ﭘﺎپ ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﻣﻮارد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺷﺪ
ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی و راﻫﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ در ﺳﺮاﺳﺮ

ﺟﻬﺎن را ﻣﻠﺰم ﮐﺮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ و آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﮐﺸﯿﺸﺎن را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.

»ﻣﺤﺒــﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﭘــﺎپ ﻓﺮاﻧﺴــﯿﺲ ،رﻫــﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻫــﺎی ﺟﻬــﺎن روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒــﻪ  ۱۹اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﺗﻐﯿﯿــﺮات
ﺳﺨﺘﯿﺮاﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﻘﻒﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻨﺴ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﻮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﻮرﻧﯿﻮز ،ﭘﺎپ ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻫﺮ ﻓﺮدی اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ واﺗﯿﺎن ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن ﭘـﺎپ ﺷﺎﻣـﻞ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﯿـﺰ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻣﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن ﺗﻤـﺎم ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ در دﻧﯿﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد و از آنﻫﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺰارشدﻫ ﺳﺎده و
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧ
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮری ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﺳﻘﻒﻫﺎی اﻋﻈﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺷﻮد.

در ﺑﺨﺸ دﯾﺮی از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻘﻒﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا واﺗﯿﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد
اﺗﻬﺎﻣ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و واﺗﯿﺎن  ۳۰روز ﻓﺮﺻﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻣﻮرد اﺗﻬﺎﻣ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ واﺗﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺪت  ۹۰روز ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن  ۱۹ﺑﻨﺪ دارد و ﻧﺎم آن »ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﺟﻬﺎﻧﯿﺪ« اﺳﺖ.

اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن در ﺣـﺎﻟ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺳﺎلﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻻﭘﻮﺷـﺎﻧ ﻣـﻮارد
آزارﺟﻨﺴ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ» ،اﻓﺸﺎﮔﺮان« را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.

