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 Children کودکان

 
  نھاد کودکان مقدمند

  ٢٠١٣  سپتمبر ٢٩

  
  کودکان مقدمند

  کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان
  

  
   شماره يکۀاطالعي

  !پاخيزيده ده در جمھوری اسالمی بعليه قانونی کردن تعرض جنسی به فرزندخوان
  

 مجلس شورای اسالمی به موضوع ، درست يک روز مانده به آغاز سال تحصيلی]سنبله[، شھريور٣١روز يکشنبه 

  . پرداخت١٣٩١ ]حوت[ مصوب اسفند ماه، حمايت از کودکان و نوجوانانۀ اليحۀاصالحي

گترين تنگنای اقتصادی است و گرسنگی آشکار خود را  در بزر، ايرانۀ زير خط فقر نگھداشته شدۀکه جامع در حالی

 ، بيش از ھفت ونيم ميليون کودک و نوجوان،کند  اعالم  می،که آموزش و پرورش ھمين نظام  در حالی،دھد نشان می

 حقوق کودکان و نوجوانان پرداخت که ۀ مجلس اسالمی به تصويب اصالحيه ای تحت نام  اليح،ند ااز تحصيل محروم

يد به شورای أئی شدن و تئ برای اجرا، مجلس اسالمیۀ مصوبۀ قانونی اين اليحۀدو ماد. را بررسی کرده بود نپيشتر آ

  .نگھبان فرستاده شده است

 زوجين سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک و يا نوجوان ۀ اين اليحه؛ در قسمت توضيحات شناسنام٢٢ ۀبه موجب ماد

  .شود ی نيز قيد میتحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن و

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع  "، اليحه٢٧ ۀسپس به موجب ماد

  "که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دھد است، مگر اين

عنوان ه  ھر کودکی که ب،بر طبق شريعت اسالم: "گويد  نظير میيکی از نمايندگان مجلس اسالمی با وقاحت بی

فقه و شريعت اسالمی اين . فرزندخوانده حکم فرزند را ندارد.  فرزند واقعی تلقی نمی شود،شود فرزندخوانده پذيرفته می

  ". جنسی برقرار کندۀ رابط، به نام ازدواج،دھد که سرپرست با فرزندخوانده اجازه را می

.  قانونی وضع کند، در دفاع از حقوق کودکان بی سرپرست،قرار نيست! اين مجلس شورای اسالمی است! دنيتعجب نک

خواند و ارتباط جنسی با کودک شير   کودک را زوجه می١٢ ألۀ مس٤٣٠ ۀھمانگونه که خمينی در تحريرالوسيله صفح

  .د است رھبر خوۀاين مجلس ھم تابع اعتقادات وحشيان. شمارد خواره را مجاز می

اين !  حس اسالمی در پذيرش فرزند استۀ ھم،م با احساس جنسی بين فرزندخوانده و سرپرستأقانونی کردن رابطه تو

  !خواند  دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان میۀرا اليح  آن حقوقی است که شريعت اسالمی آنۀھم
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 آن ۀ ھم،انزده سال قمری برای پسران سال قمری برای دختران و پ٩ سن ،طبق قوانين شريعت ضد کودک اسالمی

  . مورد تعرض جنسی قرار دھد،عنوان انسان بالغه برا  تا کودکی ،تواند صبر کند مرزی است که اسالم می

 سال به باال را به ٩ رسمی ارتباط جنسی با کودک ۀ اجاز، کدام دادگاه صالحه بيايد و بنا به کدام مصلحت،قرار است

 ؟ کدام منفعت کودک حکم می!اين چه دادگاه صالحه ای است.  عنوان پدر پذيرفته استه  که کودک او را بفردی بدھد

  ؟!کند که مورد تعرض جنسی از جانب پدر خود قرار گيرد

  ! خانواده ھا،مردم شريف؛ پدران و مادران

و کودکان و قرار دادن آنان  بی ارزش کردن زنان ،اوتس بيرحمی و ق،خشونت و بربريت! حکومت اسالمی ھمين است

 ، نگھداری از حيوانات برای ذبح آنان،از نظر اين جماعت وحشی.  کار اين دين و شريعت بوده وھست، احشامۀدر رد

  . جنسی با آنان استۀ سپس برقراری رابط،عنوان فرزندخواندهه دقيقا مانند نگھداری از کودکان ب

 براين است که فرزندخواندگی رابطه ای طبيعی و خانوادگی مانند ساير  تمام سعی و تالش، جوامع متمدن بشریۀدر ھم

اما وقتی نوبت به جمھوری .  تمايز و مرزی با ساير فرزندان نداشته باشد، جداسازی،گونه تبعيض ھيچ. فرزندان باشد

  .شود ر می با کودک رفتا، چيزی در رديف بردگان، مانند اشياء به غنيمت گرفته شده دقيقاً ،رسد اسالمی می

 که ، پدری و مادریۀ نه فقط خدشه دار کردن حرمت رابط،اين نه فقط فرو ريزی ارزشھای اخالقی و انسانی جامعه

مندی جنسی هسرپرستی کودک به طمع بھر. نابودی تمام و کمال اعتمادھا و ارزشھای شناخته شده و محترم بشری است

  . از او جرم جنايی سنگين و غير قابل تحمل است

 با تصويب چنين قانونی ،حکومت جمھوری اسالمی ايران.  اعتراض کردءايد به اين قانون فوق ارتجاعی با تمام قواب

  .بدون درنگ بايد از ھمه مجامع معتبر جھانی به جرم جنايت آشکار عليه کودکان محکوم و اخراج گردد

تمامی نمايندگان مجلس . ار بين المللی متوقف کنيم قانونی را به ضرب فشۀ اين اليح، تالش خواھيم کرد،ءما با تمام قوا

 تحت تعقيب قانونی ،جرم مشارکت در تعرض جنسی به کودکانه  بايد ب،اسالمی که اين دو ماده را تصويب کرده اند

  .مراجع بين المللی قرار گيرند

 قانونی مجلس ۀيه اين مصوب بيدرنگ عل،خواھيم ھا و سازمانھای مدافع حقوق کودکان می" ان جی او "، نھادھاۀاز ھم

  . دنيا را متوجه تعرض جنسی قانونی به کودکان در ايران کنيد. اسالمی به مقابله برخيزند

 مراجع ذيصالح بين المللی را از فاجعه ای که جمھوری ۀ جھانيان را خبر کنيد و ھم، با اقدامات فوری،ھر جا که ھستيد

از آنھا بخواھيد جمھوری اسالمی را برای توقف . دھد با خبر کنيد ام میاسالمی در تعرض جنسی قانونی به کودکان انج

  .بيدرنگ اين قانون تحت فشار بگذارند

  . پيگيری و محکوميت بين المللی اين اليحه را به اطالع خواھيم رساندۀ نحو،در اطالعيه ھای بعدی

  

  نھاد کودکان مقدمند
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