
  مسأله:آزار جنسي كودكان 
اولين چيزي كه از خانواده به ذهن ميرسد اين است كه خانواده پناهگاه امني براي افراد و مكاني براي رشد و 

  نمو اعضاي آن است.

  برخوردار است.در بين تمامي نهاد هاي اجتماعي خانواده از نقش و اهميت خاص و بسازيي 

و رواني كودكان مي باشد و به عبارتي بزرگترين حامي كودك و تأمين خانواده كانون پرورش اخالقي ،روحي 
  رواني اوست اما....- كنننده آرامش و امنيت روحي

چه ميشود كه تمام اين موارد به يكباره از بين ميرود و بستري براي آزار و اذيت كودكان و نوجوانان چه از 
  نظر روحي،جسمي و جنسي ايجاد ميشود؟!

بعد از گزارش اورژانس اجتماعي كه بنا بر شهادت همسايه ها  91ساله اي كه سال 10اي فاطمه دختر بچه 
تحت نظر موسسه حمايت از كودكان  ،ميشدآزار و اذيت  د بواز طرف برادر بزرگتر خود كه پسري جواني 

  قرار گرفت.

ام اس مي باشد. و به پدر خانواده به جرم حمل مواد مخدر اعدام شد و مادر مبتال به بيماري صعب العالج 
  دليل بيماري مادر و وجود مرد ساالري تمام امور خانه داري بر عهده اين كودك است.

مدد كار مربوطه با اتكا به گفته همسايه و مشاهدات و برخورد با دختر بچه اذعان داشت كه اين دختر مورد 
أييد نشده.البته در اين بين بايد اين نكته آزار قرار گرفته، ولي با توجه به نظريه پزشكي قانوني آزار جنسي ت

توجه كرد كه آزار جنسي هميشه قابل تشخيص نيس زيرا گاهي آزار جنسي به صورت كالمي و لمسي اتفاق 
  ميفتد.

  ترس و آشفتگي ناشي از آزار در رفتار كودك كامال مشهود است.

پرسيده ميشود او به صورت كوتاه و به گفته مدد كار هنگامي كه از كودك درباره برادر بزرگترش سوالي 
پاسخ ميدهد،در نقاشي هايش اثري از حضور برادرش نيس و اغلب نقاشي هايش همراه با ترس و اضطراب 

سياه و بدون رنگ است كه بنابرنظر متخصصين مربوطه اين دختر بچه دچار آسيب روحي و جسمي شده 
  است.

ا دخالت در زمان حضور مادر در بيمارستان ببسته است ولي تر بچه شديدا به وي وابه دليل بيماري مادر، دخ
  خود ميرود تا مستعد آزار قرار نگيرد. مددكار ها كودك به منزل اقوام

مشكلي كه در كمك به اين كودك و مددجوهايي از اين قبيل است عدم پذيرفتن خانواده و انكار مسئله آزار 
  كودك توسط خانواده است.



مچنين كودكان چه دختر وچه پسر به دليل ترس از بي آبرويي و تهديد توسط فرد بسياري از مادران و ه
و اين امر باعث آن ميشود كه فرد آزار دهنده  آزار دهنده جرأت آن را ندارند كه واقعيت را بيان كنند

  جسارت ادامه اين كار را به خود دهد.

فردي شرور در محل شناخته شده همسايه ها در مورد اين كودك آزاري به اين دليل كه برادر به عنوان 
كه  91حاضر نيستند به صورت قانوني شهادتي مبني بر كودك آزاري دهند به همين دليل اين كار از سال

اولين گزارش اورژانس اجتماعي مبني بر كودك آزاري جنسي به گفته همسايه ها ارائه شده تا امروز ادامه 
  داشته است.

توان بر اساس گفته ها و شنيده ها و بيگي ريئس كل اورژانس اجتماعي كشور نمي اما به گفته دكتر اسد 
  رفتار ها اين نوع آزار را در دسته آزار هاي جنسي قرار داد . 

با اين كودك و برادرش بايد به صورت يك فرد مددجو و آسيب ديده رفتار و برخورد شود و چه بهتر كه  
  دكاري از همجنس انتخاب شود تا رفتار هايش ريشه يابي و درمان گردد،براي برقراري ارتباط با پسرجوان،مد

زيرا به گفته مددكاران اين پسر حاضر به برقراري ارتباط با آن ها نبود و تنها در يك مورد حاضر به گفتگوي 
تلفني شد و در آن گفتگو نيز مشخص شد برادر خود نيز دچار آسيب است زيرا زبانش در حين تنش و 

  ب در موقع صحبت دچار لكنت ميشد.اضطرا

به دليل نبود شواهد الزم و كافي براي ارائه نظريه آزار جنسي كودك  به دادگاه مددكاران نتوانستند 
سرپرستي كودك را از خانواده بگيرند و در حال حاضر مشغول به توانمند سازي و آموزش دادن مهارت هاي 

  الزم به كودك هستند.

دامهاي خصوصي بدن كودكانمان را بايد به آنها ياد بدهيم ، بايد بخواهيم محافظت از انراهكار:
و خواهر و مواظب باشند و اجازه ندهند هيچ فردي به آنها دست بزند و اين شامل پدر و مادر

 وكه اين اندامها ، اندامهاي خصوصي هستند  يمتواند باشد به كودك آموزش بده هم مي برادر
بينند و اطالعات و  كودكاني كه آموزشهاي الزم را ميد را ندار كسي حق دست زدن به آنها

اند و  شان نسبت به كودكاني كه هيچ آموزشي نديده پذيري آگاهي بهتري دارند ، ميزان آسيب
هيچ آشنايي دربارة بدنشان و آزارهاي جنسي ندارند كمتر است ؛ پس هميشه تاكيد بر 

.پيشگيري است  
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