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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اکتوبر ١٠
  

 !اسالم و حقوق طفل و کودک در ايران
چرا . عدالت اجتماعی وجود ندارددر ھيچ کدام از مذاھب، موضوعاتی به نام حق و حقوق انسانی و آزادی و برابری و  

خاخام ھا و کشيش . دين مافوق بشر است. که ھمه کس و ھمه چيز بايد در راه دين و خدا و پيامبران و امامان فدا شوند

ھا و مالھا، نمايندگان خدا بر روی زمين ھستند و فرمان ھای خدا در انجيل و تورات و قرآن را با ريختن خون انسان 

 راه انداختن وحشت و ترور، گردن زدن و دست و پا بريدن، اعدام و سنگسار، جنگ و خونريزی، ھای بی گناه و

اين جماعت بی کار و بی عار و مفتخور، غير از ثروت .  درمی آورندء اجراۀتجاوز جنسی و ويران گری به مرحل

المی ايران، نه تنھا اطفال را در حکومت اس. اندوزی، قدرت طلبی و سکس جنون آميز و ساديستی، ھنر ديگری ندارند

فرزندخوانده » اطفال«قانونی نھادينه کردن تجاوز جنسی به به صورت  تشويق به ازدواج می کنند، بلکه حتا اخيراً 

اقدامی به غايت غيرانسانی و وحشيانه و در عين حال تکان دھنده . توسط مجلس ارتجاعی آن نيز به تصويب رسيده است

 !و شرم آور

اما حکومت .  و زرتشت و اسالم، ازدواج با نابالغ جايز شمرده شده استئیزيادی چون يھود و مسيحيت و بودادر اديان 

 و آشکارا تجاوز جنسی به کودکان و اطفال را نيز در قوانين  و رسماً اسالمی ايران، اکنون به شکل تکان دھنده ای قانوناً 

 ظلم و ستم، ۀت سيستم سرمايه داری بوده و در جھت اشاعايدئولوژی مذھبی، ھمواره در خدم. خود گنجانده است

سانسور و اختناق، تبعيض و نابرابری، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام و استثمار انسان از انسان، به کار گرفته می 

  .شود

 مجاز دانسته اغلب فتواھای مراجع شيعه، نه تنھا ازدواج با فرزندخوانده ھا، بلکه به طور کلی ازدواج با دختربچه را

فرزند خوانده حکم «:  محرميت فرزندخوانده گفته استۀ خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی ايران، دربار آيت هللا. اند

فرزند ندارد و با مرد و زنی که اورا بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسيله رضاع با مراعات شرايط آن و يا 

  ».غ با اذن حاکم شرع و رعايت مصلحت طفل عقد موقت اشکال نداردازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلو

 ۵۴يعنی ازدواج پيامبر مسلمانان در .  حداقل سن ازدواج در ايران، بر اساس قوانين شرعی صورت گرفته استتعيين

اج اطفال و  سالگی، معيار قانونی کردن ازدو٩ ساله و نيز ازدواج امام اول شيعيان با فاطمه در ٩  سالگی با عايشه

  . را بازتوليد می کنندمسألهھم چنين روحانيون در رساله ھای خود، ھمواره اين . کودکان در ايران شده است

شوھر با ھمسر نابالغش را ممنوع اما انواع ديگر رابطه جنسی ) دخول( دخول کامل ۀنظر مشھور در فقه اماميه رابط

ای کم تر از نه سال دارد وطی او  کسی که زوجه «: نويسد  اين مورد می خمينی، در. داند اشکال می  با ھمسر نابالغ بی 

ھا از قبيل لمس به شھوت و   گيری  برای وی جايز نيست چه اين که زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما ساير کام
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 اگر افضاء نکرده آغوش گرفتن و تفخيذ اشکال ندارد ھر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند

منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعيت دائمی رابطه و در صورتی که  »باشد به غير از گناه چيزی بر او نيست 

 قانون مجازات اسالمی در ۴٧۶ماده .  گردد و مرد بايد ديه کامل قتل يک انسان را به ھمسرش بدھد جنسی آن دو می

  ».جنايتی که باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور کامل شود ديه کامل دارد«ھمين زمينه اعالم کرده که ھر 

و » قرآن« ازدواج با دختربچه ھا و فرزند خوانده ھا در اسالم، به محمد پيامبر مسلمانان و کتاب خدای او ۀ ريشساً اسا

 توضيح داده شده ٣٧ماجرای زيد بن حارثه در قرآن، سوره احزاب، آيه . ھم چنين علی امام اول شيعيان می رسد

  .است

» زيد بن محمد« که به وی، ئی داشت تا جا او را خيلی دوست می، پسر خوانده محمد بود؛ محمد نيز »زيد بن حارثه«

، دختر )ميمونه(مادر زينب . زدواج محمد با زينب، از بحث برانگيزترين ازدواج ھای محمد بوده است ا. گفتند می

 ۀ خانمحمد روزی بدون خبر به.  محمد ازدواج کرده بودۀزينب با زيد، فرزند خواند. عبدالمطلب پدربزرگ محمد بود

 خود ۀ او را پرداخت تا از فرزندخواندۀاز اين رو، مھري. زيد وارد شد و زينب را نيمه لخت ديد؛ به او عالقه مند شد

 ئی ھادر توجيه اين جنايت محمد، داستانروحانيون و مفسرين دينی، . سپس او، با زينب ازدواج کرد. طالق بگيرد

 خواست اين رسم  زيرا خداوند می. مد دستور داد تا با زينب ازدواج کنددرست کرده اند مبنی بر اين که خداوند به مح

ماجرای مفصل . غلط جاھليت مبنی بر اين که يک مرد نمی تواند با زن پسرخوانده خود ازدواج کند از ميان بردارد

عشق محمد به ھمسر پسر «و » زيد و زينب«و » حضرت محمد، زيد و زينب «زينب را می توانيد در چھار نوشتار

»  محمد با زينب بنت جحش فرزند خواندگی در اسالم و تاريخ ازدواج«و » .و ازدواج با او) نبزي(خوانده اش 

  . سال۵٨ سال داشت و محمد ٣۵زينب در موقع ازدواج با محمد، . بخوانيد

در حالی که .  سالگی با او، ھم بستر شد٩ محمد با وی ازدواج کرد و در سن که سال داشت ۶عايشه، دختر ابوبکر 

 که محمد در بستر مرگ سر بر روی سينه ھای ئیعايشه، محبوب ترين زن محمد بود تا جا.  سال داشت۵٣محمد، 

ن کرده بود، محمد  بود که وقتی زينب عايشه را محکوم به زنا با صفوائی محمد به عايشه تا جاۀعالق. وی گذاشته بود

و » ملعون«اما شيعيان به دليل خصومتی که وی با علی کرد اورا . دھداز طرف هللا آياتی آورد تا عايشه را برائت 

 زنان خود بيش تر دوست داشته اما ۀدر حالی که محمد، بارھا اعالم کرده بود که عايشه را از ھم. می دانند» پليد«

عايشه تا زمان . وده است و محمد خديجه را بيش از ساير زنان دوست داشته استب» فاسدی«شيعيان معتقدند وی زن 

  .خالفت معاويه زيسته و با علی نيز در زمان خالفتش، در جنگ جمل جنگيده است

نيروھای محمد، با فرمان مستقيم او، مردی را کشتند و محمد . يکی ديگر از ازواج ھای محمد، بسيار ھولناک بود

 سال سن داشت در حالی ١۶در ھنگام ازدواج با محمد، صفيه دختر جوان، . و را به عقد خود درآوردھمان شب، زن ا

 بنی نضير، از قبايل يھودی مدينه بود که محمد به آن ۀس قبيلئي بن اخطب رئیصفيه، دختر ح.  ساله بود۶٠که محمد، 

شوھر صفيه، به دليل اين که مکان مخفی کردن کنان بن ربيع . حمله کرد و آن ھا را مجبور کرد از مدينه خارج شوند

جواھراتش را افشا نمی کرد توسط نيروھای محمد، مورد شکنجه قرار گرفت و در نھايت به دستور محمد کشته شده 

 سال با حضرت محمد زندگی کرد و بعد از ۴او، . محمد ھمان شب، با صفيه ازدواج کرد و با وی ھمبستر شد. بود

  . سالگی درگذشت۶٣بيوه بود و در سن  سال ٣٩مرگ محمد، 

 سال، ضربات روحی و جسمی شديدی بوده است که ٣٩ دليل عدم ازدواج صفيه پس از مرگ محمد به مدت احتماالً 

  .محمد در جوانی و بعدھا بر او وارد کرده بود

ادی بيان و قلم و  مذاھب در دوران قدرقدرتی شان، به ھيچ وجه آزادی ھای فردی و جمعی، آزۀبه اين ترتيب، ھم

 آن جنايات بی شماری که ۀيعنی ھم. انديشه، آزادی زن، برابری زن و مرد و حقوق کودک را به رسميت نشناخته اند
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 سال پيش در حکومت اسالمی علی و محمد در ١۴٠٠امروز حکومت اسالمی ايران، عليه بشريت مرتکب می شود در 

 کارگر و ۀ طبقۀاگر با مبارز. کليساھا در غرب نيز اعمال می شده اند عربستان و ھم چنين دوران حاکميت ۀشبه حزير

 ۀخواه، دست کليسا از دخالت در زندگی بشر تا حدودی کوتاه شده است امروز نيز تنھا با مبارز نيروھای آزاديۀھم

دخالت جنايت خواه و برابری طلب و عدالت جو می توان دست مساجد را از  نيروھای آزاديۀ کارگر و ھمۀپيگير طبق

 امر خصوصی افراد است از اين رو، قوانين مذھبی به ھيچ وجه مذھب کامالً . کارانه اش در زندگی بشر، کوتاه کرد

  . دخالتی داده شوندئینبايد در قوانين کشوری و دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضا

کودک در حاکميت جمھوری اسالمی ايران اساس بحث در اين جا، نه نقد مذاھب، بلکه در رابطه با اسالم و حقوق 

از سوی » حمايت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست«ای تحت عنوان   با تصويب اليحه بحثی که اخيراً . است

  ! بايد دست کم بخش آگاه جامعه را دچار شوک کرده باشدمجلس حکومت اسالمی، قاعدتاً 

، در مجلس ھشتم به تصويب رسيد ١٣٨٧پرست در سال  حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرۀاليح

رو شده بود، مجددا برای بررسی به ه  ايراد شرعی از سوی شورای نگھبان روب٣ولی از آن جا که اين اليحه، با 

  .مجلس شورای اسالمی بازگشت که با اتمام مھلت مجلس ھشتم، ادامه رسيدگی آن به مجلس نھم واگذار شد

 ھای آن با نقد و مخالفت ھای جدی  سی اين اليحه، آن را به تصويب رساند اما يکی از تبصرهمجلس نھم، پس از برر

 اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، ازدواج سرپرست و ٢٧ ۀ مادۀتبصر. مواجه شد

 يا رد شورای نگھبان تأئيدظار اين اليحه در حال حاضر، در انت.  دادگاه صالحه مجاز می داندۀفرزندخوانده با اجاز

  .  خواھد کردتأئيداست و به احتمال قوی شورای نگھبان آن را 

به نظر آنان و براساس فتاوی مراجع . نمايندگان مجلس در کميسيون اجتماعی، از اين اصالحيه دفاع می کنند

آن ھا، در . دخوانده ازدواج کندفرزندخوانده حکم فرزند را ندارد و شرع و فقه اجازه می دھد که سرپرست با فرزن

توجيه اين مصوبه می گويند قانون برای آن که ھم حقوق شرع رعايت شود و ھم حقوق کودک، انجام آن را به دادگاه 

  .محول کرده است

ما به لحاظ «:  بر حمايت از حقوق فرزندخواندگان، گفتتأکيداميرحسين قاضی زاده عضو کميسيون اجتماعی مجلس، با 

  ».توانيم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگيريم  توانيم اين شکل ازدواج را ممنوع کنيم اما می  میشرعی ن

 بر اين که در نخستين مصوبه اليحه ازدواج تأکيد و حقوقی مجلس، با ئیس کميسيون قضائيھم چنين الھيار ملکشاھی ر

: رو شد اظھار داشته لفت شورای نگھبان روبسرپرست خانواده با فرزندخوانده ممنوع اعالم شده بود که با مخا

  ».اعضای شورای نگھبان معتقد بودند که اين ممنوعيت، مخالف با شرع و اسالم است و بايد اصالح شود«

ای که در مجلس تصويب شد، ازدواج با فرزندخوانده به طور کامل ممنوع و عنوان شده بود که اگر  در مصوبه اوليه 

 شود و اين در حالی است که شورای   خود ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می ۀاندکسی بخواھد با فرزندخو

  .نگھبان اين ماده را خالف شرع اعالم کرد و اليحه را به مجلس بازگرداند

ديد  بھزيستی و در صورت صالحۀ اليحه جديد، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود به تقاضای ادار٢٧بر اساس ماده 

  .گاه امکان پذير استداد

ای بودند که بتوانند در کنار آن ھا، به آرامش و امنيت برسند ھم اکنون  خانواده   ھا در انتظار در واقع کودکانی که مدت

 ای سپرده شود چه سرنوشتی در انتظارشان خواھد بود؟ آيا مردی که به   دانند اگر سرپرستی آن ھا به خانواده نمی

   کند ممکن است در آينده ھمسر آن کودک شود؟ قبول می  سرپرست، کودکی را به فرزندخواندگیعنوان پدر تحت عنوان

 ھا منجر شود   تواند به افزايش خشونت عليه دختربچه به باور بسياری از فعاالن حقوق کودکان و زنان، اين موضوع می

  .دھد خود قرارتأثير ھا را تحت  و آرامش و امنيت روانی خانواده
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ين حکومت اسالمی، به ويژه اکثريت مسؤول مقابل منتقدان و مخالفان اين تبصره، ھم چنان برخی مقامات و اما در

 محرميت بين ۀنمايندگان مجلس شورای اسالمی، شورای نگھبان و غيره، توجيه شان اين است که نداشتن رابط

 ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل ۀز ای را ايجاد کند و اجا  تواند مشکالت عديده فرزندخوانده و سرپرست می

  . برد محرميت را از بين می

ازدواج با فرزندخوانده اگرچه به لحاظ عرفی تنش زاست اما اشکال شرعی «: قاضی ديوان عالی کشور، گفته که

شنبه ، يک باشگاه خبرنگارانئیگو با خبرنگار حقوقی قضا و ، در گفت»االسالم والمسلمين موسی قربانی حجت» «.ندارد

از لحاظ «:  خود و قانونی شدن اين امر، گفتۀ، با اشاره به امکان ازدواج افراد با فرزند خواند١٣٩٢ ]ميزان[ مھر ماه٧

 توانند با کسانی که جزء محارم سببی و نسبی آن ھا نباشند، ازدواج کنند که اين امر از لحاظ منطقی و  شرعی افراد می

  ».ارد و فرزندخواندگی نيز جزء اين موارد است را دربر دئی ھا عرفی محدوديت

کند، چرا که اين امر   می تأئيد امکان ازدواج با فرزند خوانده را ۀمسألبه طور حتم شورای نگھبان «: او، تصريح کرد

  ».خالف شرع نبوده و در قانون نيز منع نشده است

 را خالف شرع بداند، اين مسألهای نگھبان اين چه شورچنان«: ر، در پايان خاطرنشان کرداين قاضی ديوان عالی کشو

ھای بيش تر به مجمع تشخص مصلحت نظام واگذار خواھد شد تا پس از بررسی مجدد فرازھای   برای بررسی مسأله

  ».قانونی آن مشخص شود

ن و  حمايت از حقوق کودکاۀ اليح٢٧ ۀ مادۀمعاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نيز با اشاره به تبصر

 انديشند بايد در خصوص اعطای  اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می«: نوجوانان، ھر چند که گفته است

مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجديدنظر کنند تا ھرگونه نگاه غيرعاطفی از بنيان مقدس 

  .م ندانسته و بدون اشکال می دانداما او، اين امر را مغاير با شرع اسال» .خانواده دور شود

در شرع اسالم فرزندخواندگی چيزی شبيه «: ، مريم مجتھدزاده، در اين باره گفت١٣٩٢ مھر ٨به گزارش ايسنا، 

 حقوقی خاصی که اين فرزندان با ۀيعنی بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابط.  ابوت و بنوت نيستۀرابط

ھای ناشی از خويشاوندی نيز در اين ميان  شود، بنابراين حرمت  آن ھا وجود دارد، برقرار نمی پدران و مادران واقعی 

شوند و از ديگر سو  اند محرم نمی  وجود ندارد ناچار از يک سو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزيده 

 مانع ديگری وجود نداشته باشد خالی از نتيجه اين عدم محرميت اين است که ازدواج آن ھا با ھم در صورتی که

  ».اشکال است

 سال تمام ١۵، در مورد پسران ١٣حکومت اسالمی ايران، سن ازدواج در مورد دختران » !مدنی؟«به موجب قانون 

 سال خود ازدواج کند و ھم ١٣به عبارت ديگر، ھم پدرخوانده شرعا مجاز است با دخترخوانده بيش از . شمسی است

 سيدعلی ۀھم چنين به گفت. اش به دليلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند تواند اگر مادرخوانده   می پسرخوانده

قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و « آدم کشان و متجاوزان و غارتگران حکومت اسالمی ايران، ۀخامنه ای سرکرد

  ».رعايت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد

ازدواج کودکان ھم . در ايران محدوديت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در ھر سنی ممکن استبه اين ترتيب، 

 ١۵ ساله و پسر کم تر از ١٣منتھا ازدواج دختر کم تر از . در سنت و ھم در قانون حکومت اسالمی ايران وجود دارد

 سال قمری در ٩(زدواج قبل از بلوغ ا. »منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح«سال 

  . شود انجام می) پدر و جد پدری(توسط ولی کودک )  سال قمری در پسران١۵دختران و 

ھم .  سال تمام است١٨در حالی که طبق قوانين حکومت اسالمی ايران، حداقل سن برای ورود به امور مالی و تجاری 

 دخالت در امور مالی ۀصلی اين است که چگونه کسی که اجازپرسش ا.  سال است١٨ی دادن نيز أچنين حداقل سن ر
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ای را برای چھار سال انتخاب کند، مجاز است که شريک زندگی برای تمام  تواند نماينده  خودش را ھم ندارد و نمی 

  .عمر خود برگزيند

 او در ھنگام ازدواج کودک پس از رسيدن به سن بلوغ حق رد يا فسخ ازدواج را ندارد مگر اين که ثابت کند مصلحت

  !يعنی امری ناممکن. رعايت نشده است که در اين صورت حق قبول يا رد برای او موجود است

 وارد قوانين ايران شد، تا پيش از آن تشخيص مصلحت ١٣٨١لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال 

 ھا پيش،  سال.  نشده استتعيين کسب مجوز دادگاه  اکنون نيز مجازاتی برای عدم ھم. فقط به عھده ولی کودک بود

 سال بود و در شرايط خاص و با ارائه گواھی دادگاه، ١٨ سال و برای پسران ١۵حداقل سن ازدواج برای دختران 

 سال ممنوع ١٣بنابراين، ظاھرا ازدواج زير . توانستند ازدواج کنند  سالگی می ١۵ سالگی و پسران از ١٣دختران از 

 سال به طور ١۵ مورد ازدواج کودکان زير ۴۵٧ ھزار و ۴٣دھد در اين سال  ، نشان می ١٣٨٩مارھای سال آ. بود

دھد تعداد ازدواج کودکان  تحقيقات نشان می .  درصد اين آمار مربوط به دختران است٩٠.رسمی به ثبت رسيده است

 ھا بدون ثبت رسمی ازدواج   شوند و سال یم) صيغه(محدود به آمار ثبت شده نيست زيرا در روستاھا کودکان متعه 

 .کنند زندگی می 

 آن را پذيرفته و مجلس و شورای ١٣٧٢المللی حقوق کودک، که حکومت اسالمی ايران در سال  کنوانسيون بين 

مطابق ھمين .  شود اطالق می» کودک« سال ١٨ اند، تصريح کرده که به فرد زير   کردهتأئيدنگھبان نيز آن را 

المللی   قانون مدنی ايران مغاير با کنوانسيون بين ١٠۴١بنابراين، ماده . يون ازدواج کودکان ممنوع استکنوانس

  .حقوق کودک است

   قانون مدنی ايران آمده، يعنی پدر و جد پدری حق١٠۴١در فقه اماميه ھمان چيزی است که در ماده نظر مشھور 

  .دارند حتی فرزند نوزاد خود را به عقد ازدواج درآورند

شمار  عوارض پر. و روحی فراوانی به دنبال دارد بی ترديد ازدواج کودکان چه دختر باشند چه پسر، عوارض جسمی 

 ١٠دختری که به ويژه در زير .  کنند  ، تنھا چيزی نيست که دختران را در ازدواج در کودکی تھديد میجنسی و جنسيتی

  چنين کودکی، حتی از آموزش. دھد  کند، در عمل تمام امکانات تحصيلی و آموزشی را از دست می   سالگی ازدواج می 

 ھای ضروری، آماده  رداری از کم ترين آموزشماند و به جای تجربه کالس درس و برخو  ھای پايه ھم محروم می 

ھای چون ھمسری، از  يت مسؤولقبول . شود که کوتاه مدتی پس از ازدواج، به او تحميل می شود   می ئی ھا يتمسؤول

 ھای  ھا و بارداری در حوزه آلت تناسلی، ابتال به انواع بيماری   ھای جسمی  بعد جنسی ھم دختر را در معرض آسيب 

ترس از ارتباط جنسی، اختالل در رفتارھای جنسی و بيداری جنسی .  دھد  ته و زايمان زودھنگام قرار میناخواس

بنابراين، دخترانی که در دوران کودکی ازدواج .  دھد   قرار میتأثيرزودرس ھم عوارضی ھستند که دختران را تحت 

 ھا، در حد يک  کرامت انسانی بسياری از آن.  گيرند   کنند بيش از بقيه کودکان در معرض ستم و استثمار قرار می  می

در واقع .  به ھمسری مردی پولدار در می آورند  ناچيزئیھا را به بھا ن آورده می شود و گاھا خانواده فقير، آن ئيکاال پا

  .به طور کلی سرنوشت آينده اغلب اين کودکان، مبھم و دردناک است

به اين ترتيب، در خانواده جديد ھم دختر خردسال مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد و ھم اغلب به عنوان کارگر خانگی 

اين گونه دختران، در واقع آينده زندگی خود را از دست می . گيرد   اش قرار می   استفاده شوھر و خانواده مورد سوء

  .ری در رابطه با آينده خود ندارندگي  ای نيز برای تصميم  دھند و اختيار و اراده

زاده از کارمندان پيشين دفتر  به گفته خانم يوسف . در ايران، دفتر دارد) يونيسف(نھاد حمايت از کودکان سازمان ملل 

 المللی، جلوگيری از  در ايران، يکی از وظايف اصلی اين نھاد بين) يونيسف(نھاد حمايت از کودکان سازمان ملل 

المللی تخصصی که  در حالی که تنھا سازمان بين . دھد  است، اما عمال اقدامی در اين زمينه انجام نمی ازدواج کوکان
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 کند و منشورش حقوق کودک است، يونيسف، صندوق کودکان ملل متحد   حقوق کودک در ايران کار می در حوزه

 کند   ھمکاری با دولت امضاء می ه برنامه المللی در ايران، به اين صورت است ک نوع کار کردن اين صندوق بين. است

 شان را در ھمکاری  ئیھای اجرا شان مشخص شد، برنامه   ھای کاری  وقتی سرفصل.  شود و با دولت وارد مذاکره می

 درصد منابعش برای کار ٣٠با وجود اين که يونيسف بايد قانونا .  برند ھا پيش می پنج ساله با دولت و وزارتخانه 

 که در ايران برای کارکردن با جامعه مدنی ھست، ئی ھا ھادھای مدنی صرف کند، عمال به دليل حساسيتکردن با ن

  .شوند نھادھای مدنی درگير نمی 

نامه جھانی حقوق کودک، خواستار مقابله با ھرکاری است که خللی در آموزش، سالمتی يا رشد   پيمان ٣٢ ماده ١بند 

  .نامه است ايران از جمله امضاء کنندگان اين پيمان .  کندجسمی، ذھنی و اجتماعی کودک ايجاد

رت آوری از كودك آزاری و اغفال كودكان توسط آخوندھا و مسلمانان در کشورھای مختلف يآمارھای تکان دھنده و ح

ن يھم چن. ل كه آن ھا به طور رسمی ازدواج با کودک را مجاز می دانندين دليبه ا. منطقه، به ويژه ايران اعالم شده است

  .  آور است بی از تجاوز به كودكان دختر گزارش شده است كه برای جامعه بشری شرميآمارھای عج

ات در حق كودكان را ي درباره کودک آزاری، ازدواج کودکان، کودکان کار و خيابانی كه گوشه ای از جنائیآمارھا

  .می، گزارش شده اندگزارش می كنند مشتی است از خروار كه توسط رسانه ھای حکومت اسال

 ھای جنسی، بردگی،  شود كه ھمه ساله در سراسر ايران، صدھا ھزار كودك و زن برای سوء استفاده ن زده می يتخم

ز به دليل فقر خانواده يون كودك نيلين حدود سه ميھم چن. د و فروش می شونديا ازدواج اجباری، خري گری و  فاحشه

ده اند كه بخش اعظم آنان مورد سوء استفاده ھای مختلف از جمله جنسی نيز قرار ھايشان، وارد بازار کار بی رحم ش

  . می گيرند

 درصد اين ازدواج ۵۵بيش از .  ساله ازدواج کرده وجود داشته است١٨ تا ١٠ ھزار کودک ٩٠٠، حدود ٨۵در سال 

 بيش تر بوده ئیا در نقاط روستا ھ البته رشد اين ازدواج.  بوده استئیھا در نقاط شھری و مابقی در نقاط روستا 

 ھزار ٣۴٢ به ٨٩اند که اين رقم در سال   سال ازدواج کرده ١٩ ھزار دختر زير ٢٢۶ در ايران ٨۴در سال . است

، ازدواج ٨٩در سال .  سال بوده است١۴ تا ١٠، ازدواج کودکان ٨۴ ھا در سال   ھزار مورد از اين ازدواج٢۶. رسيد

 اند اما اين رقم در سال   سال ازدواج کرده١٠ کودک زير ٧١۶، ٨٩در سال .  بوده است ھزار مورد۴٢اين رده سنی 

 ھزار مورد آن مربوط ۴٢ ھزار بوده که ۴۵، ٨٩ سال در سال ١۵ کودکان زير  ازدواج.  مورد بوده است٣٧٠، ٨۶

 تا ٨۴ ھای   در سال درصد۶۵ ھزار عدد بوده که نشانگر رشدی معادل ٢۶ اين رقم ٨۴سال . به دختران بوده است

  )١٣٩١ تير ٣١فرشيد يزدانی عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان، فرارو، . ( بوده است٨٩

 سال ١٠ دختر يا پسر که کم تر از ٧۵در اين مدت . ايم  در استان تھران داشته ٩٠ ازدواج در سال ١٠١٨٢٩جمعا «

 ١٩٢٣٧اند،   ساله پای سفره عقد نشسته ١۴ تا ١٠ر  دختر و پس٣٩٢٩اند،  داشته اند در استان تھران ازدواج کرده

 خرداد ٢٧الف، وابسته به توکلی نماينده مجلس شورای اسالمی، (» . ساله ھا بودند١٩ تا ١۵عروس و داماد 

١٣٩١( 

 و ئیھزار در نقاط روستا١۵از اين ميزان .  ھزار کودک مطلقه وجود داشته است٢۵ حدد ٨۵براساس آمار سال 

 اند که ھمسرشان فوت کرده   ھزار کودک نيز در اين سال مشاھده شده١٢حدود . اط شھری بوده استمابقی در نق

 ھزار تايشان پسر ھستند و ١۵ ھزار کودک مطلقه نزديک به ٢۵از . است که آمارش در نقاط شھری بيش تر است

دک مطلقه وجود داشته است  ھزار کو١۴ در مجموع قريب به ٨۵ سال در سال ١۴ تا ١٠در رده سنی . مابقی دختر

   زندگی می٨۵ ھزار کودک بيوه در سال ١٨ توان گفت که حدود   ھزار کودک ھمسرمرده می۴که با احتساب بيش از 

براساس .  ھزار بيوه کودک در کشور وجود دارد٣٧ سال را مدنظر قرار دھيم تعداد ١٨ تا ١٠اگر سنين . اند کرده 
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 سال طالق گرفتند و حدود ١۴ تا ١٠ کودک ٨٠٠ دختران ھر سال به طور متوسط  در ميان٨٩ تا ٨۶ ھای  آمار سال

ھر . کند  می تغييرآمار مربوط به پسران نيز براساس ھمين نسبت .  اند  سال طالق گرفته١٩ تا ١۵ ھزار کودک ١۵

 کودکان، فرارو، فرشيد يزدانی عضو انجمن حمايت از حقوق. ( سال عمدتا دختران بودند١۵چند طالق گرفتگان زير 

 )١٣٩١ تير ٣١

.  زندگی می کنند که يکی از والدين معتاد ھستندئی ھا  ھا حدود ھشت ميليون کودک در خانواده بنا به برخی تخمين

درصدی از اين کودکان با خريد و فروش مصرف مواد مخدر درگير می شوند که تا حدود يک سوم تخمين زده می 

 )١٣٩٠ مھر ۶مصطفی اقليما، سالمت نيوز، . ( سال رسيده است١٠ھا به   گزارش يا برخی١٢سن اعتياد به . شود

 ٨٠٠در ھر سال .  اند  ساله طالق گرفته و يا بيوه بوده١٨ تا ١٠ کودک ٣٧٠٠٠، تعداد ١٣٨٩بر اساس آمار سال 

رھای سنتی علت اين فقر مادی و باو. اند  سال در ايران طالق گرفته ١٩ تا ١۵ ھزار دختر ١۵ سال و ١۴ تا ١٠دختر 

در بيش تر موارد خانواده داماد به خانواده عروس که اغلب فقير ھستند پولی پرداخت . ھای زودھنگام است ازدواج 

 سوادی در ميان زنان، چند زنی، پديده  توان به افزايش بی سوادی و کم از پيامدھای ازدواج زودھنگام می .  کنند می

  . کردفرار از خانه و ھمسرکشی اشاره

به .  سال در اين استان خبر داده بود ١٠، از ازدواج پنج دختر زير ٩٠مدير کل ثبت احوال استان ھرمزگان، در سال 

 سال در  ١٠پور اعالم کرده پنج ازدواج ميان دختران زير  ، رضا غالم»ايسنا«گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران 

اين تنھا آمار موجود شده . عباس لنگه و يک مورد در بندر کی در بندرسه مورد در ميناب، ي: اين استان رخ داده است

در استان ھرمزگان در پيوند با .  ھای ايران اعالم شده است در اين زمينه است که در آن تاريخ، در يکی از استان

  . رواج دارد ئی ھا مذھب و سنت، چنين ازدواج

 ھای  تعداد ازدواج.  سال در ايران است١۵ تا ١٠يل ازدواج کودکان فقر و نداری و بی کاری و گرانی، از مھم ترين دال

  .، بيش تر از نقاط شھری استئیکودکان به دليل رسوم سنتی در مناطق روستا

يک ميليون و ھفتصد «:  باقی مانده است١٣٨۵ھا و نوجوانان کار در ايران، از سرشماری سال  آخرين آمار از بچه 

در اين آمار از کار کودکان در رده سنی زير ده سال . کنند  سال در کشور کار می ١٨ تا ١٠ھزار کودک در گروه سنی 

 ھا از ھمان خردسالی به کشاورزی و قالی بافی در  سخنی در ميان نيست و اين در حالی است که بسياری بچه

  ».ندشو  ھای نيمه صنعتی در شھرھا گمارده می   ھا و کارگاه  ھا و کار در توليدی شھرستان

 ھزار ۶٠٠، سه ميليون و ٨۵ سال کشور در سال ١٨ تا ١٠ ھزار کودک رده سنی ٢۵٣ ميليون و ١٣از مجموع «

مدير عامل (» . ھزار کودک به صورت مستقيم درگير کار بودند٧٠٠کودک خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و 

م رو به افزايش بوده تا آن جا که بنا به اين رق) ١٣٨٧ مرداد ١انجمن حمايت از حقوق کودکان، مردم ساالری، 

 ھزار کودک کار در ايران وجود داشته که در ۵٠٠ و   ميليون٢ بيش از ١٣٨٩گزارش مرکز آمار ايران در سال 

 درصد ۶۶ دھد که  تحقيقى در جنوب تھران نشان مى. معرض جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و اعتياد قرار دارند

   درصد به پوسيدگى دندان٩۶ ھاى ادراری،   درصد به عفونت١٠ ھاى انگلى روده،  رى عفونتکودکان خيابانی به بيما

، ولگردی، ئیگدا) ١٣٨٩ اسفند ١٩ابتکار، . (ھاى پوستى مبتال ھستند  درصد به عفونت ٢۴ھاى لثه و  ھا و بيمارى 

  . ھا تن می دھند ن بدان است که اين کودکائیفروشی کارھا فروشی و تن  فروشی، دست   فروشی، گل آدامس

، از وجود ١٣٩١ ارديبھشت ٢۵شناس و عضو ھيات علمی دانشگاه رازی، روز دوشنبه   ای جامعه  محمدتقی سبزه

دو و نيم ميليون کودک ديگر ھم در معرض خيابانی شدن «:  ھزار کودک خيابانی در ايران خبر داده و گفته بود۵٨٠

  ».قرار دارند
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 درصد کودکان خيابانی، ايرانی و مابقی تبعه افغانستان، ٩۵لمی دانشگاه رازی، در ايران به گفته اين عضو ھيات ع

  .پاکستان و ديگر کشورھا ھستند

: اضافه کرده است»  درصد اين کودکان مورد آزار خانوادگی قرار گرفته اند٢٢«که  ای، با بيان اين  محمدتقی سبزه 

گيرند و امکانات قابل قبولی برای  نظارت نھادھای غيردولتی قرار می در کشورھای ديگر اين کودکان تحت کنترل و «

  ». ھا در نظر گرفته می شود آن

ھای جسمی، روحی و جنسی در قبال کارگران  فعاالن حوزه حقوق کودک و حقوق کارگر از موارد بسيار خشونت

زيرا نام شان در . ارت کار را ندارنداما آن ھا، امکان شکايت از شرايط کاری خود به وز. دھند نوجوان گزارش می 

  .ای ندارند  اجتماعی پرونده تأمين خانه ثبت نشده و در اداره  ھيچ فھرستی در اين وزارت

در گزارش خبرگزاری حکومتی مھر، از يک کارگاه توليدی کيف در ناصرخسرو آمده که شش کودک ايرانی و افغانی 

ھای   ھای کيف  متر مربع، روی موکت مندرسی نشسته و کناره٢٠ ساله در اتاقی تاريک به مساحت ١٣ تا ٨از 

 . کيف تحويل کارفرما دھند۵٠کردند تا روزانه  دوخته شده را با قيچی مرتب می 

 تا ١۵٠اين گزارش از قول کارگران يادشده نوشته که آن ھا برای کار روزانه از ھشت صبح الی ده شب ماھانه بين 

 ھا، ضمن محروميت از حق تحصيل،  نوجوانان و کودکان شاغل در اين کارگاه.  گيرند  ھزار تومان دست مزد می٢٠٠

  .شوند  ھای جدی می  به دليل شرايط ناسالم محيط کار، از نظر بھداشتی، فرھنگی و اخالقی نيز متحمل آسيب

 نمور، تاريک و ئیھا داالن اين فضاھا عمال آب انبارھا و . شوند ناميده می »  ای زير پله« ھا اصطالحا  برخی کارگاه

 ھا از ھوا، نور يا  در اين کارگاه. کند  در مخارج کرايه از آن ھا استفاده می ئی جو بدبو ھستند که کارفرما برای صرفه

 ھای بس آلوده و عمومی مشترک بين  کارگران حتی مستراح ھم ندارند و ناچارند از آبريزگاه. بھداشت خبری نيست

  .استفاده کنندچند کارگاه مجاور 

 ھای بافنده سوزنی يا توليد پوشاک در  ھا، کارگاه سازی  به گفته فعالين کارگری، بيش تر نوجوانان شاغل در چرم 

درازمدت با مشکالت ريوی روبرو خواھند شد و خطر آسيب ديدن مفاصل و استحوان نزد برخی از آن ھا نيز به دليل 

  . و چمباتمه زده بسيار باالستکار طوالنی بر روی زمين به صورت نشسته

اين قانون برای حمايت از کودکان و .  باز می گردد١٣٠٢اولين قانون مربوط به کار کودکان در ايران، به سال 

 سال ١٠ سال و دختران کم تر از ٨ ھای قالی بافی کرمان وضع شد و کار پسران کم تر از  نوجوانان شاغل در کارگاه

  .را ممنوع کرد

 نامد و يه کارگيری آن ھا   سال سن دارند کارگر نوجوان می١٨ تا ١۵انون کار ايران، کارگرانی را که بين  ق٨٠ماده 

 اين قانون ساعات کار روزانه ٨٢ماده . کند  اجتماعی می تأمينھای پزشکی توسط سازمان  را مستلزم انجام آزمايش

کند اما نحوه استفاده از اين امتياز را منوط به توافق   کارگر نوجوان را نيم ساعت کم تر از ساير کارگران منظور می

تنھا برای افراد باالتر از » زيان آور از نظر اخالقی يا سالمتی« نيز مشاغل ٨۴طبق ماده .  سازد کارگر و کارفرما می

  .شود و تشخيص اين امر ھم بر عھده وزارت کارو امور اجتماعی خواھد بود  سال در نظر گرفته می ١٨

  پسران عموما در توليدی.  کنند  ساعت در روز کار می١٠وانان با کم ترين دست مزد و باالترين زمان با ميانگين نوج

، مکانيکی و ئیدوزی، آجرپزی، نانوا سازی، کيف   گری، درودگری، مبل   ھای کفاشی، آھنگری و ريخته ھا وکارگاه

ھای پوشاک و   بندی، توليدی  دختران نوجوان بيش تر در بستهاز .شوند جوشکاری يا امور ساختمانی به کار گرفته می 

  . شود  ھای طالسازی يا قالی بافی استفاده می مواد خوراکی، کارگاه
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 نفر و سپس ۵قوانين کار و رابطه کارگر و کارفرما در ايران، بسيار ظالمانه است به خصوص خروج کارگاه ھای زير 

انون کار، کارگران اين کارگاه ھا که عمدتا کودکان و نوجوانان ھستند را بيش  نفر از شمول قانون کار و اصالح ق١٠

  .از ساير بخش ھای در وضعيت وخيم تری قرار داده و اکنون با اوضاع فوق العاده دردناکی روبرو ھستند

اساسا ايران، .  شود  قرار دارد که ھنوز حکم اعدام کودکان در آن اجرا میئیحکومت اسالمی ايران، در صدر کشورھا

 سال را اعدام می ١٨ در جھان ھستند که ھنوز افراد زير ئیعربستان سعودی، پاکستان، سودان و يمن تنھا کشورھا

  .کنند 

 است که در مدارس حکومت اسالمی نيز رواج گسترده ای دارد و با ئی ھا خشونت عليه کودکان، يکی ديگر از پديده

اند، ولی  که قوانين ايران تنبيه بدنی در مدارس را ممنوع کرده  برای مثال، با اين .  حقوق کودک مغاير است نامه پيمان 

 ھا ھم دارای ابعاد فيزيکی ھستند و  اين خشونت. ھای اصلی بروز خشونت عليه کودکان ھستند مدارس ايران از کانون 

  .ھم ابعاد روحی و کالمی

 ايران را که به صورت اعدام در انظار  گ خشونت در جامعهشناسان، رواج فرھن کارشناسان مسائل آموزشی و جامعه 

 کند، از عوامل اصلی دامن زدن به  و غيره بروز می» بدحجابی « زدن بزھکاران، تحقير زنان به بھانه عمومی، شالق 

 در پذيرترين قشرھای انسانی  کارشناسان، کودکان آسيب  به گفته.  دانند آميز در مدارس ايران می فضای خشونت 

ولی حکومت اسالمی ايران، نه تنھا در .  اند دفاع از حقوق آنان را برعھده گيرند ھا موظف شده جامعه ھستند و دولت

رود، زيرا نگاھی سنتی و   شمار می  اين زمينه اقدام جدی انجام نداده، بلکه خود از ناقضان حقوق کودک به

  . واپسگرايانه و غيرانسانی نسبت به کودک دارد

  

به يک قانون تبديل شود؟ اگر اين فرزندخوانده » طفل« اصلی اين است که چرا بايد موضوع ازدواج با يک لسؤا

اگر ھم .  انتخاب رسيده که ديگر به سرپرست و قيم نياز نداردئینيست يعنی بالغ است پس به مرحله توانا» طفل«

 منطق و انسانيت، ارتباط جنسی با او را است و عقل و» طفل«ھنوز محتاج سرپرست است پس معنايش اين است که 

  پس ذکر تشخيص دادگاه در اين ماده، بی.  دھد و عملی شنيع و غيرانسانی و وحشيانه و پدوفيليسم است اجازه نمی

    !خاصيت و کاله شرعی گذاشتن بر سر جامعه است

! د که سرپرستی طفلی را پديرفته اند؟ عالوه مھم تر از ھمه، چرا بايد قانون ذھنيت پدری يا مادری را خراب کن به 

نگاه اسالم به موضوع ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرستی اش را از ھر منظری بنگريم  حقيقت اين است که

  ضربه زدن به ھويت انسانی و تقليل جايگاه انسانی کودک به ابزاری جنسی است؛ آسيب. جنايت کارانه و وحشيانه است

برقراری . و روان و جنسيت کودک با برقراری ارتباط جنسی با طفل بی پناه است  روح رساندن به شخصيت، جسم،

  .ارتباط جنسی با اطفال و کودکان، جنايتی بزرگ و خشونتی آشکار است

 پناه پدری يا مادری کند بر اساس قانون، بايد موظف شود   سرپرست و بی  کند برای کودکی بی خانواده ای که قبول می

اين قانون حکومت . آلود به او داشته باشد سالمی برای او درست کند نه اين که ذھن و نگاه شھوت که زندگی 

بنابراين، گذاشتن شرط تشخيص .  گذارد اسالمی، راه سوء استفاده جنسی و امکان ارتباط جنسی با طفل را باز می

 شود  رعی را رد نمی کند و دوما، باعث میچرا که اوال، دادگاه حکم ش. دادگاه، شرطی ناکارآمد و توجيھی بيش نيست

قبل از مراجعه به دادگاه برای ازدواج، حتی تجاوز جنسی به کودک، توسط کسی که جای پدر يا مادر او نشسته آغاز 

  . شده باشد و ذھنيت کودک برای پذيرش ازدواج از قبل آماده شده باشد

جسم و روان او را تخريب می کند و انسانيت . ی استوادارکردن طفل به عمل جنسی، جنايت و خشونت و وحشی گر

ارتباط جنسی ھر فرد موضوعی کامال شخصی و خصوصی خود او است . آورد ن می ئياو را تا حد يک ابزار جنسی پا
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ھم چنين برای ازدواج ھم بلوغ کامل شرط است و ھم بلوغ جسمی، . که شرط الزم آن بلوغ و انتخاب خود فرد است

گرفتن استقالل فرد و گرفتن حق .  کند ، اجتماعی و اقتصادی، که استقالل و انتخاب مستقل را عملی میروانی، عاطفی

بنابراين، برقراری روابط جنسی چارچوب و مقررات خودش را دارد که اولين . انتخاب بستن راه رشد و کمال است

 ئیز طفل و کودک است نه انتخاب جاوقتی سخن ا. ھر دو طرف است» رضايت«و » انتخاب«فرد و » بلوغ«شرط آن 

فرزندخوانده تحت سرپرست چه امکانی برای انتخابی غير از . دارد و نه رضايت؛ چرا که او امکان انتخاب کردن ندارد

ای که   تواند داشته باشد؟ بنابراين، قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده  شود می آن چه در آن خانه به او تحميل می 

داری   گيری و برده  ستی است رسما و علنا و قانونا اجازه دادن به تجاوز جنسی به طفل و کودک و بھرهتحت سرپر

  .جنسی از کودک است

ای پناه آورده تا طفوليت را در فضای سالم و سازنده طی کند در شرايط استقالل و انتخاب نيست،  طفلی که به خانواده 

دھد که سرپرست از کودک تحت قيمومت  کدام عقل سليم اجازه می .  استبلکه در شرايط احتياج و محتاج سرپرستی

  برداری جنسی کند؟ خود، بھره 

كی از مسائل دايمی و مھمی كه ذھن و فکر آخوندھا را می گيرد جنون سکس و شھوت رانی و ھم چنين يبه اين ترتيب، 

ساله ھای خود، عقد و تجاوز کودک را نه تنھا به ھمين دليل آن ھا در فتاوی و ر. مفت خوری و قدرت مافوق بشر است

حتا از نظر شرعی، ازدواج دختربچه قبل از بلوغ و در كودكی با جازه پدر و پدر . ھم می شمارند» ثواب«مجاز، بلکه 

  . جد آزاد است

 دست ، قانونی ست که رسما و علنا» اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست٢٧تبصره ماده «

در حقيقت ھمه قوانين حکومت اسالمی وحشيانه و قرون . را برای تجاوز به جسم اطفال باز می گذارد» بچه بازان«

 ھستند اما اين قانون اخيرشان، وحشيانه تر و به طور کلی مغاير با عقل و منطق و انسانيت و حقوق طفل و ئیوسطا

  !کودک است

 ھای بی   اگر به قانون تبديل شود بی ترديد خشونت جنسی عليه دختربچهچه فتواھای آيت هللا ھا و چه اين ماده،

اين قانون، خشونت جنسی و . سرپرست و بی پناه را بيش از پيش تشديد می کند و دست متجاوزين را باز می گذارد 

 اين قانون بنابراين، مسلم است که به. روانی، مرگ در اثر صدمه ھای جسمی و جراحت را نھادينه و عادی می کند

غيرانسانی و وحشيانه نه تنھا بايد شديدا اعتراض کرد، بلکه با تمام قدرت برای سرنگونی کليت حکومت اسالمی 

  !جانی و متجاوز وارد مبارزه و تالش کرد

  ٢٠١٣بر و نھم اکت- ١٣٩٢ ]ميزان[ھفدھم مھر

 

 


