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 Human rights بشر حقوق

  
  سيامک بھاری

 ٢٠١۴ اگست ١٢
  

 تعرض به کودکان ممنوع
 

  ! جمھوری اسالمی ايران ھمکار و ھمدست متجاوزين جنسی به کودکان در ايران استئیدستگاه قضا

ساله توسط ناظم مدرسه جامعه را در شوک دردناکی ١١ تا ٨آموز   دانش۶انتشار خبر ھولناک تجاوز و آزار جنسی

ۀ ی ديگری در شھرکی در نزديکی جاداذيت جنسی کودکان دبستان و کوتاھی پرونده آزارۀ  به فاصل،فرو برد

  .مخصوص کرج نيز منتشر شد

 ۀت خانواداما با پيگيری و شکاي. وزارت آموزش و پرورش جمھوری اسالمی تالش کرد که اين خبرھا علنی نشود

  .دانش آموزان، آزار جنسی کودکان در مدارس ايران علنی شد

آزار جنسی چند .  آشنا استوالن حکومت اسالمی برای مردم ايران کامالً ؤمس  کودک آزاری در ميانۀسابق

کنسول  دخترخردسال از سوی ديپلمات ارشد ايرانی در يک استخر شنای کودکان در کشور برزيل و تعدی جنسی

  .لمان را نيز مردم از خاطر نبرده اندا فرانکفورت ی اسالمی ايران در شھرجمھور

عنوان رئيس ه  مظفر الوندی که سالھای متمادی ب،که رسيدگی به اين پرونده ھنوز در دادگاه ادامه دارد در حالی

 مشاور و عنوان دبير مرجع ملی حقوق کودکه  ب، از عاملين سرکوب خشن زندانيان محسوب می شود،زندانھا

وزيردادگستری برای الپوشانی کردن فجايع ناامنی مدارس در ايران وقيحانه اعالم کرد که گرايش ناظم مدرسه با 

  .است  دو طرفه بوده،آموزانی که قربانی تعرض جنسی او بوده اند دانش

انونی قرار ايران که در سن بلوغ و ق  جنسی ميان دو ھمجنس در جمھوری اسالمیۀکه برقرای رابط در حالی

اما دبير مرجع ملی حقوق کودک در .  آن اعدام در مالء عام است  محسوب می شود و مجازاتئیدارند، جرمی جنا

 ساله ١١ تا ٨ ساله و کودکانی ٣٢ جنسی ميان يک مرد ۀجمھوری اسالمی ازرضايت کودک در برقراری رابط

  .سخن می گويد

چيزی جزبی پناھی کودکان و . . .  خيابانھا و ، کارگاھھا،ھھا ورزشگا، تعرض جنسی به کودکان در مدارسۀفاجع

  .پدوفيليسم قانونی حاکميت اسالمی نيست

 ئیما رفتار دستگاه قضا. داند و به آن اعتراض دارد جامعه به حق اين اظھارات را ھمدستی مستقيم با متجاوزمی

 علنی مسببين اين ۀواھان محاکمشدت محکوم می کنيم وخه جمھوری اسالمی ووزارت آموزش و پرورش را ب

  .جنايات ھستيم
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. عنوان ھمدست با مجرمين جنسی در مدارس بايد محاکمه و از سمت مرجع حقوق کودک خلع گردده مظفر الوندی ب

 . مجامع بين المللی اخراج گرددۀخاطر جنايات بيشمارش در حق کودکان از ھمه جمھوری کودک ستيزاسالمی بايد ب

  ندنھاد کودکان مقدم

  ١٣٩٣ ]اسد[مرداد ماه ١٧
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