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اشاره:
در ماهه�ای اخی�ر اخب�ار و گزارشه�ای قابلتوجه�ی از کودکآزاریها و نیز آس�یبهای مرتبط با
کودکانی که در آس�تانه ورود به نوجوانی هس�تند ،منتشر شد .نمود جدید آسیبهای فراروی کودکان
این س�ؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا آس�یبپذیری در میان کودکان نس�بت به گذش�ته روند
صعودی به خود گرفته اس�ت؟ در پاس�خ باید گفت که به نظر میرسد آسیبپذیری کودکان از لحاظ
تأثیرگذاری ،دامنه آس�یبها ،علل و زمینههای وقوع آنها روند فزایندهای داش�ته اس�ت به گونهای که
میتوان این فرض را مورد تأکید قرار داد که ضریب آس�یبپذیری کودکان نس�بت به قبل افزایش
چشمگیری یافته است و در نتیجه اتخاذ رویکردهای راهبردی در این باره ضروری است.

مقدمه
س�لامت جامعه در ابعاد متفاوت آن ،از جمله
مهمتری��ن مقولههای��ی اس��ت که ام��روزه در
م��ورد آن تحقیقات و پژوهشهای بس��یاری
صورت میگیرد .س�لامت اخالقی ،رفتاری،
روانی و پن��داری در درون یک جامعه نه تنها
موجب رش��د ،بالندگی و پیشرفت آن جامعه
ش��ده ،بلکه یک��ی از عوام��ل تعیینکننده در
جایگاه و ارزش یک نظام سیاس��ی در فضای
بینالمللی به شمار میآید .تعریف و تمجید از
ملتهایی که پایبندی بیشتری به مبانی اخالقی
و انس��انی دارند و از ویژگیهای قابلتحسین
فرهنگی برخوردارند ،در بس��یاری از مس��ائل
دنی��ای ام��روز از جمل��ه صنع��ت توریس��م،
س��رمایهگذاری خارج��ی ،کس��ب احت��رام
بینالمللی و حتی جایگاه مقامات سیاس��ی آن
نقش قابلمالحظهای داشته است .از این رو در
عصر حاض��ر تمام دولتها تالش میکنند که
تصویر ملت خود را در قالب جامعهای س��الم،

پویا و همس��و با موازین اخالقی و دارای فرهنگی واال و تحسینبرانگیز
بازت��اب دهند .این موضوع در جامعه اس�لامی ما ک��ه مبانی اخالقی و
انسانی ریشه در اصول و فرهنگ مقدس دینی و مذهبی دارد ،از جایگاه
باالت��ری برخوردار اس��ت؛ ضمن اینک��ه نقش مهم دی��ن و اخالق در
سالمت جامعه ،به همان اندازه انتظارات از جامعه ما را افزایش میدهد.
از این رو تالش برای س�لامت هر چه بیش��تر جامعه بر مبنای گس��ترش
و نهادینهس��ازی فرهنگ اخالقی و تربیت نس��لهایی که اخالقمداری
بخش��ی از هویت آنان را تش��کیل دهد ،همواره مورد تأکید مقام معظم
رهبری و نهادهای مختلف دولتی ،دینی و فرهنگی بوده است.
ک��ودکان از جمل��ه مهمترین پایههای س�لامت جامعه ،به ش��مار
میآیند؛ مسئلهای که موجب شده اس��ت موضوعات مختلف همچون
رش��د ،تربیت ،نیازه��ای روانی و عاطفی آنها از اهمی��ت فزایندهای در
سیاس��تگذاریهای تم��ام کش��ورها و حت��ی در برنامهه��ای فراملی
همچون سیاستهای س��ازمان ملل برخوردار باش��د .رابطه کودکان با
س�لامت جامع��ه را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد :نخس��ت آنکه
چگونگی رش��د و پرورش نس��ل جدید ،تا حدود زی��ادی تعیینکننده
آینده یک نظام اجتماعی و سیاسی خواهد بود .در این چارچوب تالش
برای انتق��ال موازین اخالقی و تربیتی درس��ت همچون اخالقمداری،
مس��ئولیتپذیری ،احترام به دانش و آگاهی ،قدرت تصمیمگیری و...

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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در کنشه��ای رفتاری نس��ل آینده ک��ه تعیینکنن��ده ماهیت یک نظام
اجتماعی است ،خود را بازتاب خواهد داد .دوم؛ تجربههای کودکان از
مس��ائل مختلف اطراف خود ،نگرش آنها نسبت به بسیاری از مسائل را
ش��کل داده و کودک در بسیاری موارد ،فارغ از آنچه تالش شده است
به صورت آگاهانه به وی آموخته شود ،به ناخودآگاه خود که مبتنی بر
تجربیات گوناگون است ،رجوع کرده و آنچه را که در این دایره ،دیده
است ،بازتولید میکند .از این رو جامعهپذیری کودک مرزهایی فراتر از
آموزش و تربیت آگاهانه داشته و رفتارهای ناخودآگاه ما تأثیرگذاری
بیش��تری در آن خواهد داش��ت .بدین ترتیب کودکان در بزرگسالی بر
اس��اس آموزههای آگاهان��ه تربیتی و هم بر مبن��ای بازتولید تجربههای
اطراف ،رفتارهای مختلف را همس��و و یا غیر همس��و با سالمت جامعه
بروز میدهن��د .بنابراین دو عامل چگونگی انتقال ارزشهای اخالقی و
دینی به کودکان از یک سو و تجربههای دنیای کودکان از سوی دیگر
ارتباط مس��تقیمی با س�لامت جامعه دارد و ناکارکردی در هر کدام از
این عرصهها ،آس��یبهای جدی را دربرخواهد داشت؛ آسیبهایی که
نه تنها کودک را از داش��تن زندگی س��الم محروم خواهد کرد بلکه در
سطح باالتر مانعی جدی در دستیابی به جامعه سالم خواهد بود .با توجه
به اهمیت این امر ،نوش��تار حاضر تالش خواهد کرد گزارش��ی اجمالی
از آس��یبهای فراروی کودکان در جامعه ام��روز ایران را بازتاب داده
و عوامل بروز این آسیبها و راهکارهای مقابله با آنان را تبیین نماید.
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آسیبهای کنونی فراروی کودکان
بر خالف گذش��ته که صفحه حوادث بیش��تر به ام��وری همچون قتل و
جنای��ت اختصاص داده میش��د ،در حال حاضر آس��یبهای مختلفی
ک��ه در قبال کودکان روی میدهد ،یکی از بخشهای مهم و خبرس��از
رس��انهها را تش��کیل میدهد .قت��ل و جنایت ،تجاوز ،ضرب و ش��تم،
اعتیاد ،خرید و فروش ،خودکش��ی و سوءاس��تفادههای کاری ،از جمله
مهمترین موضوعاتی بوده است که در یکسال گذشته مصادیق مختلف
و اس��فباری از آن در رسانهها و ش��بکههای اجتماعی انعکاس یافت.
جنایات هولناک در قبال کودکان همچون آنچه در ش��هریورماه س��ال
گذش��ته در تهران برای سپهر  10س��اله روی داد ،تعرض و قتل دختران
خردسال در تهران و شهرهای مختلف کشور که برخی از آنها همچون
ماجرای دو س��تایش و حنانه بعد رس��انهای بیشتری پیدا کرد و ضرب و
شتم نوزادان و کودکانی که نمونه اخیر آن در مورد طاهای سه ساله در
مرداد ماه منتشر ش��د و در برخی موارد فوت کودک را منجر میشود،
تبدیل به خبرهای تقریباً ثابت رسانهها و شبکههای اجتماعی شده است.
اگرچ��ه این موارد به تنهایی زنگ خطری جدی در قبال س�لامت

و امنی��ت روان��ی جامع��ه اس��ت ،ب��ا ای��ن حال
آس��یبهای فراروی ک��ودکان در حال حاضر،
محدوده گس��تردهتری از قتل ،تجاوز و ضرب و
شتم پیدا کرده اس��ت .خرید و فروش نوزادان و
کودکان یکی دیگر از مس��ائل مهمی اس��ت که
به دلیل گس��ترش این معضل ،در یکسال اخیر
هش��دارهای ج��دی در مورد آن داده ش��د .این
در حالی است که بس��یاری از این نوزادان که با
حداق��ل قیمت  100تا  200ه��زار تومان خرید و
فروش میشوند ،اعتیاد داشته و یا به بیماریهایی
همچون هپاتیت و ایدز مبتال هستند.
خودکش��ی در ک��ودکان و نوجوان��ان ک��ه
نمونهه��ای آخ��ر آن در مردادم��اه روی داد و
دو دخت��ر بچ��ه  13و  14س��اله در تهران خود را
از ب��االی س��اختمانی ب��ه پایین پرت��اب کردند،
یکی دیگر از مس��ائل خبرساز س��ال گذشته بود
که واکنشه��ای بس��یاری را برانگیخت .عالوه
ب��ر این مورد در ماه گذش��ته ،یک دختربچه 11
س��اله در یکی از شهرستانهای کش��ور به دلیل
اعتراض ب��ه ازدواج اجباری خ��ود را حلقآویز
کرد که جدا از مس��ئله خودکش��ی ،ازدواجهای
زودهنگام را به عنوان آسیب دیگری که فراروی
کودکان قرار گرفته است ،مورد تأکید قرار داد.
کودکهمسری یکی دیگر از معضلهایی است
که پیامدهای جبرانناپذیری همچون بازماندگی
از تحصیل و افس��ردگی را موجب ش��ده و بستر
آسیبهایی همچون طالق ،فرار ،اعتیاد و فساد را
تسهیل میکند .تعداد قابلتوجه کودکان کار که
به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز کشور ،اغلب
آنها به هپاتیت و ایدز مبتال هس��تند و به صورت
نگرانکنندهای به اعتیاد روی آوردهاند ،از جمله
آس��یبهای دیگر مربوط به کودکان در جامعه
امروزی ایران است.
ب��ا تأم��ل در ان��واع مختل��ف آس��یبهای
اجتماع��ی مرتبط با کودکان این مس��ئله به ذهن
متبادر میشود که آیا انواع مختلف این آسیبها
مخت��ص به زم��ان ح��ال و نتیجه فض��ای کنونی
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جامعه اس��ت و ی��ا در در دهههای گذش��ته نیز
وجود داش��ته و رسانهای ش��دن ،موجب ایجاد
حس افزایش در آنها ش��ده ،در حالیکه تفاوت
چندانی با روند سابق نداش��ته است؟ با توجه به
اینکه آمارهای ش��فافی در مورد این آس��یبها
وج��ود ن��دارد و اکنون نی��ز نمیتوان ب��ه آمار
معتب��ری در م��ورد آنها دس��ت یافت ،مقایس��ه
رون��د کنونی ب��ا گذش��ته ،ام��ری امکانناپذیر
است .ضمن اینکه آسیبهایی همچون ازدواج
زودهن��گام ،ن��ه تنها مرب��وط ب��ه دوره کنونی
نیس��ت بلکه یکی از سنتهای اش��تباهی است
که از گذش��ته به زمان حال رس��یده اس��ت .در
مقاب��ل ،کودکآزاریهای جنس��ی و فیزیکی
در جامعه امروز حساسیتهای بیشتری را تولید
کرده اس��ت که البته قضاوت در مورد افزایش
قابلمالحظ��ه این پدی��ده نیز ب��ا پیچیدگیهای
خاص خود همراه اس��ت .بر این اس��اس برخی
از مس��ئوالن ب��ر ای��ن اعتقادند که آس��یبهای
مرب��وط به ک��ودکان همچون ک��ودکآزاری
تفاوت چندانی با گذش��ته ندارد .به عنوان نمونه
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اسفند ماه
س��ال  ٩٤درباره آمار کودکآزاری گفته بود:
«ب��رآورد میکنیم که تا پایانس��ال جاری ۶۵۰
هزار تماس به اورژانس اجتماعی داش��ته باشیم،
از ای��ن تعداد ۱۵۰هزار تماس مرتبط با قس��مت
فعالیته��ای اجتماعی اورژانس ب��وده که ٨/٥
درص��د آن مربوط به کودکآزاری اس��ت که
نسبت به سالهای قبل تفاوت معناداری ندارد».
با این حال به نظر میرسد حتی با این پیشفرض
ک��ه ک��ودکآزاری و آس��یبهای مربوط به
کودکان در ش��رایط فعلی از لحاظ تعداد وقوع
آنها ،تفاوت چندانی با گذشته نداشته است ،اما
از لح��اظ تأثیرگذاری ،دامنه آس��یبها ،علل و
زمینههای وقوع آنه��ا تفاوتهای انکارناپذیری
وجود دارد به گونهای که میتوان این فرض را
مورد تأکید قرار داد که ضریب آس��یبپذیری
کودکان نس��بت به قب��ل افزایش چش��مگیری

یافته اس��ت .بر این اس��اس حتی اگر در دهههای قبل م��وارد مربوط به
آسیبهای کودکان همچون کودکآزاری و مواردی همچون تجاوز
و تعرض وجود داش��ته اما امروز حس ناامنی نس��بت به این موارد به دو
دلیل افزایش چش��مگیری پیدا کرده است .نخست آنکه تنوع رسانهای،
انتشار س��ریع ،گرایش مردم به مطالعه این گونه حوادث و مهمتر از آن
نقش قدرتمند ش��بکههای اجتماعی در گردش این اخبار ،حس ناامنی
در دنیای امروز کودکان را در میان الیههای اجتماعی ،تعمیق بخش��یده
اس��ت .دوم؛ حتی اگر در دهههای قبل این آس��یبها وجود داشته ،اما
مصادیق امروز آن گس��ترش قابلمالحظهای یافته است .به عنوان نمونه
قتل کودک  6س��اله افغان به دس��ت فردی که وی نیز در مراحل آخر
کودکی خود قرار دارد و یا خودکش��یهای کودکان به دالیل مختلف
درس��ی و یا مش��کالت خانوادگی ،نمودهای جدیدی از آس��یبهای
فزاینده مرتبط به کودکان اس��ت که در س��الهای قب��ل مصادیق آن یا
وجود نداشته و یا در ابعاد محدودتری رخ داده است.
زمینهها و دالیل افزایش ضریب آسیبپذیری کودکان
کودکان همواره جزء یکی از آسیبپذیرترین الیههای اجتماعی بودهاند.
ای��ن امر مربوط به ی��ک فرهنگ و یک مکان خاص نبوده و مس��ئلهای
تقریباً ثابت در تمام جوامع اس��ت؛ اگرچه شدت و ضعف آن به واسطه
عوامل مختلف خانوادگی ،فرهنگی و حقوقی تفاوتهای آش��کاری با
یکدیگر دارد .در جامعه ما نیز بهرغم توصیههای مختلف دینی و مذهبی
در مورد برخورد با کودکان ،واقعیتهای اجتماعی جدید ،بخشی از این
قشر را در معرض آسیبهای قابلتوجهی قرار داده است .به نظر میرسد
مس��ائلی که در حال حاضر جامعه با آن روبهرو ش��ده ،منجر به گسترش
دامنه این آس��یبپذیری و تأثیر بیشتر آنها بر سالمت جامعه ،شده است.
مهمترین زمینهها و دالیلی که افزایش آسیبپذیری کودکان در جامعه
امروز را به دنبال داشته است ،عبارتند از:
 افزای�ش آس�یبهای اجتماع�ی :گس��ترش آس��یبهایاجتماعی در س��طوح دیگ��ر بر روند آس��یبهای ف��راروی کودکان،
تأثیرگذار بوده اس��ت و ب��ه نمودهای جدیدی از این آس��یبها که در
گذشته ،یا سابقه نداشته و یا بسیار اندک و انگشتشمار بوده ،انجامیده
اس��ت .افزایش معتادان مواد مخدر صنعتی که آثار توهمزایی داش��ته و
به تدریج قوه ادراک را با مش��کالت جدی روب��هرو میکند ،از جمله
مهمترین زمینههایی بوده اس��ت که در مصادیق مختلف کودکآزاری
خود را نشان داده است .در سال گذشته عالوه بر جنایت و قتل که نمونه
نادرت��ری از این تأثیرگذاری بود ،موارد متعددی از کودکآزاریهای
ش��دید فیزیکی حتی در قبال نوزادان ،گزارش ش��د که والدین به دلیل
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استعمال مواد مخدر همچون شیشه ،کنترل رفتاری خود را از دست داده
و کودک را مورد ضرب و ش��تم قرار داده بودند؛ که چندین مورد آن
به فوت کودک منجر شد .اگرچه در گذشته نیز در پی مسائلی همچون
مش��کالت فرهنگی و یا اختالالت روانی والدین ،در برخی موارد تنبیه
بدنی کودکان ،حالت افراطی میگرفت اما این موارد با گسترش سطح
آگاه��ی و دان��ش خانوادهها ،تغییر قابلمالحظهای یافته اس��ت .در این
می��ان نباید این نکته را فراموش کرد که عالوه بر آس��یبهای فیزیکی،
پیامدهای جدی روانی تا س��الها بعد ،در تجربه ذهنی کودک باقی مانده
و ناخودآگاه وی را تحت تأثیر مستقیم قرار خواهد داد.
افزایش تعداد زنان معتاد و نیز دختران فراری به ویژه در کالنشهرها
از دیگر آس��یبهای اجتماعی است که در روند فزاینده کودکان معتاد
و بیمار و نیز مس��ائل مربوط به آنان همچون خرید و فروش این نوزادان
تأثیر مستقیم داشته اس��ت .در این میان شیوع هشداردهنده بیماری ایدز
در می��ان کارتنخوابه��ا و معت��ادان متظاهر خود بس��تر دیگری برای
آسیبپذیری کودکان را به وجود آورده است.
 دسترس�ی آس�ان به محصوالت ضداخالقی :یکی دیگر ازمواردی که ضریب آسیبپذیری کودکان را افزایش داده است ،تحول در
بازار محصوالت غیراخالقی است .با پیشرفت تکنولوژی و استفاده عموم
از گوشیهای دارای قابلیت اتصال به دنیای مجازی ،گسترش شبکههای
اجتماعی و نیز همهگیرشدن اس��تفاده از ماهواره ،محدودیتهایی که در
بازار محصوالت غیراخالقی وجود داش��ت ،به ص��ورت نگرانکنندهای
برداشته شده است .اگر دسترس��ی به محصوالت مستهجن در گذشته ،با
موانع خاص خود همراه بود ،در جهان امروز این محصوالت به آس��انی و
به وفور در دسترس قرار گرفته است .در این میان جامعه نوجوان و جوان،
هنوز به به مرحل ه گذار از این مسئله نرسیده و مسائلی همچون کنجکاوی
و نیازهای مختلف جس��می و روانی ،موجب میشود که همچنان نسبت
به این محصوالت آس��یبپذیری باالیی داشته باشند .این در حالی است
که هیچگونه آموزش حرفهای و کارشناس��انه برای تفهیم غیرواقعی بودن
محتوای این محصوالت و فاصله واقعیت موجود تا توهم القاش��ده از این
تصاویر ،در جامعه اجرا نش��ده است .نتیجه این امر در مصادیقی همچون
بلوغ زودرس ،انحرافهای جنسی در کودکان و رفتارهای هشداردهنده
که در برخی از مدارس ابتدایی روی میدهد ،خود را نشان میدهد .ضمن
اینکه این پیامدها در صورتی که کنترل نشود ،رفتارهای تخریبگرانه را
نیز به دنبال خواهد آورد؛ این امر در مورد قاتل  17ساله دختر خردسال در
ورامین ،بازتاب آشکاری داشت.
با این حال در بس��یاری از م��وارد نیز کودکان خ��ود قربانی فضای
توهمآلود جامعه بزرگس��االن میش��وند .نمونهه��ای مختلف تعرض و

تج��اوز به ک��ودکان ،نش��ان میدهد ک��ه نه تنها
کودکان خود به عنوان جامعه هدف ،در مواجهه
با این ناهنجاریها قرار دارند بلکه امنیت آنها در
قالب قربانیان جامعه بزرگس��ال نی��ز ،در معرض
تهدی��د ق��رار گرفته اس��ت .نکته آنجاس��ت که
کودکآزاریه��ای جنس��ی ،پیامدهای بس��یار
هش��داردهندهای را دربردارد ک��ه مهمترین آنها
تبدیل این ک��ودکان به اف��راد تخریبگر قواعد
اخالق��ی و اجتماع��ی اس��ت .اعت��راف قاتالن و
متجاوزان��ی ک��ه ادع��ا دارن��د در کودکی مورد
تجاوز قرار گرفتهاند ،نش��ان از تأثیر جبرانناپذیر
این گونه مسائل در ناخودآگاه کودک دارد .در
این میان افشای موارد تعرض و تجاوز به کودک
و ناآگاهی برای پیشگیری و در نتیجه غافلگیری
والدین موجب تألمات روحی گسترده برای آنان
و حتی فروپاشی خانواده میشود که به مثابه یک
آس��یب اجتماعی دیگر ،زنجی��ره پیامدهای این
مسئله را بلندتر و جبران آنها را سختتر میسازد.
 خالءه�ای زندگ�ی م�درن :تبدی��لخانوادهه��ای گس��ترده به خانوادههای هس��تهای،
تح��ول در جوامع س��نتی ب��ا مرزه��ای پرمنفذ به
جوامع سلولی متمایز از یکدیگر ،الزامات زندگی
اقتصادی و حضور نداشتن والدین در کنار فرزندان
در ساعات قابلتوجهی از روز با اهداف معیشتی و
رش��د خانوادههای تکفرزن��د و کمفرزند برخی
از مظاهر زندگی مدرن اس��ت که تأثیر مستقیمی
بر دنیای کودکان گذاش��ته است .افزایش ساعات
تنهایی ،نبود گروه همساالن و بازیهای جمعی در
پی تغییر الگوی فرزندآوری ،تغییر سرگرمیهای
کودکانه از فعالیتهای بدنی انرژی بر به بازیهای
مجازی و بسیاری دیگر از عوامل موجب شده است
تا بسترهای عاطفی کودک نسبت به دورههای قبل،
تحول یافته و تع��داد پناهگاههای روحی کودک
ت
تقلی��ل یابد .در این می��ان هیچ نهادی مس��ئولی 
تحوالت زیستجهان کودکان را بر عهده نگرفته
اس��ت؛ مدارس همچنان از داشتن مشاورهایی که
اعتم��اد ک��ودکان را جلب کنند ،مح��روم بوده و

معلم��ان و مربیان ب��ا همان اس��تانداردهای تربیتی
س��ابق با ک��ودک رفت��ار میکنند؛ ضم��ن اینکه
ش برای
هنوز اجماع��ی در مورد چگونگی آموز 
رویارویی با این فضا و مشکالت آن وجود ندارد.
این امر دو پیامد مهم را در بردارد :نخس��ت آنکه
کاه��ش تعاملهای بیرون��ی و کمبودهای روانی
موج��ب عارضههای��ی همچون س��رخوردگی از
دوس��تیابی و تمای��ل ب��ه انفرادیگرای��ی ،نبود
اعتم��اد به نفس ،انباش��ت تخیله��ای کودک و
س��ری نگاهداش��تن آن میشود .دوم؛
تالش برای ّ
بس��ترهای الزم برای تخلیه انرژی کودک فراهم
نبوده و ک��ودک در مراحل رش��د مخصوصاً در
دوره ورود ب��ه التهاب��ات نوجوان��ی ب��ا هیجانات
درون��ی بس��یاری مواجه میش��ود ک��ه در غیاب
پناهگاهه��ای روحی ،تالش میکند خود به دنبال
راهکار برای آنها باشد .نتیجه این مسائل گسترش
آسیبهایی همچون افسردگی ،هیجانات روحی
تخریبگرانه همچون خودکشی ،نداشتن قدرت
نهگوی��ی در تعاملهای بیرونی ،سس��تارادهگی
در مقابل پیش��نهادات غیرمتعارف و...خواهد بود.
آمارهای موجود از کاهش سن مصرف سیگار در
میان دختران و پس��ران ،گزارشهای تکاندهنده
از اعتیاد دانشآموزان در س��نین بسیار پایین ،فرار
دختران نوجوان ،دوس��تیهای پرخطر و بسیاری
دیگر از موارد ،آس��یبهایی اس��ت که در نتیجه
خالءهای دنیای مدرن ،ف��راروی کودکان امروز
قرار گرفته است.
تأثیر افزایش آس�یبپذیری کودکان بر
سالمت جامعه
آس��یبهای روانی ،جنسی ،جس��می و فیزیکی
به مثاب��ه حیطه در حال گسترش��ی از ناامنیهای
مختل��ف در دنی��ای امروز کودکان ،ب��روز یافته
و پیامده��ای قاب��ل مالحظ��های را در س��طوح
مختلف فردی و جمعی در برداش��ته اس��ت .در
س��طح ف��ردی ،قرارگرفتن ک��ودک در معرض
آسیبهای مختلف ،دنیای کودکانه را از حالت

متع��ارف خود خارج کرده و کودک را در برخورداری از مس��یر یک
زندگی س��الم ،طبیعی و موفق دور میکند .اخالل در روند رش��د سالم
ک��ودک به عنوان یک��ی از پایههای تأثیرگذار در پیش��رفت جامعه ،به
خودی خود بس��یاری از پیامدهای منفی را هم برای کودک و هم برای
اطرافی��ان وی به ب��ار میآورد .با وجود این ،ع�لاوه بر تأثیرات مخرب
فردی ،آسیبهای مرتبط با کودکان و هشدارهایی که در مورد مواجهه
آنها با ناامنیهای مختلف در س��طح جامعه منتش��ر میش��ود ،پیامدهای
جمعی قابل تأملی را منجر میش��ود؛ پیامدهایی که در مسائلی همچون
مس��ئولیتناپذیری ،وابستگی ،نداش��تن توانایی در تصمیمگیری و نبود
قدرت مدیریت در نس��ل آینده ،خود را نش��ان میدهد .بر این اس��اس
تالش همهجانبه والدین برای رش��د س��الم کودکان و سختگیریهای
ناگزی��ر برای مراقبت آنان در مقابل ناامنیهای اجتماعی ،موجب ایجاد
دنیایی ش��ده اس��ت که با دنیای کودکانه دهههای قب��ل تفاوت بارزی
یافته اس��ت .تجربههای دنیای کودکان قدیم ،که در بازیهای کوچه و
محله ،پیمودن مس��یرهای تقریباً طوالنی به صورت مستقل ،نقشآفرینی
در مس��ئولیتهای بی��رون از خانه ،بازیهای جمعی دختر و پس��ری در
فضای عمومی و...به دست میآمد ،با وجود محرومیتها و ناکامیهای
اقتصادی و اجتماعی؛ روند دستیابی به استقالل ،تعاملگرایی ،اعتماد به
نفس و...را در میان آنها تسهیل میکرد .این در حالی است که در دنیای
امروز ،کودکان به دلیل هراس والدین از آس��یبهای مربوط به آنان ،به
صورت نگرانکنندهای تحت مراقبت هس��تند ،به گونهای که استقالل،
اعتماد به نفس ،قدرت تصمیمگیری و مس��ئولیتپذیری آنها به ش��دت
در معرض آس��یب قرار گرفته اس��ت؛ مسئلهای که سالمت جامعه را در
بلندمدت در معرض تهدید قرار میدهد.
نتیجهگیری
کودکان و مسائل مربوط به رشد و تربیت آنان ،از جمله مقولههای مهم
و تأثیرگذار در س�لامت جامعه به شمار میآید .اهمیت جایگاه آنان در
نقش مهمی است که به عنوان نسل آینده در جامعه ایفا خواهند کرد .از
این رو مسائل مربوط به کودکان در هر جامعهای بخش مهمی از امنیت
آن جامعه را تشکیل میدهد .در جامعه ایران امروز نیز مسائل مربوط به
کودکان ،همواره مورد توجه سیاستگذاران و دستاندرکاران مسائل
اجتماع��ی ،فرهنگ��ی و مذهبی بوده و به منظور رفاه و رش��د و پرورش
س��الم آنها ،برنامهریزیهای بسیاری در دستور کار قرار گرفته است .با
این حال به نظر میرسد ش��رایط و مسائل کنونی جامعه ،دامنه ناامنیها
در قب��ال کودکان را افزایش داده ،به گونهای که نمودهای جدیدی از
آسیبهای مرتبط با کودکان در قالب مصادیق قابلتوجهی در ماههای
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قبل بروز یافت .کودکآزاریهای فیزیکی و جنس��ی ،نوزادان معتاد و
خری��د و فروش آنها ،بیماریهای ایدز و هپاتیت در میان کودکان کار،
خودکش��ی و برخی دیگر از مس��ائلی که در س��ال گذشته خبرهای آن
ب��ه صورت پی در پی ،فض��ای روانی جامعه را تحتالش��عاع قرار داد،
نشان میدهد که این آسیبها نیاز به درمان و درمانگران جدیدی دارد
که با اش��راف بر تحوالت دنیای کودکان امروز ،سیاستهای جدیدی
را ب��رای پیش��گیری و راهکارهای متفاوت از قبل را ب��رای تحدید این
گونه آس��یبها در دستور کار قرار دهند .بدیهی است برای دستیابی به
راهکارها و سیاستهای مؤثر در این باره ،گام نخست بازبینی در برخی
قوانین عرفی و حقوقی و هنجارهای متعارفی بوده است که تا کنون در
جامعه اجرا ش��ده اس��ت .اگرچه تدوین و تبیین سازوکارهای راهبردی
برای مقابله با آس��یبهای فزاینده کودکان نیاز به پژوهش و مطالعه در
متون روانشناس��ی ،اس��تفاده و کاربرد تجربههای مؤثر کشورهای دیگر
و بح��ث و تبادلنظرهای ش��فاف کارشناس��ان این ح��وزه دارد ،با این
ح��ال میتوان نقطه آغاز این روند را از پرس��شها و س��ؤاالتی در باره
مس��ائل موجود ،شروع کرد .به عنوان نمونه با توجه به موارد بسیاری از
کودکآزاریهای جس��می و فیزیکی و ضرب و شتم منجر به فوت از
سوی والدین معتاد ،آیا شناسایی نهاد خانواده به عنوان تنها قیّم حقوقی
کودک ،ام��ری معق��ول و منطقی اس��ت؟ اگرچه نهادهای��ی همچون
بهزیس��تی میتوانند در صورت نی��از ،فرزند را از والدین گرفته و تحت
مراقب��ت خود درآورند؛ اما آیا این روند در مصادیق کودکآزاری که
به وقوع پیوس��ت ،اجرا شده است؟ آیا دخالت بهزیستی در امور مربوط
به کودکان ،نباید از مرحله بعد از آسیب کودک ،فراتر رفته و به مرحله
قبل از آسیب برسد؟ آیا نباید نهادهای نظارتی همچون پلیس کودکان،
تشکیل شده و آسیب به کودک در هر سطحی حتی جزئی ،جزو جرائم
حقوقی ش��ناخته شود؟ آیا مسائلی از جمله تماس با نهادهای نظارتی در
صورت احس��اس خطر ،نباید به تدری��ج در مهدکودکها و مدارس به
کودک،آموزش داده شود؟
در پاس��خ به س��ؤاالت فوق ،باید گفت که جامعه ناچار است برای
کاهش آس��یبپذیری کودکان ،برخ��ی هنجارهای عرف��ی را از میان
برداش��ته و برخ��ی قوانین حقوقی را به تصویب برس��اند .بدیهی اس��ت
در صورت��ی که ک��ودکآزاری از حوزه خصوصی خارج ش��ده و به
عنوان جرم در حوزه عمومی ش��ناخته ش��ود ،کمک بسیاری به کاهش
آن خواه��د کرد .برنامهریزی برای تقوی��ت نهادهای حامی کودکان از
جمله راهکارهایی اس��ت که باید در دستور کار قرار گیرد .آموزش به
کودکان برای مقابله با آزارهای جس��می و فیزیکی والدین ،کارفرما و
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سایر افرادی که در تعامل با کودک قرار دارد،
همچون اختصاص ش��ماره تلفن��ی ویژه برای
تماسه��ای کودکان در هنگام خطر ،با وجود
پیامدهای قابلتوجه آن ،گزینهای ناگزیر برای
حفظ امنیت آنان اس��ت .اگرچه آموزشهای
الزم باید حیطه گس��تردهتری را دربرگرفته و
ف��ارغ از قبحهای اخالق��ی و هنجاری جامعه،
آم��وزش در مهدکودکها و م��دارس برای
مقابله با تعرضهای جنس��ی را نیز دربربگیرد.
دسترسی به مش��اورههای تخصصی و ماهرانه
در م��دارس ب��ه گونهای که مش��اور خارج از
س��اختار مدرسه و فضای دوس��تی با معلمان و
مربیان باشد و بتواند اعتماد کودک و نوجوان
را در م��ورد رازداری و کم��ک به وی جلب
کند ،از راهکاره��ای الزم برای جلوگیری از
معضل افسردگی ،خودکشی و اعتیاد در میان
آنها است.
در آخ��ر باید این نکته را یادآور ش��د که
کودکان یکی از اقش��ار حساس جامعه کنونی
ما را تش��کیل میدهند که برای س�لامت آنها
تخصی��ص منابع اقتص��ادی و اتاقه��ای فکر
کارشناس��انه ،ضروری اس��ت .در حال حاضر
برخی آس��یبهای مربوط به کودکان از نبود
امکانات اولیه بهداش��تی ،درمانی و آموزش��ی
سرچشمه میگیرد .به عنوان نمونه نبود مراکز
درمان��ی و آموزش��ی برای بیماریه��ای نادر
کودکان همچون اوتیس��م در کش��ور موجب
میشود که آسیبهای این قشر و خانوادههای
آنان ب��ه صورت مضاعفی افزای��ش یابد .این
مس��ئله و مس��ائل دیگری ک��ه در بخشهای
مختلف این نوش��تار به آنها اش��اره شد ،نشان
میده��د که ک��ودکان دنیای ام��روز بیش از
هر زمان دیگری نیاز به سیاس��تگذاریهای
متناس��ب ب��ا الزام��ات ام��روز جامع��ه دارند؛
مس��ئلهای که میتواند س�لامت جامع��ه را تا
حدود زیادی تحت تأثیر قرار دهد.



