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 تشسسی حضاًت كشصًذ تَسظ هادس
حضاًت كشصًذ پسش تِ هادس تذٍى تأهیي ًلوِ ٍاهؼی ستوی رذیذ تش هادساى است  ٍاگزاسی

۶۶۱۱اغالحیِ هادُ  سالگی تِ هادس تاصتاتْای  ۷ٍ ٍاگزاسی حن حضاًت كشصًذ پسش تا سي  

سسذ دس آیٌذُ ًضدیي ًیض تایذ ضاّذ تاصتاتْای  هختللی سا دس راهؼِ داضتِ است ٍ تِ ًظش هی

آیذ یادداضتی است ًِ تَسظ ضٌْاص سزادی، ًٍیل  دس ریل هیتیطتشی ّن تاضین. آًچِ 

تشای غلحِ حوَهی  ۶۶۱۱دادگستشی ٍ ًاسضٌاس اهَس حوَهی دس استثاط تا اغالحیِ هادُ 

سٍصًاهِ آكتاب یضد اسسال ًشدُ است. اهیذٍاسین تا ایي یادداضت اتْاهات حوَهی ایي هادُ تا 

ادساى ػوَهاً ٍ هادساى راهؼِ ایشاًی خػَغاً حذٍدی تشای ضوا خَاًٌذگاى سٍضي ضذُ تاضذ. ه

ّای خاغی  ّا ٍ ًگشاًی تاضٌذ ٍ دلثستگی داسای ػَاعق ٍ دلثستگی ضذیذ ػاعلی تِ كشصًذ هی

ًسثت تِ كشصًذ ٍ تِ خػَظ كشصًذاى خشدسال خَد داسًذ. دس ایي ساستا دس هَاهغ 

تست  تا ّوسش تِ تي ّای دسًٍی خاًَادُ ٍ صهاًی ًِ دس هَسد صًذگی صًاضَیی خَد ًطوٌص

سسٌذ، ٍهتی پای ًَدًی دس هیاى تاضذ، ػوذتاً ٍ اًخشیت صًاى تِ خاعش كشصًذاًطاى  هی

صًٌذ ٍ دس ٍاهغ تِ خاعش  ًٌٌذ ٍ دم اص رذایی ًوی ًاهالیوات صًذگی صًاضَیی سا تحول هی

ضَد.  ساصًذ؛ تِ خػَظ اگش تذاًٌذ دس احش رذایی، كشصًذ تحَیل پذس هی سَصًذ ٍ هی كشصًذ هی

هاًَى هذًی ساتن دس غَستی ًِ پذس ٍ هادس صًذگی هطتشًی ًذاضتٌذ، كشصًذ  ۶۶۱۱دس هادُ 

تَاًست كشصًذ  هاًذ ٍ پس اص آى پذس هی سالگی ًضد هادس هی ۷سالگی ٍ كشصًذ دختش تا  ۲پسش تا 

سالگی ٍ پسش دس غَست سسیذى  ۱سا اص هادس تحَیل تگیشد. الثتِ دختش دس غَست سسیذى تِ سي 

گیشًذ ًِ دس ًضد ًذاهیي اص ٍالذیي  سالگی اص حضاًت خاسد ضذُ ٍ ضخػاً تػوین هی ۶۱تِ سي 

خَد یا حتی ضخع حالخی اص تستگاى خَد صًذگی ًوایٌذ. گشكتاسی هادساى دس گشكتي حضاًت 

اكتاد ًِ دس سي علَلیت ٍ پس اص  كشصًذ دس غَست رذایی تیطتش دس هَسد كشصًذ پسش اتلام هی

ٍ دس هزلس پٌزن  ۶۷۷۱سپشد. دس سال  سگی تایذ هادس حضاًت ٍی سا تِ پذس هیدٍسُ ضیشخَا

تَاًست ػذم غالحیت  ای غَست گشكت ًِ اگش هادس هی هاًَى هذًی اغالحیِ ۶۶۷۷دس هادُ 

پذس سا اص ًظش اػتیاد تِ الٌل یا هَاد هخذس، هواس، كساد اخالهی ٍ كحطا، اتتال تِ تیواسی سٍاًی، 

تَاًست حضاًت كشصًذش سا تگیشد،  سَء استلادُ اص علل حاتت ًوایذ هی تٌشاس ضشب ٍ رشح ٍ

االغَل دس هَاهغ تسیاسی، هادس تشای ایٌٌِ كشصًذش سا اص دست ًذّذ هزثَس ٍ هلضم تِ  ػلی

ضذ ٍ یا دس هواتل دسیاكت حن حضاًت اص تسیاسی حوَم هاًًَی ٍ هسلن  دادى اهتیاص تِ ضَّش هی

ًوَد ٍ دس ٍاهغ حشتِ تضسگی دس  ًظش هی وخل یا ًلوِ هؼَهِ غشفال خَد ضاهل هْشیِ یا ارشت



 

 

تَاًست صى سا هزثَس تِ تسلین دس هواتل خَاستِ خَد ًوایذ. هادس هزثَس  دست ضَّش تَد ًِ هی

تَد تشای گشكتي كشصًذ اص حوَم هسلن خَد اص رولِ هْشیِ تگزسد یا اهتیاصی اص هثیل ٍرِ یا 

اش سا اص اٍ رذا ًٌٌٌذ. گزضتِ اص هَضَع ػَاعق ٍ احساسات  هالی تِ ضَّش تذّذ تا رگشگَضِ

تاضٌذ ٍ تا حذاهل اهٌاًات پس اص عالم  هادسی ًِ صًاى خَضثختاًِ ٍ ّن هتأسلاًِ دسگیش آى هی

تاضٌذ؛ اص ًظش ارتواػی ٍ كشٌّگی هػلحت علل ایزاب  حاضش تِ حضاًت كشصًذ خَد هی

تَاًذ تؼذ اص هادس تِ ًحَ ضایستِ  شا پذس ًویًٌذ ًِ دس حضاًت ٍ دس ًٌاس هادس تاضذ، صی هی

كشصًذ سا هَسد تشتیت ٍ پشٍسش هشاس دّذ، چَى اص ًظش سٍحی ٍ ارتواػی هَهؼیت ایي ًاس سا 

ًذاسد. تا تَرِ تِ تَاًایی صى دس پشٍسش ٍ تشتیت علل، دست آكشیٌص تشای خلوت اًساى، تغي 

حلظ ٍ ًگْذاسی ایي ٍدیؼِ الْی است ٍ  داس هٌاسثی تشای صى سا تشگضیذُ است، صیشا اٍ اهاًت

ّن پس اص تَلذ تا صهاى حیات خَیص حاهی ٍ پٌاُ كشصًذ است ٍ اص ّیچ ایخاسی دس سضذ ٍ ًوال 

اٍ دسیؾ ًذاسد. تا ٍرَد هحذٍدیت هادس تشای حضاًت كشصًذ دس هاًَى هذًی، حضشت اهام 

َدُ تَدًذ ًِ اگش رذا اػالم كشه ۶۷۱۷)سُ( دس استلتای هضات دادگاُ هذًی خاظ دس سال 

ًوَدى كشصًذ اص هادس هَرة تِ ٍرَد آهذى ػسش ٍ حشد تشای هادس یا كشصًذ اص ًظش سٍحی 

ّا ًثایذ كشصًذ سا اص هادس رذا ًوایٌذ ضَد، دادگاُ هاًَى هذًی  ۶۶۱۱اًٌَى تا اغالح هادُ  .

تأییذ  ّای ًوایٌذُ غَست گشكت( ٍ تَسظ هزلس ضَسای اسالهی )ًِ تا ّوت ٍ تالش خاًن

سالگی  ۷ًْایی اص سَی هزوغ تطخیع هػلحت ًظام حضاًت كشصًذاى چِ پسش ٍ چِ دختش تا 

تِ ػْذُ هادس گزاضتِ ضذُ است ٍ پس اص آى ًیض ًِ حضاًت تایذ تِ پذس ٍاگزاس ضَد، غالحذیذ 

دادگاُ تا سػایت هػلحت علل الصم است ٍ هوٌي است دادگاُ پس اص آى ًیض كشصًذ سا تِ پذس 

اٍالً حضاًت دس  ▪ًٌوایذ. تا تَرِ تِ هػَتِ اخیش ًٌاتی تِ ضشح ریل هاتل تَضیح است:  ٍاگزاس

لـت تِ هؼٌی پشٍسدى ٍ دس اغغالح ػثاست اص ًگْذاسی هادی ٍ هؼٌَی علل )پشٍسش ٍ تشتیت( 

تاضذ. لزا سپشدى حضاًت ًَدى تِ هؼٌی سپشدى سایش اهَس علل تِ خػَظ اهَس حوَهی تِ  هی

تاضذ. حضاًت تا ٍالیت ًِ خاظ پذس ٍ رذ پذسی است تلاٍت اساسی داسد. اگش  ضخع ًوی

ًت تِ هادس سپشدُ ضَد ٍالیت پذس ٍ دس ؿیاب پذس، رذ پذسی ًسثت تِ ًَدى تا صهاى حیات حضا

آًاى تاهی است. تِ ػٌَاى هخال هادسی ًِ حضاًت ًَدى تا اٍ است ٍ پذس علل یا پذستضسٍ 

تَاًٌذ  تَاًذ تشای ًَدى هؼاهالت اًزام دّذ ٍ تشای اٍ ًوی علل دس هیذ حیات تاضٌذ، ًوی

تَاًذ ًَدى سا اص ًطَس خاسد ًٌذ ٍ سایش  ًٌی ًوایذ، تذٍى اراصُ پذس ًویاكتتاح حساب تا

حاًیاً تا اغالح هادُ هزًَس دس خػَظ  ▪ّای هاًًَی ًِ خاسد اص تحج حاضش است.  هحذٍدیت

تَاًذ خَد ضخػاً پذس یا هادس سا تشای  سسذ ٍ هی سالگی تِ تلَؽ ضشػی هی ۶۱پسش ًِ دس 



 

 

دس ٍاهغ عَل هذت حضاًت تیي هادس ٍ پذس توسین ضذُ است،  سًٌَت تا آًاى اًتخاب ًوایذ،

سال پذس  ۶۱سال تا  ۷سالگی اص علل پسش ًگْذاسی ًوایذ ٍ اص  ۷یؼٌی هادس اص تذٍ تَلذ تا 

تَاًذ دس غَست هَاكوت ٍ غالحذیذ دادگاُ چٌاًچِ هػلحت علل ایزاب ًوایذ حضاًت  هی

تاضذ.  ًَدى تِ هادس هغلن ٍ تذٍى استخٌا ًوی حالخاً سپشدى حضاًت ▪كشصًذ سا تِ ػْذُ تگیشد. 

هاًَى  ۶۶۷۱استخٌائاتی سا تشای حضاًت هَسد تحج هائل است. تِ حٌن هادُ  ۶۶۷۷ٍ  ۶۶۷۱هادُ 

هذًی ًِ ًیاص تِ اغالح اساسی ّن داسد، اگش هادس هثتال تِ رٌَى ضَد یا تِ دیگشی ضَّش ًٌذ 

ِ هَضَع رٌَى پذس یا هادس تِ حٌن هادُ تَاًذ حضاًت كشصًذ سا تاصپس گیشد. الثت پذس هی

تاضذ ٍ اًتوادی تش آى ٍاسد ًیست صیشا تٌا تش  ّواى هاًَى اص هَاسد ػذم غالحیت هی ۶۶۷۷

تاضذ. اها ضَّش ًشدى هادس یا اصدٍاد هزذد ًثایذ اص هَاسد سوَط حن حضاًت  هػلحت علل هی

ْذاسی كشصًذش هْیا تاضذ ٍ ضَد. اگش تشای صًی ًِ هػذ اصدٍاد هزذد داسد ضشایظ تشای ًگ

ضَّش ًیض اراصُ ٍ ارى تِ اداهِ حضاًت تَسظ ّوسشش دّذ چشا تایذ كشصًذ سا اص اٍ رذا 

تاضذ؟ ضاًس اصدٍاد ٍ تطٌیل صًذگی  ًوَد!؟ آیا ٍرَد ایي هادُ هاًًَی تِ ضشس صًاى هغلوِ هی

ّش عشیوی ٍ ّش  ضَد. اًخش صًاًی ًِ تاًٌَى تِ تشتیة اص صى گشكتِ هی هزذد صًاضَیی تذیي

اًذ حضاًت كشصًذ سا اص دادگاُ تگیشًذ اص تشس ایٌٌِ  هیوتی پس اص سالیاى عَالًی تَاًستِ

داًٌذ اصدٍاد  اًذیطٌذ چَى هی هزثَس تِ رذایی اص كشصًذ ًطًَذ حتی تِ اصدٍاد هزذد ًوی

اص صى تاضذ. اص سَی دیگش گشكتي ضاًس اصدٍاد هزذد  هزذد تِ هؼٌای تحَیل كشصًذ تِ پذس هی

تَاًذ اص هَرثات  ّایی دس ایي هَسد آى ّن تِ ایي ضذت ٍ حذت هی هغلوِ ٍ اػوال هحذٍدیت

ساتؼاً سپشدى حضاًت ًَدى تِ هادس ًثایذ  ▪ّا گشدد.  تشٍص هطٌالت اخالهی دس راهؼِ ٍ خاًَادُ

هسؤٍلیتی دس پذس گشدد. تِ ّش غَست ایي تاس سٌگیٌی است ًِ تِ خَاستِ صى  هَرة ایزاد تی

تَرْی، تِ  ایشاًی دس ساستای اداهِ تالش تشای دستیاتی تِ حوَم هذًی خَیص پس اص هشًْا تی

ای ًِ پس اص عالم تا دًیایی اص هطٌالت ارتواػی، كشٌّگی،  این! صى هغلوِ دٍش ٍی ًْادُ

تَاًذ خَد سا اداسُ ًٌذ، حضاًت یي یا  اهتػادی، ػاعلی ٍ سٍاًی دسگیش است ٍ تِ سختی هی

هذ سا ًیض تِ خاعش دل خَیص ٍ هػلحت ًَدًاًص پزیشكتِ است، حال ًثایذ تِ  ذ ٍ ًینچٌذ تچِ ه

خاعش حضاًت كشصًذ تَسظ هادس، ًوي پذس تِ ٍی حزف ضَد ٍ ًالً ایي هسؤٍلیت سٌگیي سا تِ 

تٌْایی تِ دٍش ًحیق هادس هشاس دادُ ٍ خَد، سثٌثال تِ دًثال تطٌیل صًذگی رذیذ ٍ تزذیذ 

هاًَى هذًی دس غَست حیات پذس، ًلوِ اٍالد تِ ػْذُ پذس  ۶۶۱۱ِ تِ هادُ كشاش تشٍد. تا تَر

است ٍ دس ًثَد پذس یا ػذم استغاػت هالی پذس تِ ػْذُ پذستضسٍ )ٍ ارذاد پذسی اٍالد( 

تاضذ. تٌاتشایي گشچِ حضاًت كشصًذ تِ هادس سپشدُ ضَد، پذس یا پذستضسٍ تایذ ًلوِ كشصًذ سا  هی



 

 

ًوایذ ٍ اگش پذس اص تأدیِ ًلوِ اٍالد خَد اهتٌاع ًوایذ، تِ هَرة هادُ عثن سأی دادگاُ پشداخت 

گشدد. ًلوِ علل  هاًَى هزاصات اسالهی تِ سِ هاُ ٍ یي سٍص تا پٌذ هاُ حثس هحٌَم هی ۱۴۲

ّای ضشٍسی اص هثیل دسهاى  ػثاست اص ّضیٌِ هسٌي، خَساى، پَضاى، احاث الثیت ٍ سایش ّضیٌِ

داس حضاًت  ضَّش ًِ ػْذُ لت ًیض اص صًاى تذٍى سشپشست ٍ تیتاضذ. تایذ دٍ ٍ تحػیل هی

ّایی تِ ػول آٍسد ٍ  كشصًذ یا كشصًذاى خَد ّستٌذ، اص ًظش تأهیي سكاُ ارتواػی حوایت

ارتواع ًیض تایذ تِ چٌیي صًاًی تثالذ ٍ اسد ًْذ ٍ آًاى سا هَسد تٌشین هشاس دّذ، صًاًی ًِ تا 

هطتشى ٍظیلِ خغیش پشٍسش ٍ تشتیت ًَدى خَد سا  توام هطٌالت ًاضی اص ضٌست دس صًذگی

اًذ. تٌاتشایي  داس ضذُ كشاهَش ًٌشدُ ٍ تا عیة خاعش ٍ توایل خَد ایي ٍظیلِ سٌگیي سا ػْذُ

هَسد تحج ًوَد،  ۶۶۱۱اگش هادسی اػالم آهادگی تشای حضاًت كشصًذ سا عثن اغالحیِ هادُ 

ٍ دادگاُ ًلوِ ٍاهؼی ٍ هتٌاسة تا تَسم  تایذ اص عشف دادگاُ خاًَادُ هَسد حوایت هشاس گیشد

ّا تشای ًلوِ اٍالد دس ًظش  اهتػادی تِ ػٌَاى ًلوِ ًَدى دس ًظش تگیشد. آًچِ اًٌَى دس دادگاُ

 ۱۱تا  ۷۱ضَد تسیاس ًاچیض ٍ ؿیشٍاهؼی است ٍ هتأسلاًِ دس اًخش هحاًن هؼوَالً تیي  گشكتِ هی

ضَد. دس حالی ًِ حتواً ّواى سئیس هحٌوِ یا  هیّضاس تَهاى دس هاُ تِ ػٌَاى ًلوِ اٍالد تؼییي 

دّذ اگش كشصًذی داضتِ تاضذ،  ًاسضٌاس ًِ ًظشیِ سارغ تِ ًلوِ اٍالد سا تِ هثالؾ كَم هی

داًذ ًِ ًلوِ كَم ؿیشٍاهؼی ٍ تسیاس ًاچیض است هی سهن كَم تشای ّضیٌِ یي علل ضیشخَاس ّن  .

ضَد ٍ كوظ تشای خَساى ٍ الثسِ  ّن هیدّذ. ضوي ایٌٌِ ًلوِ ضاهل ّضیٌِ هسٌي  ًلاف ًوی

تَاى تأهیي ًشد. تِ  ّضاس تَهاى ًوی ۱۱ًیست. ّش چٌذ ًِ اهشٍصُ ّویي دٍ هلن اخیش سا ًیض تا 

خػَظ اگش كشصًذ دس حال تحػیل تاضذ ٍ هادس هٌثغ دسآهذی ّن ًذاضتِ ٍ ضاؿل ًثاضذ، ًثایذ 

ًِ پذس تِ حٌن دادگاُ تشای علل خَد ّضاس تَهاًی  ۱۱اًتظاس داضتِ تاضین ًِ تا هثلؾ حذاًخش 

ّای هسٌي، ؿزا، الثسِ، دسهاى، احاث الثیت ٍ تحػیل  پشداصد، هادس هؼزضُ ًشدُ ٍ ّضیٌِ هی

هثٌی تش سپشدى اهش ًگْذاسی  ۶۶۱۱سسذ ًِ اغالحیِ هادُ  لزا تِ ًظش هی .ٍی سا تأهیي ًوایذ

شایظ اهتػادی دس راهؼِ، ػوالً كشصًذ تِ هادس تذٍى تأهیي ًلوِ ٍاهؼی كشصًذ ٍ هتٌاسة تا ض

هَارِ تا اضٌاالتی تطَد ًِ دس ایي غَست ًِ تٌْا حوی اص حوَم هذًی صًاى ٍ هادساى تأهیي 

این ًطذُ، تلٌِ ستوی رذیذ آًاى تش اٍ تِ ػٌَاى هادس سٍا داضتِ . 
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