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 Children کودکان

  
  ليال يوسفی

  ٢٠١۴ اگست ٠۴
  

  پنھان کردن آزار جنسی کودکان در ايران
 

 ئیوالن قضاؤجنسی، مسۀ  پسرانه به اتھام آزار و سوء استفادئی ابتداۀحدود دو ماه پس از بازداشت يک ناظم مدرس

گستری تھران در واکنش به رئيس کل داد .کنند  روند پيگيری اين پرونده خودداری می ۀاز اطالع رسانی دربار

کيد أاو ت.  اين پرونده اعتراف کرد که در اين پرونده ھا اصل بر عدم اطالع رسانی استۀوالن دربارؤسکوت مس

ه و سياست دينی ما، ئيضاقۀ سياست قو: در توجيه اين تصميم ادامه داد. کرد اين پرونده ھا بايد غير علنی باشند

منکرات را به دنبال دارد، بنابراين ۀ ن اين موضوع خود اشاعيياما تب. رسيدگی ومجازات مجرم اين پرونده ھاست

 در دادگاه مطرح ئیموضع ما در رسيدگی اين پرونده ھا روشن است و حتی صراحت داريم که اگر چنين پرونده ھا

، معاون فرھنگی وزير آموزش و پرورش چندی پيش حميد رضا کفاش زاده. شد دادگاه بايد غير علنی برگزار شود

 علت ۀی شدن خبر آزار جنسی دانش آموزان شده اعتراف کرد و دربارئ که برای جلوگيری از رسانه ئیبه تالشھا

  : شھروند گفتۀآن به روزنام 

.  افتد، در رسانه ھای خارجی پخش بشود ما ايرانی ايم و دوست نداريم وقتی يکی دو اتفاق اين چنينی در تھران می

 پرونده ھای آزار و تجاورز جنسی ناھمخوانی اين جرايم با ۀوالن دربارؤ يکی از علتھای سکوت مسظاھراً 

دھد  که معاون وزير آموزش و پرورش ھم ترجيح می چنان.  اسالمی استۀارزشھای مورد ادعا در يک جامع

با اين احوال، پس از .  اتفاقی در ايران کم استاست و به ھمين دليل چنين اسالمی وانمود کند که کشور ما کشوری

رسد  نظر میه ديگر ھم از او شکايت کردند و بۀ علنی شدن خبر شکايت خانواده ھای يکی از کودکان، چند خانواد

 .که ابعاد پرونده بسيار گسترده است

زنند، آيا اعدام در مالء عام نوعی تجاوز به  ت می فساد و منکراۀولينی که دم از جلوگيری از اشاعؤ و مسدولت

   خشونت در جامعه نيست؟ۀحقوق کودک نيست؟ آيا اعدام خوِد کودکان نوعی اشاع

آورد؟ ازدواج زير سن قانونی  وجود میه ثيری و يا فرقی در رعايت حقوق کودکان بأآيا ايرانی و يا مسلمان بودن ت

ھمچنين قانون منع تنبيه .  ثبت شده ای مبنی بر کودک آزاری وجود نداردچطور؟ در ايران ھمواره ھيچ آمار رسمی

  . نمی شودءدر مدارس اجرا

موضوع بسيار مھم و قابل بررسی در مطالب باال سعی و تالش زياد برای مخفی نگه داشتن موضوع تجاوز و آزار 
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  ."  عفت، اطالع رسانی نشودپرونده ھای مربوط به منافی"که که قرار است  اين. جنسی است

حکومِت ضد آموزش و عليه . خواھند کودکان و خانواده ھا را در ناآگاھی و بی خبری نگه دارند رک و صريح می

دھد کودکان حقوق خود را رفته رفته بشناسند و ياد بگيرند چطور از خود مراقبت کنند، چطور  کودکان اجازه نمی

از آنجا که در  .را با والدين و اطرافيان خود مطرح کنند راحتی آنه م حادثه باز خود دفاع کنند و چطور در ھنگا

کشورھای اسالمی به دليل ايجاد محروميت ھای فراوان روحی و عدم آگاھی فساد اخالقی و خطرات در آن بسيار 

که چرا  اما اين. دشو و آنھم فقط در تھران ختم نمی" يکی دو "آزار جنسی علی رغم گفته ھای باال به . بيشتر است

اول خود حکومت مقصر اصلی است که در . گيرند؟ داليل زيادی دارد اين کودکان به سادگی مورد تجاوز قرار می

دوم خانواده ھا ھستند که بر مبنای زندگی مذھب زده . شود گونه آگاھی و آموزشی به کودکان داده نمی مدارس ھيچ

دھند و سوم بازھم دولت و  خورد ھای بسيار نادرست و بدی را نشان میو ناآگاھی که دارند در اين جور مواقع بر

خواھد محيط امنی را برای بچه ھا ايجاد کند، سعی در  که نتوانسته و يا نمی آموزش و پرورش که عالوه بر اين

 می مواردی چون ازدواج و سن تکليف قانومند اغلبحکومت خود تعرض به کودکان را در . پنھان کاری ھم دارد

والنه ؤکند، توجيھی بسيارمسخره و غير مسو دوست نداريم اين خبر گسترش پيدا " ما ايرانی ھستيم"که   اين .کند

ۀ در ھم. از طرفی کودک آزاری اتفاق جديدی نيست و فقط مربوط به مدارس ھم نيست. ای در قبال جامعه است

شود که  ه نقص قوانين حمايت از کودک باعث میرشته ھای ورزشی و باشگاه ھا، مساجد، کارگاه ھا و در خانواد

عوامل اجتماعی مانند فقر، بيکاری والدين و اعتياد و به داليل . روزبه روز بيشتر مورد آزار و اذيت قرار بگيرد

  .شود روانی سبب بروز کودک آزاری می

 سال پيش کودک آزاری از  فقھی دارد و تا چندۀمھمترين نقص اين قوانين قصاص نشدن پدر و جد پدر است که ريش

تنبيه بدنی، ممانعت از تحصيل و به کار گرفتن کودکان برای اعمال خالف و بھره . شد جرايم خصوصی شناخته می

  .شوند کشی از کودکان نيز از انواع کودک آزاری محسوب می

  ١٣٩٣ ]سرطان[ مرداد ماه،١١٦ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 

 

 


