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شود  کمی اوشحال می ،شنود مادرش را صدا میزند جوابی نمیاو به سررع  وارد ییا  اانه میشرود و در شوشره ای ااستاده و    

 کند مادر در منزل نیس  دوباره برای اطمینان بیشتر کمی با صدای بلند مادرش را صدا میزند.  فکر می

  .مادر: اومدی عباس برو سفره را باز کن غذاتو شذاشتم رو سماور بردار بخور

داند هه کار کند شداداً شرسنه اس  ولی دل و دماغ غذا اوردن ندارد آاه موقع  شود نمی او دسر  ااهه شده و ییجان زده می 

آمدن از مدرسره اکی از دوستان  او را ی  داد و او با سرع  به زمین اورد و زانوی شلوارش ااره شد اان شلوار را ادرش از شرر  

اا  با عجله رف  د را می اوشید . یمه اش یمین شلوار  براا  اراده بود شلوار قبلی او ایلی کرنه شده بود و تقراباً دو ماه بود

اانه کیف و کتاب  را کنار شذاش  و سراسیمه به سراغ سفره و سماور رف  کاسه ای روی سماور بود که اک سیب زمینی بزرگ 

درش وارد شد داا  آن بود به سررع  آن را برداشرته و لقمه ای درس  کرد و شروک کرد به اوردن که اکدف ه ما   شرده   آب از

عباس با دادن مادر رنگ از راسارش اراد مادر متوجه نگرانی او شده و شف  : هی شده باز هه غلطی کردی زود باش بگو ببینم 

 هیکار کردی باز تو مدرسه دعوا کردی اا بخاطر تنبلی ااراج  کردن زود باش بگو ؟

را ی  داد افتادم و شررروک کرد به شراه کردن که اکدف ه  عباس ایلی ترسرریده بود شف  مامان بخدا تقررریر من نبود رسررتم من

هشم مادر به زانوی ااره شده شلوارش افتاد تا عباس تکان بخورد شروک کرد به کتک زدن او یمینطور که داش  او را کتک میزد 

و صورت او زد که تمام بدن   عباس فرار کرد موقع فرار درب اانه به زمین اورد مادر او را زار شرف  و با لنگه کف  آنقدر به سر

سیاه و کبود شد و در آار باال ابروی او زامی و اون جاری شد شدت عربانی  مادر آنقدر بود که اود نیز شروک کرد به شراه و 

 اکرد و اصرًً آرام نمیشد به سر و صورت اود میزد و با صدای بلند شراه و ناله میکرد عباس که ب  ناله کردن اشرم او را ریا نمی 

کشررید شرراید زجه یای مادرش بود با آن یمه شف  : مامان غلد کردم مامان   صررورت اونین افتاده بود و به سررختی نف  می 

 کرد ولی فااده ای نداش  مادر بسیار عربانی بود و اشم سراسر وجود او را شرفته بود . ببخشید و التماس می

رد ک او  در شرر زندشی می ادر .اده به جای مدرسه به سم  شرر رف عباس اکروز به مدرسه نرف  فردای آن روز صبح با اای ای

 کردند و ادرش یمراه با زن اول و فرزندان  در شرررر زندشی می آاه مادر عباس زن دوم ادرش بود و آنرا در روسررتا زندشی می

ز هیکار کردی آاه تو هی ا وقتی ای  ادرش رف  او با دادن سرر و وعع عباس با عربانی  ارسید هه غلطی کردی باز  . کردند



اوایی ینوز عباس شروک به یرف زدن نکرده بود ادر به محض دادن شلوار ااره او با سیلی محکم به شوش عباس زد  جون ما می

شذارم  شردی یسرت شلوار نو را تو دل  می و او را از اتاق انداا  بیرون و با ارعاب و ترداد شف  از یمان رایی که اومدی بر می

از آنجا مانده بود او یمه  ،باس شراه کنان و ناله کشان به سرع  از اتاق اارج شد که مبادا کتک بیشتری بخورد از اانجا راندهو ع

سرال  بود تحم  اان یمه فشار و رن  و عذاب از ررفی  او اارج بود نا امید و بی ک  در شوشه ای نشس  و اان بار نه   25اش 

 دل  شرفته بود و بغض شلوا  را می فشررد اشرک از هشررمان او قطره قطره روی دست  می   بخاطر کتک و آزار جسرمی نه او 

 .کرد غم و غره او را داش  از اا در می آورد راخ  می شف  ادااا هرا اانقدر بی کسرم هرا اانقدر تنراام از اود از ادا شله می 

ن اکنون بی اناه و بی اانمانم داگر نمی توانم تحم  آاه او کودکی بی  نیسر  امیدش را از دسرر  داده بود می شف  : ادااا م 

 ... ادامه دارد کنم 

شیرند و یتی اایراً شرراید آزار و  امروزه امثال عباس یا بسرریارند که متاسررفانه مورد بی مرری و نامًاماتی والدان اود قرار می

توانیم اان وع ی  را بربود بخشیم و  هگونه میاذا  جسرمی و ب ااً شکنجه کودکان اود در جام ه یستیم سوال اان اس  ما  

بی  ؟هگونه میتوانیم زندشی عباس یا و امثال او را سررامان داده متحول کنیم؟ مردان و زنان بزرگ فردا را بدرسررتی تربی  کنیم 

ذاتی و ادا  ،لیفبرای از اان تکا .شرررک یمره مرا در برابر فرزنردان اود تکالیفی دارام به طبع آن وراافی در قبال قانون دارام   

ر ببرای تکالیف  لیواز ورااف والدان اس . نوزادان ) نیازیای اولیه(  عاطفی و سرًم  جسرمی   ،داداسر  تامین نیازیای مادی  

آن هیزی که مورد  ،مانند تدوان قوانین و مقررات ااص در اروص یقوق کودکان و تربی  آنان عرده جام ه و بزرشان آن اس . 

باشد و بررسی اواییم کرد که  موعوک ا نی تدوان قوانین ومقررات ایرامون یقوق کودکان و نوجوانان مینظر ماس  بخ  دوم 

انی توانیم دوران کودکی و نوجو هه قوانین و مقرراتی تریه نمائیم تا  امنی  وشادمانی بیشتری به کودکان اود دییم؟و هگونه می

درصد کودک آزاری توسد والدان 75طبق آمار جرانی  ؟رای جام ه واکسینه کنیمآنان را در برابر مشکًت و نامًامتی و ناینجارا

کند  درصد کودک آزاری یا از سوی والدان را تائید می 75شیرد و نتیجه بررسیرای انجام شرفته در کشور ما نیز تقراباً  انجام می

ماده به ترواب رساند که  تقراباً  55وق کودک در مجمع عمومی سازمان مل  ایمان نامه ای با عنوان یق 2383.در بیستم نوامبر 

تمام جوانب در نظر شرفته شده و جام ه جرانی و امااء کنندشان آن ملزم به رعاا  کلیه بندیای مروب شردادند که البته س ی 

ه اصول اعًم شده اواید شد در ید امکان برای از موارد مروب را در بخ  یای مختلف تقدام نمائیم اان ایمان نامه با توجه ب

در منشرور سرازمان مل  متحد شرالوده عدال  آزادی و صلح جرانی یمانا به رسمی  شنااتن منزل  ذاتی و یقوق مساوی و غیر    

اعتقاد اود به یقوق اساسی بشر و منزل  و ارزش  ،قاب  انکار یمه جام ه بشرری اسر  با در نظر داشتن اان که مردم مل  متحد  



ازمان مل  متحد مورد تائید مجدد قرارداده اند و عزم راسخ دارند رشد اجتماعی و سطح زندشی برتر توام با انسران را در منشور س 

 ،یبمذ،رنگ، جنسی ، زبان، آزادی یای شسرترده تر را تروا  کنند و با اذعان به اانکه یمگان بدون یر شونه تب یض از نظر نااد  

تولد اا ساار اروصیات سزاوار کلیه یقوق آزادی یای مندرج در اسناد  ،عی داراایعقااد سیاسی و داگر عقااد منشا ملی اا اجتما

روه عنوان شه مذکور یسرتند و با اادآوری اانکه دوران کودکی مسرتلزم مراقب  و مساعدت وااه اس  با اعتقاد به اانکه اانواده ب  

بااد از یماا  یا و مسرراعدت یا براوردار شررود تا  وااه کودکانه بنیادان جام ه و محید طبی ی رشررد و رفاه کلیه اعاررای آن ب

بتواند در جام ه مسئولی  اذار باشد با اذعان به اانکه کودک برای رشد کام  و یماینگ شخری  اود بااد در محید اانوادشی 

سررتند که در و در فاراای مملو از اوشربختی محب  و تفایم رشررد اابد و با توجه به اانکه در تمام کشروریای جران کودکانی ی   

کنند و اان شونه کودکان نیازمند توجه وااه یسررتند و با اذعان براانکه ایمی  سررن  یا و  شرررااد فوق ال اده دشرروار زندشی می

ارزش یای فرینگی یر اک از مل  در مورد یماا  و رشد یماینگ کودک با توجه به ایمی  یمکارارای بین المللی برای بربود 

ماده توافق نمودند و به دنبال  55یمان کشوریا بوااه در کشوریای در یال رشد به شرح ایمان نامه در شرااد زندشی کودکان در 

سرریون یقوق کودک را مبنی بر نمجل  شررورای اسررًمی طی ماده وایده ای هکیده ای از متن کنوا 2971آن در اسررفند سررال 

یق شرررک  در اجتماک و اافای  ،غیر قانونی کودکان یق زاسررتن با والدان منع انتقال ،یق کسررب یوا  ،یماا  از یق ییات

اح تفر ،آموزش و تحری  ،رفاه و تامین اجتماعی ،کمک به کودکان م لول ،منع رفتاریای اشن علیه کودکان ،نق  یای اجتماعی

ح طلبی و یماا  از تقوا  روییه صل ،یماا  در برابر زاان یای ناشی از کار ،منع اسرتثمار و یماا  در برابر مواد مخدر  ،و بازی

فشاریای  2982سال ا   از قبول اان کنوانسیون ا نی در سال  3کودکان آسیب داده رویی و جسمی را اذارف  از سوی داگر 

یاص  از سوی کارشناسان قانون و نرادیای مدنی ف ال در زمینه یقوق کودک موجب شد تا قانون یماا  از کودکان و نوجوانان 

اان قانون یر شونه  1آن کودک آزاری جزء جراام عمومی بوده بطوراکه طبق ماده  بر که بنا ،رررواب برسررد ماده به ت 8در قالب 

آزار و شکنجه جسمی و رویی کودکان ممنوک و مرتکب اان جرم محکوم اس  .اجرای اان قانون متاسفانه عًوه بر  ،اذا  ،صردمه 

والدان اتفاق توسد  درصد کودک آزاری در اانواده %75د از آنجا که مشرکًت فرینگی و اجتماعی دارای موانع قانونی نیز میباش 

صررف نظر از مشکًت م نونه عمان  اجراای اان قوانین   .ااراد شراا  آن اسر    ،می افتد مسرتثنی شردن ادر از ت قیب قانون  

ر هند اندکی از مروبات جام ه اانه و در محید بسته دقیقاً نارر و یاعر اس  ؟ علیرغم اذارش ی ،هیس ؟ آاا قانون در اانواده

هه قدر و هه اندازه و هند درصد ایشرف   ،جرانی و سرازمان و نرادیای بین المللی و تدوان قوانین ااص و یتی اعمال مجازات 

نه فقد کشررور ما جام ه بین المل  هقدر و در اان مورد یقوق به یق کودکان را رعاا  نموده اام؟  ؟و در اان راسررتا هقدرکرده



؟ نه یرشز  اس  ق بوده ؟ و اشر اییاناً اشر موفقیتی در ایقاق یق کودک صورت شرفته آاا دلی  آن اعمال مجازات سخ  بودهموف

هنین نبوده با ایترام به تمام جوامع بشری و قوانین کلیه آیاد مل  جرانی بااد بگوام در برای موارد تدوان قانون اود بی قانونی 

رد زارا که ممکن اس  شرویی موعوک اا موردی را ترواب کنند که با آداب و رسوم فرینگ و ملی  اس  البته فقد در برای موا

ب نوان مثال مواردی در یمین موعوک یقوق کودک در ایمان نامه سازمان مل  مروب  .و یتی مذیب شروه داگر در تاراد باشد 

صرف تدوان قوانین سخ  و اعمال مجازات سخ  تر مشک  اساساً بنده م تقدم اس . شده که در قوانین مروب ما شنجانده نشده 

یمیشررره  ،اوایم از ناکارمدی صرررد در صرررد قوانین یرف بزنم نه یرشز ما را در ارررروص یقوق کودکان ی  نخواید کرد نمی

صرحب  از عموم جام ه بشررری اسر  و اانکه هه کنیم اود و کودکانمان را از م اررًت اجتماعی    .اسرتثنائاتی بوده و اواید بود 

جام ه بشرری امروز ایشررف  یای زاادی داشررته و دس  آوردیای علمی و    ،نجات دییم ؟ من مطمئن یسرتم که ما می توانیم  

 دیا در سااه لطف اروردشار بوده و ب  . عملی در بخ  یای مختلف قاب  تقدار و ستاا  اس  که البته یمه اان دس  آور

او نشرسر  و نشرس  و ساعترا شراه و زاری کرد از ررر شذشته بود و سخ  شرسنه شده بود     ؟راسرتی عباس را که اادتان نرفته 

قند و کیلو  5کیلو برن  اعً بداد و  5وهه منزل ادرش و به او شف  ادرم شف  کناشران جرقه ای به ذین  زد و رف  بقالی سر 

مغازدار اجناس  .کرد بزنید به یسررراب از آنجا که سرررابقاً نیز عباس به یمین طراق به اعتبار و سرررفارش ادر از مغازه اراد می 

سفارشی عباس را تریه و به او تحوا  داد او بًفاصله رف  محله داگر و با مراج ه به هند مغازه  دار با قیم  اائین توانس  آنرا را 

 آار او هند تا آشنا از طرف .مستقیم به سم  ترمینال شرر برای عزام  به ترران رف ،  آن ارزاق  به اول تبدا ا  از  و بفروشه

کردند ب د از مراج ه به منزل اکی از آنان علیرغم نریح  یا و سرزن  یای آشنااان  مادری در شرر ترران داش  که کارشری می

و مادر برشردد زارا داگر تحم  آزار و اذا  جسمی و رویی آنرا را نداش  هند روز  او داگر یاعر نبود به ییچ عنوان به ای  ادر

اقام  در منزل آنان کافی بود تا نارعرااتی یای آنرا بروز کند بنابراان شرروک کرد دنبال کار در شرر بزرگ ترران و سالرای سال   

ا قرار شرفتن در محید یای ناامن اجتماعی با آن شرااد مختلف مشغول به کار شد طب اً ب یااشان در غذااوری یا و رستوران یا

مرر و محب  والدان و اانواده او را به بیرایه کشاند نق  ادر  ،او را یمه کاره و ییچ کاره کرد کم کم کمبود عاطفه  ، شراادسنی

آاه از اک نوجوان  .یزی که نبااد میشداافا کردند و شد یمان ه ،و مادر و اانواده را در زندشی او دوستان ناباب و رفیقان نیمه راه

سرراله هه انتظاری داراد او داگر سرریگاری و م تادشررده بود و علیرغم اانکه یمیشرره کار میکرد ولی بدلی  عدم  بات    21اا  25

ی عباس ا  از شذراندن سررالرای نوجوان .ماییتی و عدم اعتماد به نف  مرتباً نوک و مح  کار اود را تغییر میداد ،شررخررریتی  

باالاره نتواس  بار سنگین زندشی و تحقیرات اود و اانواده اش را تحم  نمااد و در  ،تحم  سرختیرا و مشرقات فراوان و متوالی  



 ،اک اقدام غیر م قول اود را به دار آواخ  و به زندشی اوا  اااان داد روانشرناسران می شواند فرزند اسر وااشی هون آرام   

کنند و وااشی یاای  و عشررق به یم نوعان و عشررق به اداوند را م موالً از مادر درااف  می رفاق  ،یمکاری ،عطوف  ،صررمیمی 

برره شیری از فرصرر  یا و مقاوم  در مشررکًت را  ،اجتماعی ،ارتبا  تا یرشذار ،امیدواری ،صرربوری ،هون شررجاع  غلبه بر موانع

که البته راشه اان وااشیرا را میتوان در الق  و آفران  زن و مرد جستجو کرد اشر اروصیات وااشی  .م موالً از ادر می آموزد

ثال ام .یای  فوق را فرزندی نداشته باشد م نی و مفروم آن اانس  که والدان در امورات و تکالیف و ورااف اود کوتایی کرده اند

داسررتان عباس به ما می آموزد که از کجا و  ؟ای مذکور وارد اجتماک شرروندتوانند بدون برره شیری از وااشیر عباس یا هگونه می

بنده اعتقاد دارم اوالً : با تدوان قوانین جداد و ااجاد محدودا  زاد و  ؟توانیم م اًت کودکان و نوجوانان را ی  کنیم هگونه می

بخ  اعظمی از م اًت کودک آزاری را   وانیمت برای داشرتن فرزند می  (اسرتاندارد ااص شررااد یای الزم ) ولد تریه و ت راف 

برای نسررر  یای آانده جام ه قاب  کنترل کنیم مثال فردی که اود دارای مشرررک  مادی و م نوی بوده و یم اکنون نیز یزانه 

رادی که شذارد مانند م تادان مجرمین سابقه دار، بیماران رویی و روانی ، بیماران ص ب ال ًج و اف سرنگینی بر دوش جام ه می 

بره یر دلیر  اسرررتطراعر  مرالی و جانی برای تربی  کودکان اود ندارند هه محدوداتی برای زاد و ولد دارند آاا ما قانونی برای      

ل جای مبارزه و بکارشیری ایرم فشار و اعماه البته که نه .  انیاً : ما ب ؟ایشگیری از تولید مث  و اا کنترل زاد و ولد اان شروه دارام

سررخ  و نرااتاً تنبیه و توبیخ مجازات و یدر دادن بخ  اعظمی از منابع ملی از قوانین ایشررگیری از جرائم اسررتفاده   قانون یای

کرده ا نی بخ  اندکی از بودجه و منابع ملی اود را به بخ  آموزش و فرینگ سررازی اانواده یا در قب  از ازدواج و تشررکی   

تکنیک یای جداد و بسیار موفقی را در سراسر جران به نماا  شذاشته و ررور علم روانشناسی امروزه . زندشی ااترراص دییم  

اان تکنیک یا تا یر فوق ال اده ای درتربی  و آموزش و نرااتاً ایشرف  انسانرا شذاشته اس  و اوشبختانه کم کم در کشور ما یم 

د در سرع  عم  بکارشیری تکنیک یای  جداد توانن شود که البته سرع  آن بسیار کم اس  دولتمردان و مسئولین می راا  می

روانشرناسی  و مثب  انداشی در تمام بخ  یا از جمله مدارس و دانشگایرا و محید یای کارشری و یتی مساجد و داگر محاف   

 .قدر مسلم یزانه ای که در اان بخ  مررف اواید شد بسیار کمتر از آن بخ  داگر اس  .اجتماعی نق  بسزاای داشته باشند

بنده اعتقاد دارم اشر ما نوک نگایمان را تغییر و زندشی اود را یدفمند کنیم و یمانطور که در بخ  یای مختلف هشم انداز هند 

مطمئناً موفق اواییم شد و اان  .در بحث کودک آزاری و داگر م ارًت اجتماعی برنامه رازی داشرته باشیم   ،سراله را می بینیم 

و یقوقدانان ما دارند بااد فرییختگان جام ه را به هال  بکشیم و از آنرا بخواییم مث  یمیشه اار و توانمندی را اکثر کارشناسان 

 ااور ما در ی  م اًت اجتماعی باشند.


