ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻣﻨﺪ

ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ از
اواﺧﺮ دھﻪی  ۵٠ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﻓﺮاد اﻋﺪامﺷﺪه در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽآﻣﻮزد؟ ﭼﺮا ﺷﻨﯿﺪن و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ ﺑﺮای درک و ﻓﮫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻮدﮐﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه در اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ١٣٩٨اھﻤﯿﺖ دارد؟
رواﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را در ﺗﺮاﻣﺎی
ﻗﺘﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﻋﺪام از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،از ﯾﮏ طﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺪﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
راهھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺗﺮاﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﻓﺮاد اﻋﺪامﺷﺪه در اﯾﺮان و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﭼﻨﺪ راھﮑﺎر ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﺎﻧﻮادهی اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ٩٨ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در اﻧﺘﮫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎرهی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
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دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺮدﺳﺎﻻن در ﺑﺮاﺑﺮ
آﺳﯿﺐھﺎی رواﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﮐﻮدک ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﯿﺐھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺎھﯽ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در درک رﻓﺘﺎر ﻣﺎ و اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف را دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ .ھﻨﻮز ﭼﮫﻠﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ٩٨ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻣﺎدرش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن طﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﺮگ ﺗﺮاژﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰانﺷﺎن ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .آﺳﯿﺐھﺎی رواﻧﯽ ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﺴﯿﺮی ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اطﺮاف و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺎاﻣﻨﯽ رواﻧﯽ در وﺟﻮد او ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻦ و ﻣﯿﺰان درک او از واﻗﻌﯿﺎت اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آﺳﯿﺐھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺆاﻻت
ﭘﯿﺎﭘﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد .ﺣﻮﺻﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﮑﺮاری ﮐﻮدک ﺑﻪ او در ﻣﻮاﺟﮫﻪی
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
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ﮐﺸﻒ و درک اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻮدک
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎی ﮐﻮدک ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ او طﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪی ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمھﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او در ﮔﺬار ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﺮاﻣﺎﯾﯽ
ن ﺑﺪون
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﮔﻮشداد ِ
ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ او اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻨﯿﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻮدک را −ھﺮﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ −داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﮔﺰارشﺷﺪه در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ ،اطﺮاﻓﯿﺎن
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺑﯿﺎن ﺣﺲ ﺧﻮد و درک ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖﺷﺎن ﺑﺪون
اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺷﺮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ طﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از راه ﻋﺒﻮر از اﺛﺮات آﺳﯿﺐزای ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺮاﻣﺎی ﺟﺪاﯾﯽ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮدک طﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺲ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮآﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﺲھﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺲھﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﺣﺲ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ آن را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺒﻮدن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ در ﮐﻮدک ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل
ﺣﻖ دارد ﺧﻮاھﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن واﻟﺪﯾﻨﺶ و ﺟﺎری ﺷﺪن
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ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و
ﻧﻔﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺲھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐھﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ
ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻮدک ﺑﺰﻧﺪ.

ﺣﻔﻆ روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک
از دﺳﺖ دادن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺮ
ھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺎدی روزاﻧﻪ ﮐﻮدک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮاب ،ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ
ﮐﻮدک را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اھﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺮای
ھﺮ ﺳﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ» :ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ «.ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات
رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و آﻣﻮزش او ﺧﻮاھﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از دﺳﺖ دادن واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻤﯽﮔﺬارد .از دﺳﺖ دادن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را دارد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن  ،٩٨ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﭘﺪران ﺧﺎﻟﯽ از وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
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ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻮدک زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ
ﮐﻠﯿﺸﻪای »ﻧﺎنآوری« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﮫﺎرتھﺎی ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ
ازدواج وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ازدواج ﮐﻮدک رخ ﻧﻤﯽدھﺪ .آﺳﯿﺐھﺎی رواﻧﯽ از
دﺳﺖ دادن واﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک و ﻗﺪرت
ﺗﻤﺮﮐﺰ او ﺑﮕﺬارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزدارد .ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی
آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه و ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
زﻧﺪاﻧﯽﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺮگ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدک در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ،از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و
رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺗﺎ اطﺮاﻓﯿﺎن ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ او و اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﺮای او،
ھﻤﺮاھﯽ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی درﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻮدک و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻋﺎطﻔﯽ و رواﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮی در ﮔﺬار ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ
ﮐﻮدک از ﺗﺮاﻣﺎی ﺟﺪاﯾﯽ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
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