و بهر 

ههای  توان از قهدرت شهبهکهه های این پژوهش می اساس یافته

 اجتماعی برای کنترل مشکل اقدام کرد.

فهمیم حواس مدیران ارشد جای دیگر است و ایهن  فرهنگیان می

های اجتماعهی  کار نهادهای مدنی و شبکه

است که در مناطق حاشیه شهرها سهطهح 

ها، دانش آموزان و حتهی  حساسیت خانواده

دست اندرکاران مدارس نسبت به مسئله را 

برانگیزند. ولی مشکل به طریق دیهگهری 

شود، آن هم پاگیهری نهههادههای  حل می

تواند هم از  صنفی خود معلمان است که می

ها دفاع کنند و هم سطح آگاههی  حقوق آن

 ها را افزایش دهند.  آن

ترین کار در آن است که دریابیم ههم  مهم

اند  معلم و هم دانش آموز تنبیه شده، قربانی

و رفتارشان ریشه در هزاران عاملی دارنهد 

که به صورت پنهان و آشکار یک رخهداد 

شود، مهمهکهن  سازند. کودکی که در مدرسه تنبیه می منفی را می

است در خیابان و خانواده هم معرض خشونت قرار بگیرد، ههمهان 

شهود و بهه  ی فقر و نداری مدام تنبیه می طور که معلم با تازیانه

ناچار خشمش را 

در محیط کاریش 

کهنهد.  تخلیه مهی

بدون جنهگ بها 

فههقههر سههیههاه و 

های خالهی  سفره

توان مشکهل  نمی

تنبه را به صورت 

مجرد حل کهرد، 

هر چند بها ایهن 

تهوان  درک نمهی

تالش در ایهن 

مورد را تعطیل کرد. یک کودک فقر زده تا به سن نوجوانی برسد، 

تواند کسب کند زور بازو و نمایش آن اسهت و  تنها هویتی که می

ترین کار در آن است که دریابیم هم  مهم

اند و  معلم و هم دانش آموز تنبیه شده، قربانی

رفتارشان ریشه در هزاران عاملی دارند که به 

صورت پنهان و آشکار یک رخداد منفی را 

شود،  سازند. کودکی که در مدرسه تنبیه می می

ممکن است در خیابان و خانواده هم معرض 

خشونت قرار بگیرد، همان طور که معلم با 

شود و به  ی فقر و نداری مدام تنبیه می تازیانه

ناچار خشمش را در محیط کاریش تخلیه 

 کند.  می
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، ترجمه و “جنسی از کودکان  پیشگیری از سوءاستفاده”  کتاب 

ها و  پیشگیری از آزار جنسی: فعالیت”تخلیصی از کتاب 

“ کنند راهبردهایی برای کسانی که با کودکان و نوجوانان کار می

ی اضافاتی از سوی مترجم است.  ی کارول پالمر به عالوه نوشته

های الزم  توان افزایش اطالعات و مهارت هدف این کتاب را می

چنین  در تشخیص آزارهای جنسی علیه کودکان و هم

 توانمندسازی کودکان در رویارویی با چنین مشکالتی برشمرد. 

هزاران کودک قربانی سوءاستفاده جنسی ”خوانیم:  در پیشگفتار می

شوند و نه خود  در گوشه کنار دنیا وجود دارند که نه شناسایی می

قادرند که زبان به افشای جنایتی که در حقشان شده است، 

 “.بگشایند

جنسی از کودکان شش فصل و   کتاب پیشگیری از سوءاستفاده

 چند پیوست دارد. 

، به این سوال که “تعریف مشکل”در فصل اول، تحت عنوان 

، پاسخ داده شده “اساساً سوءاستفاده جنسی از کودکان چیست؟”

عنوان فصل دوم “  از کجا آغاز کنید؟ از هرکجا که هستید!”است. 

های  دارد که برای برنامه جا بیان می است. نویسنده، در این

که بزرگساالن  پیشگیری دو نکته باید در نظر گرفته شود: اوالً این

باید، قبل از هر چیز خودشان در مورد این مشکل حاد اجتماعی 

آموزش ببینند و ثانیاً مسیری را طی کنند تا اطالعات و 

های الزم برای جلوگیری از سوءاستفاده جنسی را به  مهارت

طراحی و راه ”کودکان پیرامونشان آموزش دهند. سومین فصل 

است و در آن به مسائلی از جمله “  ی پیشگیری اندازی برنامه

حمایت کامل جامعه و تعهد به گزارش دادن هرگونه احتمال 

“ مشارکت والدین”آزاری تاکید شده است. فصل چهارم به  کودک

دستورالعمل هایی برای ”اختصاص دارد. فصل پنج با عنوان 

ی  ، همان طور که از نامش پیداست به ارائه“آموزش دهندگان

هایی برای معلمان، مدرسانی که به طور مستقل عمل  دستور العمل

توان جسمی یا  چنین مدرسانی که با کودکان کم کنند، و هم می

پردازد.  کنند، می گسیخته کار می های ازهم ذهنی و کودکان خانواده

های آموزشی  ی درسی و فعالیت برنامه“فصل آخر نیز مربوط به

های اول دبستان و کودکان با  برای کودکان پیش دبستانی، سال

ها عبارتند از: شناختن  است. برخی از این درس“  های ویژه توانایی

ناپذیر و  های اجتناب ها، لمس اعضای بدن، آشنایی با انواع لمس

 شوند. هایی که کودکان تهدید یا فریفته می روش

در انتها و در قالب پیوست، برای درک بهتر مفاهیم توسط 

مخاطبان، حقایقی در مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان به همراه 

 اشکال و تصاویری آورده شده است.

کتاب فوق الذکر ظاهراً معلمان مهدکودک و مدارس ابتدایی را به 

عنوان مخاطبان خود در نظر گرفته است ولی در واقع مخاطب آن 

 ۹تا  ۵ها نیز هستند. خواندن آن، به والدینی که کودکان  خانواده

ی سنی در  سال دارند و یا سایر افرادی که با کودکان این رده

 شود. چنین فعاالن حقوق کودکان پیشنهاد می ارتباط هستند و هم
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