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  ٦٢شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، ژانويه ١٣٨٦ديماه   

ضرورت تغيير در بيانيه 
"آنوانسيون حقوق آودك"  

 امير توآلى
 

بيانيه حقوق آودك آه به            
" آنوانسيون حقوق آودك       "

 ١٩٨٩در نوامبر     معروف است 
در مجمع عمومى سازمان         

تصويب اين بيانيه از       .  ملل به تصويب رسيد      
طرف اآثر دولتهاى عضو سازمان ملل قدمى رو        
به پيش بود، نفس وجود پيمان نامه اى بين              
المللى آه مرجعى باشد براى رعايت حقوق           

اما .  جهانشمول آودآان مثبت و ضرورى است      
توافق سران آشورها نه بر سر باالترين                   
استانداردهاى موجود در جامعه بلكه توافقى          

توافق .  بر سر حداقل ها براى آودآان بود              
دولتها آال سازشى بود بر سر پايمال آردن              
حقوق آودآان چرا آه در زمان تصويب بيانيه             

وضعيت زندگى    "  آنوانسيون حقوق آودك      "
آودآان در برخى از آشورها بويژه آشورهاى          
اسكانديناوى، آانادا و استراليا و اغلب                   
آشورهاى اروپايى بسيار بهتر از محتواى مواد        

استانداردهاى .  بود"  آنوانسيون حقوق آودك   "
باال و  رفاه بيشتر آودآان در پرتوى قوانينى آه          
ريشه در قانون اساسى اين آشورها داشت          

در حالى آه     .  تضمين آننده اين شرايط بود        
مفاد آنوانسيون حقوق آودك بسيار عقب              
مانده، الكن و در موارد متعددى پايمال آننده            

اين تناقض حتى در      .  زندگى آودآان ميباشد   
قيد گرديده   "  آنوانسيون حقوق آودك    "بيانيه   

آه مفاد بيانيه تباينى با قوانين پيشروتر حاآم          
 . در برخى از آشورها ندارد

آنوانسيون "استخوانبدى، التزام و جوهر مفاد        
در پايه اى ترين سطح حفظ وضع       "  حقوق آودك 

برسميت .  موجود در آشورهاى مختلف است      
شناسى قوانين جارى، التزام و تشويق به              

آنوانسيون حقوق  "تبعيت از قوانين جوهر مفاد      
 . را تشكيل ميدهد" آودك

در گره اى     "  آنوانسيون حقوق آودك    "بيانيه   
ترين مسايل آه زندگى شاد و سالم آودك به           
آن ربط مستقيم دارد در آنار دولتهاى ارتجاعى         

اين موارد از جمله      .  و ضد آودك قرار ميگيرد       
 ٣       ادامه صفحه    سن 

  سال متاهل در ایران ١٤ تا ١٠هزار کودک  ٣٠
 هـزار کـودک       30طبق آخرين آمار رسمي کشور، در مجموع بيش از       

 14در اين آمـار دخـتـران زيـر             .    ساله ايراني متاهل هستند    14 تا   10
 نفر بيشترين آمار کودکان هـمـسـردار    506 هزار و 24سال با جمعيت    

 سال مـرد    14 تا 10 پسر 519 هزار و    5را به خود اختصاص داده اند و        
آمار تکان دهنده کودکان متاهل هـر چـنـد            . خانه محسوب مي شوند   

مربوط به دو سال گذشته است و آمار جديدتري در اين زمينه تاکنـون              
منتشر نشده، با اين حال برآورد کارشناسان حاکي از ادامه روند ايـن   

نمايندگان مجلس نيز که هنوز پاسخـگـوي جـنـجـال             . وصلت ها است  
هستند، تمايلي به نشان دادن واکـنـش           «اليحه حمايت از خانواده   « 

طبق قوانين جمهوري اسالمي ثبـت ازدواج        . نسبت به اين آمار ندارند    
 . سال جرم محسوب مي شود15 سال و پسر زير 13دختر زير 

محمدباقر بهرامي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس هم آمـار ارائـه            
ثـبـت چـنـيـن        « شده سازمان ملي جوانان را مخدوش خواند و گفت؛          

ازدواجي در هيچ محضري ممکن نيست و اين آمار احتماًال مربوط بـه              
 ٢ادامه صفحه                 ».ازدواج هاي غير محضري است

 آيا آودآان هنوز هم آرزوى باريدن برف را دارند
امـا  .     با شروع فصل سرما آودآان در آرزوى بـاريـدن بـرف هسـتـنـد                   

امسال وقتى آه برف باريد نه تنها از آن لذتى نبردند بلكه بـا فـاجـعـه                   
چند روزى اسـتـكـه        .   اى روبرو شدند آه هرگز تصور آنرا هم نميكردند        

بارش برف جامعه ايران را در اسفبارترين شـرايـط مـمـكـن فـرو بـرده                     
قـطـع   .   گويى اين جامعه در قرن بيست  يكم زيست نمي آـنـد            .   است

برق، آب، گاز، قطع راههاى ارتباطى، گرانى و آمبود نان و نفت و هـر                
آنچه انسان براى ادامه زندگى محتاج است در همان سـاعـات اولـيـه                

دهها نفر در اولـيـن سـاعـات سـرمـا                .   شروع باريدن برف اتفاق افتاد    
آشته شدند و ابعاد فاجعه آنقدر وسيع است آه نميتـوان آنـرا بـيـان                  

مسئول آيست؟  مسئول دولت بى لياقت اسـت، دولـتـى آـه                 .   آرد
دولتى جنايتكـار آـه بـراى         .   برايش زندگى انسانها هيچ ارزشى ندارد     

سرآار ماندن از پيشرفته ترين ابزارهاى سرآوب، آشـتـار و آـنـتـرل                  
جامعه استفاده ميكند اما براى پيشگيرى از سـاده تـريـن اتـفـاقـات                    

 ٢       ادامه صفحه     . طبيعى عاجز است

سازمان خواربار و کشاورزی 
با : اعالم کرد) فائو(ملل متحد 

وجود موفقيت های به دست 
آمده در کشاورزی و توسعه 
روستایی در جهان همچنان 

 ميليون نفر هر 850نزدیک به 
. شب گرسنه مى خوابند  
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نشريه فارسى  و 
نشريه به زبان سوئدى 
از طريق سايت آودآان 

مقدمند در دسترس 
 ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٢شماره  کودکان مقدمند   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

دبير انجمن حمايت از حقوق کودکان، احتـمـال         
مخدوش بودن اين آمار را بـا اشـاره بـه آمـار                 

 کـودک    700سال گذشته که حاکي از ازدواج        
 .بود، رد مي کند

فرشيد يزداني در گفت وگو با اعـتـمـاد ازدواج            
 سال در ايران و اکثر کشورهاي       18کودکان زير   

جهان را يکي از معضالت عمده عرصه حـقـوق          
به گفته وي اينگـونـه ازدواج        .   کودکان مي داند  

ها به باز توليد شيوه هاي غلط آموزشي مـي          
سن ازدواج بـراي      « يزداني مي گويد؛    .   انجامد

.  سـال افـزايـش يـابـد          18هر دو جنس بايد تا      
مالک ازدواج نمي تواند فقط بلوغ جنسي فـرد         

سن مسووليـت قـانـونـي        .   در نظر گرفته شود   
هم بايد تا انتهاي سن کودکي فـرد افـزايـش             

 «.يابد
يزداني به موضع انجمن حـمـايـت از حـقـوق               

 »سن مسووليت کـيـفـري     « کودکان نسبت به    
ازدواج نــيــز جــزء     « هــم اشــاره مــي کــنــد؛          

زيرمجموعه مسووليت هاي فردي تعريف مـي       
ما از قانونـگـذاران مـي خـواهـيـم ايـن                .   شود

هرچند با توجه به طـرح       .   قوانين را اصالح کنند   
اليحه حمايت از خانواده به اصالح ايـن قـانـون            
خوشبين نيستم، اما اميـدواريـم مـجـلـس بـا              
توجه به انتقادات جامعـه بـه سـمـت اصـالح               

قـانـون    1041 طبق مـاده  » « . قوانين حرکت کند  
 15 سـال و پسـر           13مدني عقد نکاح دختر      

پـدر و جـد       ) سال منوط به اخـذ اجـازه ولـي           
در غير اين صورت    .   يا حکم دادگاه است   )   پدري

 «.اين عقد پذيرفته نيست
دکتر محمد سيف زاده با تاکيد بـر ايـن مـاده،              

 قانون مدني را نيز مورد تاکـيـد قـرار            190ماده  
بنابراين مـاده، قـانـونـگـذار          « داده و مي گويد؛     

براي عقد دائم چهار شرط قرار داده است کـه          
دو شرط اصلي آن شامل رضـايـت طـرفـيـن و           

اين دو شـرط کـامـًال قـابـل             .اهليت مي شود  
تغيير و الزم االجرا است و حتي با تفسير ايـن           
ماده مي شود مقابل ازدواج کودکـان ايسـتـاد           

 سـالـه و     14 تا   10چون مشخص نيست دختر     
 ساله چطور مي توانند شرط عـاقـل،          15پسر  

اين حقوقـدان  » . بالغ و مختار بودن را دارا باشند  
عامل فقر را در انعقـاد چـنـيـن ازدواج هـايـي              

طبـق قـانـون      « تاثيرگذار مي داند و مي گويد؛       
 سال و    15 ازدواج دختر زير     1310مصوب سال   

آمارهاي افزايش  .    سال ممنوع بود   18پسر زير   
طالق، خشونت و جرائم خانگي باعث نگراني       
حقوقدانان نسبت به قوانين شده و انـتـظـار و            
نياز به تغيير بـيـش از پـيـش احسـاس مـي                  

 «.شود
سيف زاده به معاهدات بـيـن الـمـلـلـي هـم                 
اشاره مي کند و از مسـووالن مـي خـواهـد                

ايـن  .   نسبت به اين معاهدات احترام بـگـذارنـد       
طـبـق تـمـام       « عضو کانون وکال مـي گـويـد؛            

معاهدات جهانـي مـورد پـذيـرش ايـران مـرز                
 18کودکي و مسووليت فرد براي هر دو طرف          

ما هم از نظر قوانين داخلي ايـران  .   سال است 
هـر  » . ملزم به رعايت اين اصل جهاني هستيم      

چند سيف زاده نيز بي توجه به چشم انـدازي          
 دولت در افـکـار     » اليحه حمايت از خانواده   « که  

عمومي ايجاد کرده است نسبت بـه تـغـيـيـر              
قوانين خوشبين نبود با اين حـال هـنـوز مـي               
توان نسبت به هشدارهاي رسمي و عـواقـب         
آمــار ارائــه شــده بــراي بــه هــوش کــردن                

 .قانونگذاران اميدوار بود
بديهي است وقتي از هـر چـهـار ازدواج يـک               
مورد طالق در کالنشهر ثبت مي شود نـمـي           

 سـالـه     14 تـا      10توان بـه ازدواج يـک زوج             
شايد صداي زنـگ هـاي خـطـر            . خوشبين بود 

  .گوش ها را ناشنوا کرده است

آيا آودآان هنوز هـم آرزوى بـاريـدن            :   ادامه
 برف را دارند

 
اگر بفرض اين اتفاق در آشـورى بـا حـداقـل               
. استانداردى رخ ميداد دولت سقوط آرده بـود        

دولت را بخاطر بى مسئوليتى نسبت به جـان         
انســانــهــا و زنــدگــى شــهــرونــدان بــه زيــر              

 . ميكشيدند
اما اين اوباشان نه تنها آنرا اتفاقـى طـبـيـعـى          
قلمداد ميكنند  و خود را غير مسـئـول بـلـكـه                
هيچ برنامه ضربتى هم براى حفاظت از جـان        

در ايـن شـرايـط بـايـد            .   انسانها در نظر ندارند   
همه امكانات گرمايى مـجـانـى در دسـتـرس             

برق، گاز، دستگاههاى حرارت    .   مردم قرار گيرد  
زا بايد در اين شرايط فورا مجانى اعالم گردد و          

دولت مسئول ايـجـاد ايـن         .   در دسترس باشد  
نابسامـانـى اسـت بـايـد حـقـوق آـارگـران،                  
آارمندان و همه آسانى آه بنـوعـى در ايـن             

بـايـد   .   شرايط صدمه ديدند آامال پرداخت شود     
شرايطى ايجاد شود آه آودآان زندگى شـان        
ضربه نخورد، گرسنه نمانند، سرما نـخـورنـد و           
غم بارش برف زياد آنها را غصـه دار و نـگـران                

هـمـه   .   نكند و سقف مدرسه شان فرو نريـزد          
اينها امكانپذير است اگر ما يكپارچه و متحدانه        
. به اين دولت بـى لـيـاقـت اعـتـراض آـنـيـم                   

انسانهاى شرافتمند و همه آسانى آـه ايـن          
شرايط را شايسته انسان امروز نـمـى دانـنـد            
بايد بجلو بيآيند اعتراض مردم را سازمان دهند        
و آنترل محالت و نهايتا شهرشان را بـرعـهـده           

هر روز عمر  بيشتر جمهورى اسالمى       .   بگيرند
. مساوى است با همين مصيبتها و سخـتـيـهـا          

ايـن زنـدگـى      .   اين دولت را بايد بـزيـر آشـيـد           
 . شايسته  ما نيست
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"آنوانسيون حقوق آودك"ضرورت تغيير در بيانيه : ادامه  
 

بلوغ، نقش خانواده، نقش مذهب، امنيت      
به .  و منفعت ملى و شرايط جنگى است       

آنوانسيون حقوق  "يك يك اين مواد در          
 :ميپردازم" آودك
 سن بلوغ_ ١

در ماده اول بيانيه آنوانسيون آمده است        
يك آودك انسانى استكه سن            ":  آه

هجده سالگى را هنوز تمام نكرده است         
مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق            
جارى در آشورهاى مربوطه زودتر        

 ."تعيين شده باشد
آنوانسيون ابتدا سن بلوغ را هجده سال        
ذآر ميكند اما بالفاصله دست دولتها را           
باز ميگذارد تا خود راسا سن بلوغ را                 

اين يك تناقص در تعريف از         .  تعيين آنند 
تكامل و بلوغ جسمى و     .  سن بلوغ است  

روانى انسان امرى مربوط به محل تولد و         
يا حقوقى نيست بلكه امرى فيزيولوژيك و       
طبيعى است لذا سن بلوغ براى همه            
انسانها بايد به يكسان تعيين گردد نبايد         
دست دولتها را باز گذاشت تا آنرا بنا به            
اهداف مذهبى، ارتجاعى و يا بنا به                

 .سياستهاى روز خود تعيين آنند
اين ماده آنوانسيون بويژه دست دولتهاى      
اسالمى را باز ميگذارد تا سن بلوغ                 

 سال و پسران را پانزده سال       ٩دختران را   
به همين  .  طبق قانون شريعه اعالم آند      

دليل وضعيت آودآان در آشورهاى               
اسالم زده بسيار فاجعه بارتر است تحت        
اين قانون آودآان بسيارى اعدام ميشوند      
و يا به زندانهاى طويل المدت محكوم              
ميگردند دهها هزار آودك به جنگ                  
فرستاده ميشوند و يا دختران خردسال را       
. به ازدواج با مردان مسن وا ميدارند               

ميليونها دختر خردسال از همان نه                
سالگى به بهانه اينكه ديگر طبق قانون          
بالغ اند مورد آپارتايد جنسى قرار ميگيرند        
و در شرايط غير انسانى زندگى شان             

 .تباه ميگردد
 خانواده_ ٢

واحد خانواده در بيانيه آنوانسيون نقش         
آليدى جهت رشد و تربيت آودك                   
داراست و آينده آودك تماما به وضعيت           

ماده .  عمومى خانواده گره خورده است      
 بند يك نقش خانواده را اينگونه تعريف         ١٨

حكومتها تاآيد و تضمين          ":  ميكند
ميكنند آه پدر و مادر هر دو با هم              
مسئول تربيت و رشد آودك                   

:  بند دوم    ٢٧ و يا در ماده             ."هستند
تامين شرايط مطلوب براى آودك،       "

در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا        
  ."سرپرست اوست

وضعيت در همه آشورها در حال حاضر           
اينگونه است زندگى امروز و آينده آودك         
تماما به حجم دارايى خانواده گره خورده         
است لذا اآثريت آودآانى آه والدين             

شان از درآمد بااليى برخوردار نيستند          
آينده اى روشنى ندارند و اين بخش              
. اآثريت ساآنين جهان را در بر ميگيرد         

به همين دليل استكه صدها ميليونها           
آودك به ابتدايى ترين امكانات زندگى          

از طرف ديگر     .  بفوريت محتاج هستند    
آودآانى آه فاقد خانواده هستند بدون        
سرپرست و حامى در شرايط غير                
انسانى بسر ميبرند و دولتها هيچ                
. نقشى در تامين زندگى آنها ندارند            

آودآان آار، آودآان خيابانى، آودآان          
پناهجو، آودآانى آه با گدايى خود را            
زنده نگه داشتند، آودآانى آه به فحشا       
آشانده شده اند تنها چند نمونه استكه       
نشان ميدهد آه دولت بايد نقش آليدى   
. در تامين زندگى آودآان ايفا آند                

آودآان مستقل از داشتن پدر و مادر،           
مستقل از اينكه والدين شان پولدار و يا          
فقير هستند بايد از امكانات آافى و              
امروزى براى يك زندگى انسانى با آينده       

تضمين رفاه  .  اى روشن برخوردار باشند    
و سعادت هر آودك، مستقل از وضعيت        

همچنين .  خانوادگى، با دولت است        
بيانيه آنوانسيون در مورد خانواده هايى       
آه رفتارى انسانى با آودآانشان ندارند       
ساآت است و غير مسئوالنه آودآان را        
. در وضعيت غير انسانى رها ميكند             

خانواده هايى آه آودآشان را مورد              
اذيت و آزار جسمى و روحى قرار                  
ميدهند بايد با دخالت قاطع دولت مواجه       
گردند و آودك از اين محيط نامناسب             
براى رشد، به نهادهاى مسئول و مدرن        

 .منتقل گردد
 نقش مذهب_ ٣

در مورد  "  آنوانسيون حقوق آودك  "بيانيه  
نقش مخرب مذهب بر آودآان ساآت          

مذهب خرافات است، ايده ها و        .  است
نظراتى متعلق به دوران جهالت بشر           
است، بويژه جايگاه آودك در مذاهب در         
حد احشام است و به اين اعتبار بايد             

متاسفانه .  آامال از جامعه زدوده شود       
امروزه مذهب در خانواده، در جامعه، در         
دولت و در آموزش و پرورش نقش                  
برجسته اى در تخريب شخصيت آودك        

آموزش و پرورش در اآثر نقاط دنيا         .  دارد
آامال سكوالر و مبتنى بر علم و دانش           

اين در حالى استكه دولتهاى         .  نيست
مذهبى متعددى در دنيا وجود دارند آه         
قوانين مذهبى را روزانه در جامعه اعمال       
ميكنند و ميليونها آودك بطور                       
سيستماتيك تحت آموزش و پرورش            
مذهبى و رفتارى قرون وسطايى قرار           
دارند و شكوفايى و زندگى شاد و آزاد از         

حتى در اروپا    .  آنان سلب گرديده است    
مدارس مذهبى زندگى آودآان را تباه          

 . آرده است
آودك مذهب، سنت و تعصب خاص              
ندارد، به هيچ فرقه مذهبى اى نپيوسته  

انسانى است جديد، آه به حكم        .  است
تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده         
اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا            

جامعه موظف   .  به حيات گذاشته است     
است تاثيرات منفى اين بخت آزمايى و           

جامعه .  قرعه آشى آور را خنثى آند          
موظف است شرايط يكسان و منصفانه          
اى براى زندگى همه آودآان و رشد و             
شكوفايى آنها و شرآت فعال آنها در               

لذا رشد   .  حيات اجتماعى فراهم آند       
آودآان بايد در محيطى آامال آزاد،                 
سكوالر و علمى باشد و هيچ نهادى حق        
اجبار فيزيكى و يا روحى براى پذيرش             

لذا .  مذهب را به آودك نداشته باشند          
مدارس مذهبى بايد فورا تعطيل گردند،          
پوشش هاى مذهبى از جمله حجاب            
اسالمى بايد ممنوع گردد و همينطور             
حمل سنبلهاى مذهبى هم ممنوع              

 .باشد
 امنيت و منافع ملى_ ٤

آزادى هاى فردى و اجتماعى آودك در            
بيانيه آنوانسيون در موارد متعددى               
محدود و يا آال از بين رفته است از جمله          

 آه درباره    ١٥ و    ١٤ و    ١٣در ماده هاى      
آزادى عقيده و افكار و آزادى تشكيل               

آودك :  " ميگويد  ١٣ماده   .  انجمن است  
حق آزادى بيان دارد، آودك بدون ترس از          
محدويتهاى حكومتى، دانستنيها و افكار       
متنوع خود را در قالب آلمات، دست               
نويس يا چاپ آارهاى هنرى بيان آرده و          

اجراى اين حق    )٢.  يا به ديگران بدهد     
ميتواند از طرف قوانين ديگرى آه           

) الف:  الزم هستند، محدود شود        
بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردى        

بخاطر حفظ امنيت ملى،      )  ب.  ديگر
نظم عمومى، اخالق و عفت                  

 و يا     .عمومى و يا سالمتى جامعه        
حكومتها به حق آودك براى           "١٤ماده   

آزادى افكار، وجدان و مذهب توجه                 
آزادى مذهب و جهان     )  ٣بند  .  ميكنند

بينى تنها در شرايط قانونى تعيين          
شده قابل تجديد است آه آنهم              
بخاطر حفظ امنيت ملى، نگهدارى         
نظم اجتماعى، حفظ سالمتى و يا          
عفت عمومى و يا وقتى منافى              

 و  .حقوق اوليه و آزادى ديگرى باشد      
حكومتها حق آودك را براى         "١٥يا ماده    

شرآت در اجتماعات برسميت                     
اجراى اين حق نبايد با     )  ٢.  ميشناسند

امنيت ملى و نظم عمومى مبادرت         
داشته و منافى اخالق عمومى و يا         
بر خالف حقوق اوليه و آزادى ديگرى       

 ."باشد
از يك طرف     "  آنوانسيون حقوق آودك    "

آزادى عقيده و تشكل آودك را برسميت         
ميشناسد ولى همزمان آنرا مشروط به         
امنيت ملى و منافع ملى ميكند و آنرا              

در آجاى دنيا آودآان      .  نقص مى نمايد   
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 مھمان اين شماره نشريه
 

: آودآـان مـقـدمـنـد       
ــودت را          ــا خ ــف ــط ل
معرفى آـن، چـنـد        
سال دارى و آـالس     

 چند هستى؟
اسم من نـيـك     :   نيك

 ســال   ١٢اســت و     
دارم، در ســـوئـــد        

 . زندگى ميكنم
چه :   آودآان مقدمند 

عالقمـنـدى هـايـى       
دارى مــيــدونــم آــه     

ويلن ميزنى در آنفرانس قبـلـى آـودآـان مـقـدمـنـد                 
 قطعاتى را زدى آه خيلى قشنگ بود؟

آره به ويلن عالقه دارم و هفته اى يكبار آـالس            :   نيك
 .دارم و هر وقت آه بيكار باشم ويلن ميزنم

 به ورزش عالقه دارى؟: آودآان مقدمند
 .آره من فوتبال بازى ميكنم و دروازه بان هستم: نيك

ميدونم آه به مسايل اجتماعى هم      :   آودآان مقدمند 
عالقه دارى خواستم بپرسم آه چقدر در مـورد وضـع            
آودآان در آشورهاى آفريقايى و يا آسيايى ميدونـى         

 آيا با مسائل و مشكالت آن آودآان آشنا هستى؟
من بخشا با وضعيت در آفريقـا آشـنـا هسـتـم،            :   نيك

ميدونم آه ميليونها نفر آودك و بزرگسال بـه خـاطـر              
امـا مسـايـل ايـران         .   گرسنگى در آنجا از بين ميرونـد      

برايم بيشتر آشنا است و آنرا بيشتر دنبال مـيـكـنـم،              
مثال آودآانى آه در زندان بسر ميبرند تا نهايتا اعـدام           

 . شوند
پدر و مادر تـو از فـعـالـيـن دفـاع از                  :   ن مقدمند آودآا

حقوق آودك هستنـد و وقـت زيـادى را بـراى ايـن                    
فعاليتها اختصاص ميدهند آيا فكر ميكنى اين تالشـهـا       
الزم است و يا اينكه آنها بيشتر بايد به فكـر آـودآـان               

 خودشان باشند؟
من خيلى خوشحال هستم آه والدين مـن بـه            :   نيك

اين آار مهم مشغول هستند و به آنها افتخار ميكـنـم            
و اين فعاليتها مانع نيست آه آنها وقت براى آـودآـان        

 .خودشان نگذارند
تو چه برنامه اى براى آيـنـده دارى،           :   آودآان مقدمند 

 ميخواهى چكار آنى وقتى آه بزرگتر شدى؟
فكر ميكنم آه بيشترين وقتم را به فعاليت بـراى          :   نيك

هـدفـم ايـن اسـتـكـه           .   حقوق آودآان اختصاص دهم   
همه آودآان را از زندانها آزاد آنم همه آنهايى آه در            

 .انتظار اعدام هستند
 دوست دارى دنيا چطورى باشه؟: آودآان مقدمند

دينايى آه مردم با هم برابر بـاشـنـد، جـنـگ و                 :   نيك
خشونت وجود نداشته باشد و مـذهـب مسـالـه اى              
آامال شخصى باشد و در امر جامعه دخالت نداشـتـه           

 .باشد
 .مرسى آه در اين مصاحبه شرآت آردى

امنيت دولتها را برهم زده اند، آودك بايد آزاد باشد تا آنگونه آه فكر                    
زمينه هاى رشد و شكوفايى انسان در آودآى        .  ميكند خود را بيان آند    

ايجاد ميشود لذا سرآوب، و ايجاد محدوديت عمال باعث تباهى و                    
قيد اين محدوديتهاى   .  دوگانگى در شخصيت و در آينده آودك ميگردد          

فاحش در بيانيه آنوانسيون همسويى با دولتهاى ديكتاتورى استكه             
آل جامعه و بويژه آودآان در آن هيچ ارزشى ندارند و همواره بطور                    
سيستماتيك مورد سرآوب قرار ميگيرند، در صورتى آه همين آزادى              
هاى عمومى در برخى از آشورهاى جهان جزو فرهنگ و نرمهاى                   

لذا اين ماده بيانيه آنوانسيون آامال منطبق با قوانين              .  جامعه است 
 .آشورهاى اختناق زده و غير انسانى است و بايد فورا تصحيح گردد

 شرايط جنگى_ ٥
، سن آودآان را از هجده سال به پانزده         ٣٨پالتفرم آنوانسيون در ماده     

اين آاهش سن در زمان       .  سال در شرايط جنگى تقليل داده است          
جنگ آه شرايطى خطرناك براى آودآان است عجيب است، وقتى               
جنگى بين دولتها رخ ميدهد آودآان بايد از اولين اقشار جامعه باشند              
آه سريعا به مناطق امن منتقل شوند، آودآان هميشه قربانيان اوليه            

اما اين ماده با آاهش سن آودآان، شرآت         .  جنگ بين دولتها بوده اند    
حكومتهاى ":   ميگويد ٣٨ماده  .  آنها در جنگها را عمال قانونيت ميدهد       

عضو پيمان، افرادى را آه هنوز سن پانزده سالگى خود را                  
 ."تمام نكرده اند به جنگ نمى فرستند

آودآان بايد از شرايط جنگى آامال دور باشند اين را بايد دولتها تضمين              
آودك هيچ منفعتى در شروع جنگ ندارد اين شرايط وحشيانه را            .  آنند

دولتها با سياستهاى ضد انسانى شان به آل جامعه تحميل ميكنند               
لذا نه تنها سن هجده سالى بايد مبناى شرآت در فعاليتهاى نظامى              
باشد بلكه بايد با فشار به دولتها از مسلح آردن آودآان و در جنگ                    

سالهاست آه بيش از دويست هزار       .  شرآت دادن آنها جلوگيرى آرد     
آودك در آشورهاى آفريقايى براى اينكه زنده بمانند مجبورند روزانه                

اين .  بجنگند، آودآانى آه اسلحه هايشان از قدشان بلندتر است               
. آودآان در شرايطى بغايت غير انسانى و وحشيانه بسر ميبرند                   

آنوانسيون در اين مورد هم ساآت است و از زير فشار گذاردن دولتها               
 . پرهيز ميكند

 
موارد فوق يعنى سپردن تعيين سن بلوغ به اختيار دولتها، بى                        
مسئولتى دولت در تضمين زندگى انسانى و مرفع براى آودآان و                   
سپردن آن به نهاد خانواده، ممنوع نكردن دخالت روزافزون مذهب در               
آموزش و پرورش و در زندگى روزمره آودك، محدود و مسدود آردن حق 
ابراز عقيده و نظر به بهانه هاى امنيت ملى و يا منفعت جامعه و پائين                
آوردن سن آودآان جهت شرآت در جنگها آه در ماده هاى گوناگونى              
مطرح شده است با منافع آودآان در تناقص آامل است و عمال صحه               

از طرف ديگر اين بيانيه دست دولتها . گذاردن بر وضعيت موجود ميباشد
را آامال باز ميگذارد آه آنجايى آه آودآان داراى شرايط بهترى هستند            

 . آن دستآوردها باز پس گرفته شود
يكى ديگر از مضرات بيانيه آند آردن مبارزه فعالين حقوق آودك است،             
اين فعالين را با قوانين آشورى محدود مى آنند آه ريشه آن تز                        

از طرفى فعالين حقوق آودك در آشورهاى          .  نسبيت فرهنگى است   
پيشرفته قوانين جارى در جامعه شان را پيشروتر و آاملتر نسبت به                
بيانيه آنوانسيون مى بينند و آوتاه ميآيند و از طرف ديگر فعالين                       
آودآان در جوامع اختناق زده را با حواله دادن به قوانين موجود سر                   

 .ميدوانند
جنبش دفاع از آودآان بسيار گسترده      .  به اين دور باطل بايد خاتمه داد      

و جهانى است، اين جنبش مى تواند با فشار بر دولتها بنفع آودآان                 
مهم اما به زير سوال بردن نظم موجود و دنياى امروز           .  آارى انجام دهد  

فشار ما مدافع حقوق آودك ميتواند بر تغيير بيانيه                .  آودآان است 
در قدم اول زير سوال بردن همين چند بند                 .  آنوانسيون موثر افتد    

اساسى در بيانيه و نقد آنها در سطح آشورى و بين المللى و دفاع                  
آردن از زندگى مدرن و مرفع براى همه آودآان بدون در نظر داشتن                 

بايد قوانين به نفع آودآان       .  محل تولد و وضعيت مالى والدين است         
 .تغيير آند، اين امر شدنى است اگر جنبش دفاع از آودك به ميدان آيد



 
٥صفحه  ٦٢شماره  کودکان مقدمند   

 

نفـر از ایـن افـراد          ۵٠۶هزار و ٢۴می داد؛   
آمـار  . (   سال بوده اند  ١۴متاهل دختران زیر    

در مهرماه امسال منتشر شد و مربوط بـه     
 (است1383سال 

برخی از نمایندگان مجلس، این آمار را مخدوش اعالم کردند ولـی    
چند روی بعد خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت            

هرچند یک ساعت بعد این خـبـر        .   که تائيدی بود بر صحت این خبر      
از خروجی خبرگزاری حذف شد، اما خـبـر کـه مـربـوط بـه آمـار                       
جدیدی بود که از سوی نماینده قوه قضائيه در جـلـسـه شـورای                 

فرهنگی زنان ارائه شده است، تایيدی مجددی اسـت         -اجتماعی  
مورد صدور حکم رشـد     ۴٢٢١٣این آمار از    .   بر ازدواج کودکان ایرانی   

 .خبر می دهد

طبق قانون مدنـی    « :   نسرین ستوده، وکيل دادگستری، می گوید     
 ١۵ سال و برای پسران       ١٣ایران حداقل سن ازدواج برای دختران       

سال است اما با مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حـکـم رشـد،             
قاضی چند سوال از کودک می پرسد و حکم رشيد بودن را بـرای              
وی صادر می کند و بدیـن تـرتـيـب اجـازه ازدواج وی داده مـی                        

 «.شود

او صدور گواهی رشد را فقط مربوط به ازدواج نمـی دانـد و مـی                   
گاهی از دادگاه ها درخواست صدور حکم می شود بـرای           « :   گوی

اینکه یک کودک بتواند تصميم گيری کند که حضـانـتـش بـا مـادر                   
همچنين گاهی حکم رشد برای این گـرفـتـه مـی             .   باشد یا با پدر   

 «.شود که کودک بتواند معامله مالی انجام دهد

البته چون آمار ارائه شده از سوی بداغی نماینده قوه قضائيه، در             
اجتمـاعـی زنـان دعـاوی مـربـوط بـه                  -جلسه شورای فرهنگی    

مشکالت خانوادگی بوده است پس تقاضای صـدور حـکـم رشـد               
 وقـتـی بـه سـراغ          .برای انجام معامالت در این مقوله نمی گنجد       

یکی از نمایندگان مجلس می روم آن هم یک نمایـنـده زن عضـو                 
 آیـا زمـان آن         « : کميسيون حقوقی و قضائی و از او مـی پـرسـم            

نشده است که فکری برای تغيير این ماده قانونی شـود؟ آیـا بـا                  
سالگی، یک دخترابتدایی تریـن حـقـوق         10ازدواج آن هم در سن      

قانونی خود یعنی حق تحصيل را از دست نمی دهد در حالی که              
تحصيل تا مقطع ابتدایی اجباری است و البته آقای رئيس جمهـور            
به تازگی مصوب کرده تحصيل تا دبيرستان اجباری است و والدین           
متخلف جریمه می شود؟ و آیا یک دختر ده ساله کـه بـه بـلـوغ                    
فکری نرسيده است، می تواند مسئوليت اداره یـک زنـدگـی را                 

 هسـتـنـد      « :  با بی تفـاوتـی پـاسـخ مـی دهـد               » برعهده بگيرد؟ 
دخترانی که در سن ده یازده سالگی مثل یک زن بيسـت سـالـه       

مسلمن این ازدواج به انـتـخـاب         :    و وقتی می گویم    «.می فهمند 
خود این کودکان نيست و باید قانون از آنان حمایت کند و جـلـوی               

 خانواده ها نباید کودکان شـان       « : این ازدواج ها را بگيرد، می گوید      
را وادار به ازدواج کنند پس باز هم ربطی بـه قـانـون نـدارد و بـا                        

شـمـا هـم بـرویـد          .   فرهنگ سازی جلوی این موضوع گرفته شود      
  تالش برای تغيير؛ تغيير برای برابری«.فرهنگ سازی کنيد

و اما در منطقه ای که از زبان برخی مردم شنيدیم کـه بـه جـای                   
 را بـه کـار مـی        » زن گرفتن «  و نه حتی     »  زن خریدن  « ازدواج، واژه 

برند، بودند و هستند جوانانی که به تنگ آمده از این همه تبعيض             
عليه زنان، تالش می کنند تا با آگاهی رسانی به مردان و زنـان،               

 .کاری برای بهبود وضعيت آنان انجام دهند

فرصتی دست داد تا با آنان از نزدیک آشنا شـوم؛ بـيـشـتـرشـان                   
صحـبـت   .   پسر بودند و کمتر از پسران، دخترو همگی بسيار جوان         

از تبعيض های قانونی عليه زنان بود و آنان همگی می گفتند کـه            
زنان این منطقه عالوه بر این تبعيض ها از تبعيض های عـرفـی و                 

از یکی شان که لباس بلوچی بر تـن          .   سنتی زیادی رنج می برند    
 ریش سفيدان قوم و     « : می گفت .   داشت، در مورد طالق پرسيدم    

اکثر زنها  .   یا محله جمع می شوند و در این مورد قضاوت می کنند           
هم که در این موارد حرفی نمی زنند و نمی توانند از خـودشـان                 

دفاع کنند، اگر ریش سفيد حکم به طالق داد، مرد سه تا سنگـریـزه               
 و مـهـریـه و حـق و           » . بر زمين می اندازد و زن سه طالقه می شود       

حقوقی به این زن تعلق نمی گيرد چرا که قبل از ازدواج، پـولـی از                    
اگـر  :   مـی پـرسـم     .   سوی خانواده داماد به پدرعروس داده می شـود        

 حق طالق با مردان اسـت و فـقـط مـرد                « : زنی بخواهد طالق بگيرد   
و باز صحبت از تبعيض بود و هـمـان         . . . » . می تواند زن را طالق بدهد     

 .حرفهایی تکرار می شد که انگيزه سفرمان شده بود به این شهر

دختری که ساکن شهری دیگر از همين اسـتـان بـود، بـا درد مـی                     
 اینجا پاسخ به پافشاری زنان بـرای رسـيـدن بـه خـواسـتـه                    « : گفت

دخترانی در خانواده هایی هسـتـنـد    .   هایشان با مرگ داده می شود    
که اگر حرف از ادامه تحصيل بزنند، کشته می شوند وای به حال نـه               

 «باید در این شرایط چکار کرد؟. گفتن به ازدواج اجباری

باید چکار کرد در شرایطی که در آنجا با حجم عظيم فقـر و کـمـبـود                    
امکانات، دختران برای ادامه تحصيل تهدید به مرگ می شـونـد و در                
پایتخت، دخترانی دیگر به دليل تالش برای تغيير قوانين تبعيض آمـيـز             

با کدام قانون حمایتگر باید به حمایت از ایـن     .   راهی زندان می شوند   
 زنان برخاست؟

چکار بايد کرد؟ مردم آزاديخواه و شرافتـمـنـد،          :   ادامه جنايتى ديگر  
نهادهاي مدافع حقوق کودک و براي جـلـوگـيـري از تـکـرار چـنـيـن                      
جناياتي، مي توانند و بايد خواست رفاه و بيمه هاي اجتماعي را در             

پرداخت بيمه بيکاري معـادل   .   اعتراضات و تجمعات خود مطالبه کنند 
    سـال   16حداقل دستمزد رسمي به همه افراد فاقد شغل باالي           

پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد رسمي،        
 سالي کـه فـاقـد حـقـوق بـازنشـسـتـگـي                   55به همه افراد باالي     

 سال کـه فـاقـد        16قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير         . هستند
تامين معيشتي و رفاهي از طريق خانواده مي باشند تحت تـکـفـل               

اين خواستها از هـم اکـنـون مـي تـوانـد                   . دولت را خواستار شوند   
خواست و مطالباتي باشد که جنـبـش دفـاع از حـقـوق کـودک و                      
جنبش دفاع از حقوق انساني در جـامـعـه بـايـد آنـرا سـر لـوحـه                         
مطالباتي قرار دهد که با مبارزه و اعتراض عليه چنين فـجـايـعـي و                  
براي بدست آوردنش آنرا به الشخورهاي حاکم بر جامعـه تـحـمـيـل            

در مملکتي تحت حاکميت نمايندگان خدا که در شهر و روستـا             . کند
کوچکترين امنيتي براي ساکنين آن وجود نـدارد و بـه اقـتـبـاص از                     
قوانين و روشهاي کثيف اسالمي سر انسـان را از تـن جـدا مـي                     
کنند، در کشوري تحت حاکميت رژيمي که ميليونهـا انسـان را بـه                 
سيه روزي کشانيده و پدر و مادران اين کودکان خردسال از سر فقـر      
و نداري و براي تامين معاش روزانه شان عزيزتريـن کسـان خـود را             
وادار به تن فروشي مي کنند، در کشوري که تحت حاکميت قوانين            
و آيات آن توسط مشتي اوباش اسالمي، ضد بشري ترين فـرامـيـن              
عليه زن و کودک صادر مي شود، صدها بار چنين حاکميتي را بـايـد               

 . سرنگون کرد

مردم آزاديخواه و شرافتمند منطقه پيرانشهر و ديگر مناطـق کشـور             
 . بايد با هوشياري کامل مراقب باشند که چنين وقايعي تکرار نشود          

جوانان و فعالين نهادهاي دفاع از حقوق کودک بايد بتوانند خـود بـر                
امنيت ساکنين محل و از جمله کودکان حساسيـت الزم را نشـان                

. نبايد گذاشت چنين فـاجـعـه دلـخـراشـي دوبـاره رخ دهـد                   .   دهند
حکومت جمهوري اسالمي هيچ ارزش و اعتبـاري را بـراي حـقـوق                

قوانين و سنت و فرهنگ اسالمي علـنـا در روز             .   کودک قائل نيست  
پيداست که در چنين نظامي و بـا         .   روشن کودکان را اعدام مي کند     

اين قوانين قرون وسطايي، چه سرگذشت درد ناک و غم انگيزي در            
بايد نسبت به اين توحش و بربـريـت اعـتـراض             .   انتظار کودکان است  

 .کرد و امنيت و آسايش کودکان بي سرپرست را خواستار شد

تمامي کسانيکه خود را مدافع حقوق انسان و بويژه حقـوق کـودک              
بايد از   .   مي دانند، بايد ناظر و مراقب وضعيت چنين کودکاني باشند         

هر شيوه و امکاني که مقدور است در دفاع از حـقـوق کـودک گـام                   
برداشت و اين امر تنها با کمک و همياري فعاليـن دفـاع از حـقـوق                    
کودک فعالين آزاديخواه و برابري طلب عرصه هاي مخـتـلـف مـبـارزه                

 . اجتماعي ممکن و ميسر است

 ادامه کودکان بی هویت



  

 ممنوعیت هر نوع آزار، فشار و ارعاب به کودکان
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 کودکان بی هویت
 بر گرفته از سايت ما با هم برابريم

اولين چيزی که در کوچه پس کوچه های اصلی شهر و بعد از آن هـم                   
در خيایانهای مناطق حاشيه ای شهر زاهدان، توجه را بـه خـود جـلـب            
می کند کودکان دستفروش هستند؛ در یکی از کوچه هـا، دو پسـر و                  
یک دختر کوچک با چاقویی کوچک و دسته دار مشغول بریدن تـکـه ای                
پارچه هستند تا آن را برای تزئين گاری دستی ای استفاده کـنـنـد کـه                  
اجناس حقيری بر آن گذاشته می شود و به فروش می رسد؛ در یکـی               
از مناطق حاشيه نشين زاهدان با نـام مشـهـور شـيـرآبـاد کـه دارای                      
جمعيتی زیاد هم هست؛ کودکان بسياري هستند که یا در کنار گـالـن               
هايي سفيدرنگ پر از بنزین نشسته اند و یا این گالن ها را به سختـی                

ده « حمل می کنند و برای فروش آن به سوی ماشين هـا مـی دونـد؛                  
اکثرشان در همين رده سني قرار دارنـد ولـی از         .   » ساله، دوازده ساله  

هر کدام که می پرسيم مدرسه نرفته اند و سواد خوانـدن و نـوشـتـن                   
و همين طور است پسر دیگری با لباسی پر از لـکـه هـای        . . . هم ندارند 

خون بر تن که در گوشه بازار محقر منطقه که با تير و تخته الم شـده و                
چند گاری پر از اجناس، مشغول کندن پر مرغهایی است که به صـورت               
. زنده به فروش می رسند و یا پسرک دیگری که نخودشور می فروشـد            

بعدها با صحبت های اهالی متوجه می شویم کـه در ایـن مـنـطـقـه                      
بيشتر کودکان شناسنامه ندارند و دليل این موضوع را هم بعـدتـر مـی                
فهمم آن هم در جلسه ای که مـدیـر کـل اداره ثـبـت احـوال اسـتـان                          

 در سـيـسـتـان و           « : سيستان و بلوچسـتـان آمـده اسـت تـا بـگـویـد                 
بلوچستان، افراد زیادی بدون ثبت رسـمـی ازدواج بـه صـورت کـامـًال                     

، ٨٣سنتی با هم زندگی می کنند به طوری که با استناد به آمار سال               
درصد والدت نوزادان در استان متعلق به پـدر و مـادرهـایـی           ۴٠بيش از   

 «.بوده که ازدواج شان ثبت نشده است

روحانی دليل این موضوع را رواج فرهنگ عشيره ای و سنتی می دانـد      
و وقتی از کارهایی می گوید که برای شناسنامه دارشدن افراد و ثبـت               
ازدواج ها کرده اند، با انتقاد از وی در مورد وضعيت ایـن کـودکـان مـی                     

 ایـن کـودکـان، حـاصـل ازدواج              « : با خونسردی پاسخ می دهد    .   پرسم
مادران ایرانی و پدران افغانی هستند و چون تابعيـت ایـرانـی بـه آنـان                    

 !!!«تعلق نمی گيرد، شناسنامه ای هم ندارند

 ازدواج در سن ده یازده سالگی

می گویند در مناطق حاشيه نشين شهر زاهدان، خانه هـایـی فـراوان                
فرصتی پيش آمـد     .   است که در هر اتاق آن یک خانوار زندگی می کنند          

که ما هم وارد یکی از این خانه ها شویـم؛ مـادر، خـواهـر، هـمـسـر،                       
همسر برادر؛ پدر و دو برادر مردی که ما را به داخل خانـه اش فـرامـی             

يکي از   .   خواند و البته چند بچه کوچک در یک تک اتاق زندگي مي کنند          
ساله و نوزاد دختري چندين    12 ساله است و مادر پسري       27عروس ها   

 10« : وقتي مي پرسم در چه سـنـي ازدواج کـرده مـي گـويـد                    .   ماهه
 و بعدها افراد دیگری می گویند که در برخی از شـهـرهـای               !!!«سالگي

هرچـنـد اگـر ازدواج        . منطقه سن ازدواج همين است؛ ده یازده سالگی 
شان به صورت رسمی هم ثبت می شد، بازهم قانون مانعی نبـود بـر                
سر راه ازدواج دختر ده ساله ای که مسلمن هـنـوز درک درسـتـی از                    
دوست داشتن و انتخاب ندارد تا چه برسد به ازدواج؛ قانون مدنـی کـه                

 ١۵ ساله و پسـر      ١٣ مدنی عقد نکاح دختر « : اش می گوید1041ماده  
. » . یا حکم دادگاه اسـت )   پدر و جد پدری( ساله منوط به اخذ اجازه ولی   

آماری که شاید ندانسته منتشر شد، هرچـنـد هـيـچ نـگـرانـی ای در                   
مسئوالن ایجاد نکرد، تائيدی بود بر استفاده به جا و صحيح از این مـاده               

هـزار نـوجـوان      ٣٠آمار رسمی سازمان ملی جوانان از وجود        ! ! !   قانونی؟
ساله ایرانی خـبـر     ١۴تا  ١٠متاهل  

 جنايتى ديگر در منطقه پيرانشھر
 13سر جدا شده از تن دختر بچه 

 ساله اي در زباله داني يک روستا

 عبدل گلپريان

 در يـکـي از         86 دي مـاه        2روز يکشـنـبـه       
شيـن  (   روستاهاي اطراف پيرانشهر به اسم      

. سر جدا شده اي از تن، در زباله دان روستا پيدا مـي شـود          )   آباد
مقتول دختر سيزده ساله اي بوده است که چند ماه پيش توسط             
چند نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد و بعد از اينکه اين دختر              
حامله مي شود، توسط متجاوزين بقتل مي رسد و سـر او را از                 

پيشتر پدر و نامادري    .   تن جدا کرده در زباله دان روستا مي اندازند        
 سال داشت او را وادار به تن فـروشـي            11اين دختر هنگامي که     

نيروي انتظامي مستقر در منطقه با مـطـلـع شـدن از           . مي کنند 
 40ماجرا فرصت را غنيمت شمرده به روستا سرازير شده و ابتدا             

نفر از اهالي روستا را بازداشت مي کـنـنـد کـه بـعـد از کـالـبـد                      
شکافي و نمونه برداري از خون، چهار نفر از آنها را کـه بـه ايـن                     
دختر تجاوز کرده اند همراه با پدر و نامادري مقتول دستگيـر مـي               

 .کنند

اين تنها يک نمونه از صدها جنايتي است که در گوشه و کنار، در               
. شهر و روستاهاي ايران و در اشکال ديگري به وقوع مي پيـونـدد             

شنيدن چنين واقعه اي لرزه بر پيکر هـر انسـان شـرافـتـمـنـدي                    
چرا چنين وقايع دلخراشـي اتـفـاق مـي افـتـد؟                .   خواهد انداخت 

براستي مقصر کيست؟ آيا نمي توان جلو اين چنين فاجعه اي را             
 .گرفت؟

شايد انگشت اتهام را به روي پدر يا نامادري، که بدون کوچکتريـن     
 سالـه اي را بـه تـن             11ترديد از سر فقر و تنگدستي دختر بچه         

يا اينکه کساني را که به ايـن    .   فروشي وادار کرده اند نشانه روند    
کوچولو تجاوز کرده و او را بقتل رسانيـده انـد بـخـواهـنـد در يـک                  
فرصت مناسب و براي زهر چشم گرفتن در مـقـابـل اعـتـراضـات                  

قطعا بايد مسببين و کسانيکه دست بـه ايـن             . مردم بدار بکشند  
اما محاکمـه و بـررسـي        .   جنايت زده اند را محاکمه و مجازات کرد 

چنين وقايعي در صالحيت قوانين حکومت و نظامي کـه خـود بـه                
 سال است انسانها را بدار مي کشد و کودکان را اعـدام    30مدت  

. مي کند، پنجه قطع مي کنـد و چشـم در مـي آورد نـيـسـت                       
نهادهاي قضايي رژيم اسالمي مدام کوشيده انـد بـا قصـاص و                  
اعدام و دهها نمونه ديگر از شيوه هاي کشتار، نه تـنـهـا آنـرا در                    
جامعه تداوم بخشند بلکه با تمام توان کوشـيـده انـد کـه بـانـي                    
اصلي تمامي مصيبتهاي اجـتـمـاعـي مـردم را کـه خـود رژيـم                       

 .اسالمي است، از اذهان دور نگه دارد

گفته مي شود که پدر و نامادري اين طفل معصـوم بـراي گـذران                 
اين هـمـان ريشـه        .   زندگيشان او را وادار به تن فروشي کرده اند        

سـئـوال   .   فقر، نداري و تنگـدسـتـي   .   اصلي چنين فاجعه اي است    
اين است که آيا اگر اين خانواده حداقلي از امکانات متعارف بـراي          
تامين نيازمنديهاي زندگي شان را مي داشتند، اين دختر بچـه را             

بنابر اين داسـتـان زنـدگـي          . وادار به تن فروشي مي کردند؟ خير      
اين دختر و دهها و صدها نمونه شبيه او، به مسـئلـه فـقـر گـره                     

حال سئوال ديگري که مطرح است اين اسـت کـه             .   خورده است 
باني فقر و نداري در جامعه کيست؟ پاسخ سـر راسـت روشـن                 
است، رژيم حاکم بر ايران باني و عامل اصلي فقر و تنـگـدسـتـي                
توده هاي ميليوني مردم در ايران است، باني تـولـيـد و جـنـايـت                   

تنها در سايه چنين حـکـومـت کـثـيـف و ضـد              .   عليه انسان است  
بشري اسالمي است که افرادي دست به چنين جنايـاتـي مـي              

 . زنند

  ٥ادامه صفحه 


