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 ٢٠١٢ مارچ ٢٩

  

  راني شکنجه ومرگ خاموش کودکان دراتداوم
  

 

 بر اھرم مسلط تي از موقعیوان نعمت و ثروت و بھره مند چنان بر سر نشستن بر خی دارهي حاکم سرمایجناحھا

 خود و ني ننگی بقايۀ را دستمامردم ی سبقت از ھم ربوده اند، و سرکوب توده ھای گو،یاسي و سی اقتصادیھا

 ۀ رفتارھا در ھمني تری و ضد انسانني تراهي ھمه، به سنيا  خود نموده اند، کهۀاني به مطامع سود جودنيرس

 کودکان، به شدت یعني خاموشش اني قرباننيرتري پذبي و آسني پناه تری بژهيوه  توده ھا، وبیندگ زیعرصه ھا

  است دامن زده

  

 ني کرد مادرش که نسبت به ای می و زارهي بلند گری بود و دائم با صداقرار ی کودک خردسال بت،ي جناروز«

شدت او را مورد ضرب و شتم قرارداده و پس از  بود از من خواست تا او را آرام کنم من ھم به تفاوت یموضوع ب

  )زدي آفتاب ٢١/١٢/٩٠(» . رادفن کردمو جسد الي دلنيآنکه ساکت شد احساس کردم جانش را از دست داده به ھم
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 ی که با گزارشستي نیروز . باز کرده استراني ای اول رسانه ھاتري خود را در تی تکان دھنده جای خبرھانگونهيا

 یعني ري داري اگر چه بسی اسالمیجمھور. ميرونشوه  آن در جامعه روبۀابندي و روند رشد »یآزارکودک «تلخ از 

اما ) ی و افکار عمومنهي زمني فشار فعاالن اريزآن ھم ( است وستهيکودک پ  حقوقی جھانۀ نامماني به پ٧٢از سال 

   .شناسد ی نمیق کودکان، راھ در حتي گرفتن جنادهي و نادی واقعی ابعاد و آمارھایظاھراً جزپرده پوش

 ی و بقي دققاتي برتحقی که متکی مردم، از آمار و ارقام واقعی توده ھاريبانگي گری ھادهي پدريسا  مانندزي ننجايدر ا 

 نيي تعی برای گونه نقشچيچرا که ھ. رديگ ی و اگر ھم باشد، در دسترس مردم قرار نمستي نیشبھه باشد، خبر

 راني اۀ زحمتکش جامعتي حل معضالت جامعه، به دست اکثرو یري گیميانه در تصم آگاھیسرنوشت و دخالتگر

عدم تالش در .  استی آن، فاقد ھرگونه ارزش عملی بدون ضمانت اجرائن،ي قوانگرقبولي دیاز سو. ستيمتصور ن

م اختصاص و عد  از کودکانیتي حمای شوم در کشور، عدم برنامه ھاۀدي پدني ای ھاشهيشناخت و خشکاندن ر جھت

 ی وفعاالن حقوق کودک و برداشتن موانع قانونی داوطلب مردمی عدم باز نھادن دست نھادھانه،ي زمنيبودجه در ا

 نھد، بلکه خود به عنوان ی نه تنھا عمال به آنھا گردن نمی اسالمیجمھور  کهند ای آنان، مسائلتياز سر راه فعال

 ئی خود، توانادي وپلی مردمد ضتي ماھلي کند و اصوال به دلی مديل روند آن را باز توده،ي پدني اوقوع یعامل اصل

  . را نداردیحل اوضاع وخامت بار کنون

 ی کودک آزارۀديپد  حلی کدام براچي ھهي مجرۀ و نه قوهي قضائۀ مقننه، نه قوۀنه قو«: سدي نوی مروزگارۀروزنام

 از تي حماۀحيال...  در کشور شوند یکودک آزار ش قوا نتوانسته اند باعث کاھنيدر کشور مؤثر عمل نکرده اند و ا

 کودک ۀدي حل پدیوالن براؤمس.  نشده استاده دليو به مجلس تحو حقوق کودکان سه سال است در دولت مانده

 است و از دهيکودکان که ھنوز به مجلس نرس  از  حقوقتي حماۀحيال.  دارندی برنمیمؤثر  در کشور گامیآزار

 شده است بي تصو٨١ از کودکان و نوجوانان که در سال تيحما ات اصال از وجود قانون از قضیلي خگريطرف د

  )١/۵/٩٠(» .خبر ندارند

 بر اھرم مسلط تي از موقعی چنان بر سر نشستن بر خوان نعمت و ثروت و بھره مندی دارهي حاکم سرمایجناحھا

 خود و ني ننگی بقايۀ را دستمامردم یا سبقت از ھم ربوده اند، و سرکوب توده ھی گو،یاسي و سی اقتصادیھا

 عرصه ۀ رفتارھا در ھمني تری و ضد انسانني تراهي ھمه، به سنيا  خود نموده اند، کهۀاني به مطامع سود جودنيرس

  کودکان، به شدت دامن زدهیعني خاموشش اني قرباننيرتري پذبي و آسني پناه تری بژهيوه  توده ھا، وبی زندگیھا

  :است

 دي شاگر،ي دانيبه ب.  ماندی پنھان مگري موردد٢٠ شود، حداقل ی که فاش می مورد کودک آزارکي مقابل در«

 یعني ني ھاست و اني از اشتري بیلي روزانه خران،ي در ای آزارکودک ی طور قلمداد کرد که آمار واقعنيبتوان ا

 چھره ی برخگر،ي دیاز سو. ... رندي گی مرار شان قني مورد ھجوم والدیراني از صدھزار بار، کودکان اشي بیسال

 منبع و ،ی که به روشنکنند ی عنوان می کودک آزاری را برایقي دقی درصدھائی گزارش ھاۀ با ارائی علمیھا

 شده هي، تھ٨٨ در سال ی المللني نھاد بکيبھداشت و   که با مشارکت وزارتی گزارشیط ... ستيخذ آن معلوم نأم

 پسران و ی درصد به آزار جنس٣٠ آمار حدود ني دارد که از ای جنسۀجنب ا، ھیزار درصد از کودک آ١۵است، 

 ۴٨ آمار، ني سال قبل از انتشار ا۵ است که ی در حالني دختران اختصاص دارد، ای درصدبه آزار جنس٧٠ از شيب

   )١١/٩٠ /١۶  – زديآفتاب (». درصد آن به دختران اختصاص داشت۵٢ به پسران و یدرصد کودک آزار

 افتني بھبود ی القادر ی کودکان، سعتي وضعۀندي توانند، با انکار وخامت فزای تا آنجا که م،ی حکومتوالنؤمساما

  : خود دارندتيولؤر مس باري اوضاع و فرار از زنيا
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 نسبت به یآزار  شود که موضوع کودکی مادآوري زي نکته را نني ازي و انقالب تبری دادستان عمومیاللھ ليخل«

 شتري در جامعه، برفتهياقدامات انجام پذ  و در حال حاضر حقوق کودکان با توجه بهافتهي کاھش زيبرگذشته در ت

  )ھمانجا(» . شودی متيرعا

 حل ی را به سادگمعضالت ،ی توخالی آشکار و حرف ھای خود، با دروغ ھایشگي حاکم با ھمان روش ھمحضرات

   : روزگارنوشته استۀ مورد روزنامني که در ھمیدر حال.  کنندی کتمان ماي

 خشونت در شيکارشناسان معتقدندافزا.  کرده استداي پی صعودري سراني در ای امسال، کودک آزاریازابتدا«

 شي نه خشونت افزاندي گویم.  کنندی رارد مئی ادعانيوالن چنؤ شده است اما مسی کودک آزارشيجامعه باعث افزا

   )٣/۵/٩٠(» . دارندئی نمااهي قصد سشونت،ابرجسته کردن اخبار خ بلکه رسانه ھا بی کرده و نه کودک آزاردايپ

کودک  «یابي شهي رۀني اند، درزمدهي گردی ادهي پدني رشد چنرشيوالن مجبور به پذؤ ھم که مسی زماندي دديامابا

   : شوندی متوسل میلي کودک، به چه دالهي و خشونت عل»یآزار

 آن در ۀمھارکنند  گزارش، کمرنگ شدن مذھب و نقشني در ا کودکانی آزار جنسی توجه در بررسجالبۀ نکت«

  )ھمانجا(» . استی و خانوادگیروابط اجتماع

 و ی اقتصادیبحران ھا«: دھند ی فوق ارائه مألۀ از مسگري دیتي کارشناسان حکای ھای گزارش، بررسني اخالف

 ی کودک آزاری اصلیز علت ھا ایکي است، رياخ ی غلط دولت در سال ھای ھااستي که حاصل اتخاذ سیاجتماع

 نيرتري پذبي شود به طور قطع آسی می و اقتصادیدچار فشار اجتماع  خانواده در جامعهیوقت... در کشور است 

  باعث کودکی گوناگونطيعوامل و شرا«) ٣/۵/٩٠ -روزگار (» . شوندی می قربانکودکان یعني خانواده یاعضا

 نھفته است ی عللی توان گفت در پشت ھرآزاری دھند و مید را آزار نم کودک خولي دلی بني شود و والدی میآزار

 در ضي اخراج و تبع،ی در محل کار و زندگموجود ی فشارھا،ی بد اقتصادطيراش. ...  به آن پرداخته شودديکه با

) ٨/۵/٩٠ – زديآفتاب (» . شوندی می ھستند که موجب کودک آزاریعوامل از جمله...  و ی شغلتيکار، عدم امن

 ی جنسیمواد مخدر، رفتارھا  بهادي طالق، اعتی ھادهي از پدیکي دست کم ده،ي کودکان آزار دۀدر خانواد«

  )ھمان منبع(» . خوردی به چشم می خانوادگديشد ی ھایري درگاي ی الکلی ھایدني به نوشادينامتعارف، اعت

 است، عمداً سرپوش نھاده نھفته ی اسالمۀ عقب ماندی دارهي سرماۀ جامعی معلول ھاني ای که در پس تمامیقي حقابر

 زيو ن...  و فقر یکاري بجادي اۀجي در جامعه و در نتئیزا ی در نابسامانشي ھااستي شود، تا به نقش دولت و سیم

 حاکم، ونبود ی و فرھنگیاسي س،ی اجتماع،ی اقتصادطي از شرای دھد انعکاسی که آنچه درخانواده رخ مقتي حقنيا

   !ال نرودؤ سري زیاسالم مي خود رژزي نقي طرني و نشاط در جامعه است، پرداخته نشود، و از ایگسرزند

دکتر «: رود ی فراتر نمی کودکان، گامهي علعي تکرار فجاۀ از چرخزي نی کارشناسان حکومتیشنھاديپ یراھکارھا

 حقوق کودکان، ی در جھت احصانکودکا ی اساسیازھاي نئی بر ضرورت شناساديکأ با تزي نی ھمزبان قراملکميرح

 حقوق کودکان از دي و بادي رسئی جاه توان درموضوع حقوق کودک بی نمئی گوی باور است که با کلنيبر ا... 

 ني شوند و چه قوانیکودکان چگونه محافظت م» منظر اسالم« که از دي دديبا) ھمانجا(». شودینيمنظر اسالم بازب

  : از آنان موجود استی ایتيحما

 ن از حقوق کودکاتي حمای برای قانون خاصکه نيبر ا  شمال غرب کشور با اذعانئی قضاۀ کار گروه توسعريدب« 

 در برخود با کودک ی دارند ابھامات قانوندي بر آن تأکی که محققان اجتماعیا  نکتهگري دیاز سو... و جود ندارد 

اقدامات  " ن،يقوان براساس.  شوندیرتکب خشونت م است که در رابطه با فرزندان خود مینيخصوصاً والد آزاران،

 مشروط ردي گی حفاظت آن ھا انجام ماي بي تأدمنظور ه که بني و سرپرستان صغار و محجوری قانوناءي و اولنيوالد
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 قانون ١١٧٩ ھر چند ماده نيھمچن" ستي و محافظت باشد جرم نبي اقدامات مذکور در حدمتعارف، تأدکه نيبه ا

 توانند فرزند خود را ی حق نمنيا  کند که به استنادی مدي تأکی دھد ولیکودک خود را م" هيحق تنب "ني والده بيمدن

و نامشخص " هي و تنببيتأد" مشخص نبودن محدوده ،ی کارشناسان حقوقۀگفت به.  کنندهيتنب" بيخارج از حدود تأد"

 نيدست والد"و "  حکم بستهصدور یم برا را در زمان الزیدست قاض" مذکور یدر مواد قانون" حد متعارف"بودن

 ن،ي قوانکه ني اليران به دليدر ا«) ھمانجا(» .باز گذاشته است" خشونت  اعمالیول و خشن را براؤ مسريغ

 –روزگار (». ربط استی بیتي حمای کودکان در نظر گرفته است، وجود نھادھاني والدی برایاديز اراتياخت

 ی عامل جرم مختومه متيمحکوم  کودکان، بدونی آزار جنسیاز پرونده ھا یتعداد قابل مالحظه ا«) ٩٠/۵/٣

 مانند شرم، ی مسائل عرفتي ھمچون رعایمسائل.  شوندینم وانده فراخزي به دادگاه نی از مجرمان حتیاريبس. شود

 عوامل نير از مھم ت،ی اسناد و اثبات کودک آزارهي تھی ھا و دشوارهيمداخله نکردن در امور خانوادھھا و ھمسا

 از حقوق تيحماۀ حي در التي وضعني اصالح ای که برایراه حل.  از چنگال قانون استی مجرمان جنسنيفرارا

 ی در حالنيا.  استدهي پدنيدر برابر ا  عوامل سکوتی برای شده است، مجازات قانونیني بشي و نوجوانان پنکودکا

 کرد، چرا یسيلو و پئی مسائل مربوط به کودکان را قضادي معتقداست، نبازي و انقالب تبریاست که دادستان عموم

 درجامعه به ی تالش شود تا با فرھنگ سازدي بوده و بای ازمسائل مرتبط با حقوق کودکان، اجتماعیکه بخش اعظم

  )ھمانجا(» . حقوق کودکان گام برداشته شودحي صحتيسمت رعا

، حق )مرد( پدر تيو محور) ؟(! خانواده مي و حفظ حرني با توسل به دکه ی اسالمی جمھوری قرون وسطائنيقوان

 یرمي خدشه ناپذی را بر کودکان قانونی وی شناخته و حکم سرپرستتيرسمه  کودکان را بهيعل اعمال خشونت

 فرزندان با ی نگھداریاصل تي مسئولرانيدرا«:  سازدی منهي روابط را در خانواده نھادنيسازد، خود ظالمانه تر

 که خانواده ھم ممکن ميري بپذديما با.  وجود نداردیتلق ني جھان چنی کشورھاشتري که در بیست در حالپدر خانواده ا

 –روزگار (» . از فرزند خود را نداشته باشدی نگھدارتي صالحگريد  کهی شود به گونه ابياست دچار آس

 آورده شده ماستاني کراک به ب به خاطر مصرف مواد مخدری سال جارلي اوااکهيومثال در مورد محمد پ«) ٩٠/۵/٣

روزگار (» .مي امروز شاھد مرگ اونبوددي شد، شای داده نملي ساده به خانواده اش تحوئی تعھد قضاکيبود، اگر با

١/۵/٩٠(  

 کودک ی سالگ٧ تاسن ی سپردن حق حضانت به وی بر شرع و در مواردی متکني مادر بنا به قوانی سرپرستردحق

 کودکان، ی قانون و مراکز نگھدارتي، در نبودحما) باشدی پسربودن کودک مشروط مايکه آن ھم بسته به دختر (

 از ی نگھدارتي که ھم پدر و ھم مادر صالحی و در صورتدي نمایم  پناه سلبی از کودک بزي مادر را نتي حمایحت

وضع ) کودک؟ یتيھاد حما که بتوان آن را اثبات نمود، به توسط کدام نیدر صورت( رانداشته باشند دهيکودک آزار د

 دولت و یاختصاص بودجه از سو که مستلزم( از کودک ی نگھدارتيولؤ رفع مس و با ھزار بھانه ودهيبدتر گرد

 شي خونبار و روانپرۀ چرخني شود و ایخانواده برگردانده م ، کودک باز به) باشدی مربوطه می سازمان ھاجاديا

 و پر کردن ی دالرصرف امور مذھباردھايلي است که ساالنه میھمان حال در نيا. افتد یکار مه  دوباره بیاجتماع

  . گرددی ماني گشاد روحانۀسيک

 و ھزاران ھزار محمدھا اھا،ي ھا، جان دادن باربدھا، پارساھا، محمد پوهي سمۀ دوباره شاھد شکنجمي خواھیاگرنم

    . دست به کارشددي بام،ي ھا باشمارستاني بر تخت بگريکودک د

 ی و روانی جنس،ی در تمام ابعاد آشکار و پنھان جسم»یکودک آزار« به رشد رو شي نسبت به افزاديوان و نبا تینم

جامعه و خانه و خانواده   که تا اعماقی اسالمی خانمان برانداز جمھوری ھااستيعواقب اِعمال س.  مانداعتنا یآن ب
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 ی اسالممي رژی رفتارھانيا.  خود قرار داده استۀانرستمگ  ما را آماج حمالتۀ پناه جامعینفوذ کرده، کودکان ب

کودک « کودکان و هي خشونت علیامدھاي پديبا.  جامعه اندی فرداني که والدکند ی مدي تولشي روان پریکودکان

 به زي را ننموردي در اتي آن و نقش حاکمۀعلل به وجود آورند.  نمودء در جامعه آشکار ساخت و افشارا»یآزار

 آنھا جنبش ريي تغیاست و براپاخه  در موردکودکان، بژهي حاکم، به وی ارتجاعني قوانهيعل. اددھمگان نشان 

 ساله بکشند ٣٣ اهي سۀ کارنامني خط بطالن بر ادي زحمتکش بایکارگران وتوده ھا.  را سازمان دادی متحدیاجتماع

. بکوبند  درھمم،ي ھستحرومان متايھمه روزه بر بستر آن شاھد زجر و شکنجه و برباد رفتن ح  را کهیو بساط

 نيا.  تجربه کنندیشتري بشي انسان امروز و فردا را بارفاه و آساۀستي شای زندگدي باندهي آیکودکان ما و نسل ھا

 تي حاکمی و برقراری کنوننداري دار و زمهي حاکمان سرمادني کشري ارزشمند به دست نخواھد آمد مگر بابه زۀتجرب

تدارک   فردا را از ھم اکنونني ادي که بامي ما ھستنيا. راني و زحمتکشان ارگران کایئشورا کي دمکراتیجمھور

  !مينيبب

  

*** 


