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، اختيار شماست در 1390در سال  رانيکودک و نوجوان در ا یحقوق تيوضعکتابی که تحت عنوان 

و  بطور نمونه مجموعه ای از اسناد و شواھد نقض حقوق کودکان و نوجوانان کشورمان ايرانست که

بسيار  انتخاب گرديده و چهخبرگزاری ھا و رسانه ھای داخلی مورد تائيد جمھوری اسالمی تنھا از 

ا اينکه در نھايت تاسف از نظرگاه  ما موارد نقض سيستماتيک حقوق کودکان که يا منتشر نگرديده و ي

  دور مانده است.فعاالن حقوق بشر 

کودکان و نوجوانان و يا کليه اسناد و شواھد نقض حقوق بشر و بويژه حقوق ميبايد ما اينست که  وربا

باميد روزی که بتوان اين اسناد و شواھد را  ،را گردآوری کردبھتر بگوييم سازندگان فردای ميھنمان 

  در دادگاھی بين المللی برای احقاق حق قربانيان و بازماندگان آنھا و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت، 

ايرانی گامی است بسيار  و انتشار اسناد و مدارک مبتنی بر نقض حقوق جامعه گرد آوری، افشا

اننده گرامی نيز درخواست ميکنيم دست نياز و مددجويانه ما را برای رسيدن از شما خو ارزشمند که

  .پاسخگو باشيدبدين ھدف 

  

  مورد توجه:

 بويژه حقوق  بشر اعالميه جھانی حقوق مواد با تانترام شما خوانندۀ گرامی و برای آشنائی بيشتربه اح

 بوربا ھمت و تالش آقای بھرام پنياد های ک قدمهدر م، انکودک حقوق پيمان نامه بين المللی و  انکودک

و  25از ماده  2بند با بررسی تا  کوشش نموده ايم  ،تھيه گرديده آلماندر  انھمکار و فعال حقوق کودک

و حقوقی اين قشر از  تعاريف مختلف قانونیاعالميه جھانی حقوق بشر،  26از ماده  3 و 2 و 1بندھای 

 مقايسۀ آن با و اجتماعی ،شرعی، سياسیايران از نظرجمھوری اسالمی جامعه در قانون اساسی 

 در اختيارتان قرار دھيم.و دقيق  را بطور جامع موجود و جاری در کشور شرايط 

  

 کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

  صديقه جعفری 
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  :رانيمقدمه کتاب گزارشات نقض حقوق کودک و نوجوان در ا

پس از انقالب صنعتی و  ،ی اساسا محصول دوران مدرنيزم استشناختمفھوم کودکی از منظر جامعه 

، جامعه شناسان، نظريه پردازان اجتماعی و در متون بسياری از فالسفهرشد سرمايه داری با وجوديکه 

کشی آنان سخن به ميان آمده است، ليکن کودکی و سياسی، به حقوق کودک توجه شده و از بھره 

ون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعاالن اجتماعی، جنبش ھای کانکه امروزکودکان آنگون

 است. ين فمينيستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نو

  

 :وقوع اين امر  مجموعه ای از داليل 

تحوالت پس از جنگ جھانی دوم، توجه سازمان ھای بين المللی از جمله سازمان ملل متحد و . ١

مقوله آسيب پذيران جنگ بويژه زنان و کودکان، کودکان آسيب ديده، سوء کميسيون ھای متعدد ان به 

استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای 

 بدن، کودکان خيابانی وبی سرپرست و ... را افزايش بخشيد.

ن به نھاد توجه آنا حقوق بشر، تمرکز ون فعاالن رشد جنبش ھای مدنی زنان و فمينيستی در بي. ٢

زناشويی، مقوله آموزش و تربيت کودک، ازدواج و طالق، آسيب شناسی  خانواده، روابط ھمسری ،

 خانواده و در نھايت مقوله کودک و کودکی محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.

ر غرب و طرح و پيگيری ژه دحضور بيش از پيش زنان در حوزه ھای مختلف جامعه شناسی بوي. ٣

انجام پژوھش ھا و  اين خصوص ، بررسی و نقد نظريه ھای جامعه شناسی در مسائل کودکان،

ويليام کورسارو يکی از محققان جامعه مطالعات مرتبط نيز دراين راه نقش بسزايی داشت. به تعبير 
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و اقليت ھا نيز سبب توجه جامعه شناسان به ساير گروه ھای تحت سلطه نظير زنان شناسی کودکی، 

 عطف توجه به کودکان گرديد.

يکسو و از  اعی اجتمبھداشتی، رفاه و افزايش خدمات و تامين  ،رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه.4

ی ديگر، جوامع مدرن بويژه جوامع يافزايش متوسط طول عمر از سو کاھش نرخ مرگ ومير اطفال،

  با کاھش نرخ زادوولد روبرو ساخت.  اروپای شمالی و غربی و امريکای شمالی را

شد.  جمعيتی و اجتماعی اين جوامع تبديلھمزمان با اين امر پديده سالخوردگی به يکی از مسائل عمده 

ھمچنين با توجه به نرخ رشد منفی و يا بسيار اندک جمعيت دراين جوامع، مسئله پويايی و ادامه حيات 

ار گرفته و لذا کودکان بعنوان سرمايه انسانی و فرھنگی و بقای اين جوامع انسانی در صدر توجه قر

 .ندبرای تداوم تمدنی اين جوامع درمحور توجه قرار گرفت

افزايش خدمات بھداشتی نسبی در ممالک درحال توسعه و کاھش نسبی مرگ و مير کودکان در . ۵

ی اين ھرم جمعيتسال و عريض شدن ساختار  ر نيز سبب ساز افزايش جمعيت خرديبرخی از ممالک فق

با رشد نرخ مھاجرت بر اثر فقر، کاريابی، باليای طبيعی، و مصائب اجتماعی نظير جوامع گرديد. 

ای نا امن به کشوری امن، شدت ه کودکان از جغرافيدسترجنگ و کشتارھای جمعی زمينه خروج گ

 .توجه به اين مسئله را  فزونتر ساخت

گرديد.  مينه ساز رشد توجه به مقولهواردی است که زتحوالت ساختار خانواده نيز از ديگر م.6

انسان و اقتصاد جامعه از وابستگی به زمين، با حضور پدرو مادر،  اده با جداسازیبطوريکه خانو

 کارکرد ھسته ای دردنيای مدرن تغييرو... به شکل  ھا عروس و پسران و نوه ھا، مادر و پدربزرگ

  د. دا

مادر بعنوان زن و شوھر و فرزندان زندگی می کنند که در ارتباط ھسته ای فقط پدر و  درخانوادۀ

. دراين تنوع مشاغل خدماتی و اجتماعی ھستند مستقيم با توسعه سرمايه داری، فناوری، توسعه شھرھا،

ساختار کودکان نقش محوری تری نسبت به والدين داشته و بيشتر مورد توجه قرار می گيرند. به بيان 

حضور بيش از پيش  ير نقش داده ،الری، بجای پير ساالری به خردسن ساالری تغيديگر رابطه سن سا

زنان در بازار کار و ضرورت نگھداری از کودکان توسط نھادھای جايگزين نقش مادری مانند مھد 

  گرفت.کودک، مدارس، مراکز بازی و تفريحی مقوله کودکی را بيش از پيش در مرکز توجه قرار

ده در خارج از قاعده ازدواج و وقوع بی سرپرستی سبب ساز اولويت قرار گرفتن کودکان متولد ش .٧

معتقد است با تحوالت ناشی از جامعه جامعه شناس معاصر آلمانی، مقوله کودکی گرديد. اولريخ بک

، فرديت سازی در برابر جھانی سازی چنان روبه گسترش نھاده است که در ساختار مدرن و مدرنيته 

که در انتخاب پدر، مادر، خواھر و برادر خود نيز اختيار عمل  )نه والدين ( ھستند ن کودکانخانواده، اي
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دارند بويژه در خانواده ھای دست دوم که ھر يک از والدين کودک از ازدواج ھای قبلی خود دارای 

 .را تشکيل می دھند! فرزندانی ھستند که شبکه جديدی از خانواده

تحوالت علمی و اجتماعی نيز از ديگر علوم انش فرافکنی و پيش بينی عه دآينده شناسی و توس. ٨

راھبردی است که از سوی بسياری از نھاد ھای قدرت و صاحبان ثروت برای تخمين ميزان و تضمين 

.  ی فراگير داشتعت در چند دھه اخير رشدنظم، ثبات و تحوالت بازار و مناسبات مرتبط با آن بسر

 گزينه ای بودکهنيز در رشته ھايی مانند جامعه شناسی نيز شناسی آينده له ين ميان کمک به مسئدرا

امور ی از اين توانست در آينده فاکتور تاثير گذاری محسوب شود. يکميو اين امر گرديده  سبب توجه به

  کودکی و ضعيت کودکان در جوامع کنونی بعنوان موضوع آينده شناختی بود. پرداختن به 

 

  .پس از جنگ جھانی دوم ،درکنوانسيون جھانی کودکحقوق و اما 

به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان  ١٩۴٨در اعالميه جھانی حقوق بشر که در سال  

مسلحانه و  برخورد ھایييع حقوق آنھا به ويژه در اما وضعيت خاص کودکان و تض ،هاشاره گرديد

ت توجه به حقوق کودکان و حمايت از آنان را آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ جھانی دوم، ضرور

  در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود.

پيش نويس موقتی اعالميه جھانی حقوق کودک توسط کمسيون حقوق بشر به شورای  ١٩۵٩در سال  

اقتصادی و اجتماعی سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در واقع اساس و بنياد 

  . ی ريزی کرد دک را پکنوانسيون حقوق کو

 ٢٠قريب  ١٩٩٠به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال  ١٩٨٩پيمان نامه حقوق کودک در سال 

دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعھد شده اند. اين کنوانسيون با  ١٩٠کشور و ھم اينک بيش از 

  ) ١ماده حقوقی درتعريف کودک آورده است: حقوق کودک در ماده ( ۵۴

سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک،  ١٨منظور از کودک افراد انسانی زير  «

 ». سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود

ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز  ۵۴مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که 

  است: 

اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردھای بھداشتی،  الف) مفاد قانونی پيش شرط برای شناسايی حقوق

آموزشی، تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرھنگ و اوقات 

  فراغت؛

ب) مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و 

 ، بی عدالتی و تضادھا؛جنسی، بھره کشی، سوءاستفاده معيشتی
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پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی و مدنی از قبيل داشتن نام و ھويت، مورد 

مشورت و توجه قرار گرفتن، سالمت جسمانی، دستيابی به اطالعات، آزادی بيان و انديشه و چالشگری 

  ).٣۶، ص ١٩٩۵در تصميم گيری درباره آنان ( مايال، بری، 

بعيض جنسی، براين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زير مورد تاکيد است: عدم تبنا

حق حيات، بقا و رشد؛ احترام به ديدگاه کودک؛ عدم شکنجه و باز داشت و  ،نژادی، قوميتی و دينی

تامين بويژه در موقع بی  حق ،انديشه و دين و شرکت در اجتماعاتآزادی  ،ی کردن کودکانزندان

  آموزش اجباری، زبان مادری و حق تفريح. ،بيمه و بھداشت و درمان ،تامين اجتماعی ،سرپرستی

  

 کودکی درايران؛ مفھومی در ابھام!

ين قانون پيوسته با امضای کنوانسيون به جرگه متعھدان مفاد ا ١٣٧٠عليرغم اينکه دولت ايران از سال 

ۀ نوانسيون با روح اين قانون فاصلوه اجرای اين کبسياری از مفاد و رويکرد ھا و نحاست ولی ھنوز در

دارد. باوجوديکه قريب نيمی از جمعيت کشور در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه بسيار

ه تبع آن پديده کودکی در ايران ليکن جايگاه کودکان و ب، کودکانه بشمار ميرود ه ایجامع  ،ايران امروز

  است.  مشخصابـھام و نا رشار ازو س مختلف ی بسيارابعاد از

، شرعی، سياسی و اجتماعی تاييد اين اين مفھوم در ادبيات مروری کوتاه بر تعاريف مختلف قانونی

 نکته خواھد بود:

پذيرفته شده است که کودک شامل کليه لملل داده است  ا ی بينھا براساس تعھدی که دولت به کنوانسيون١

 سالگی قرار دارند.  ١٨ه سنی بين صفر تا ای است که در فاصل افراد تابعه

سال تمام قرار داشته و ھيچ  ١۵کودک شامل کليه افرادی است که زير  ،از نظر قانون کار کشور.  ٢

 کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد. 

گردد ، افراد زير  از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می. ٣

 اند.  از اشتغال منع شده ،سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی ١٨

سالگی و  ٩افراد صغير شامل کسانی است که در بين دختران زير سن  و فقاھتی از زاويه شرعی. ۴

سالگی قرار دارند. اين رويکرد ھنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش  ١۴بين پسران زير سن 

 ژيک از آنان است.بيولو

توانند در ليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نميسالگی بد ١۶از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير  .۵

 انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دھند. 
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ای  از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنھا فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه .۶

سالگی بصورت مجرد در  ١٨سالگی و پسران تا سن  ٢۵مند شوند که دختران تا سن  ھرهو درمانی ب

 خانه پدری باشند. 

سال کودک معرفی شده و در مورد  ١٠در نھايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز افراد زيرسن 

  . نيستندزمره کودکان  درسال  ١٠وضعيت اشتغال، افراد باالی 

 

 کودکان و آموزش!

بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و  آموزش

سال،  ١٨سالمت فکری و روحی آنان است. براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير 

يک ميليون نفر نيروی فرھنگی شاغل در مراکز  نزديک بهميليون دانش آموز،  ١۵در کل کشور قريب 

کالس  دردانش آموز تعداد  ھزار کالس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط  ۶٠٠و  آموزشی

  . استنفر  ٣٠درس 

  دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی آموزش کودکان بطور خالصه پرداخته می شود:

، در مقطع راھنمايی  %٩٠دھد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی  آمار سرشماری کل کشور نشان می

 ١٢تا  ۶درصد کودکان  ١٠باشد. به عبارت ديگر مي %۴٨ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان   %۶٨

سالگی از امکانات  ١٨تا  ١۵درصد افراد واقع در سن  ۵٢سال و  ١۵تا  ١٢درصد کودکان  ٣٢سال، 

 )١٣٧۵در سال آمار سال  (آموزشی محروم مانده ودر فضاھای آموزشی نبوده اند.

ميليون نفر را تشکيل می دھند کجا  ٣٫۵اين تعداد کودک که بيش از  پرسش اساسی اين است که

  ھستند!؟

 ١۴ای نيز حاکی است که نرخ بيسوادی در مناطق شھری  وضعيت آموزش براساس توزيع منطقه

 ٣٨درصد زنان شھری و  ١٨درصد است و بر حسب جنسيت نيز  ٣١درصد و در مناطق روستايی 

ند. اين ارقام نشانگر اين است که محروميت آموزشی در بين در صد زنان روستايی بيسواد ھست

کودکان، نوجوانان و جوانان؛ در بين روستاييان و در بين زنان و در نھايت کودکان دختر بيش از ساير 

 ای است. گروھھای سنی، جنسی و منطقه

درصد ،  ۴٣ھای مرزی بويژه سيستان و بلوچستان با  از سوی ديگر از نظر استانی اغلب استان

درصد بيسوادی بدترين وضعيت را دارند. وضع زنان  ٣١درصد ، آذربايجان غربی با  ٣٢کردستان با 

درصد و  ۴٣درصد ، زنان کردستان با  ۵٢ھای محروم نيز بيانگر اين است که زنان سيستانی با  استان

 درصد بيسوادی از وضعيت محرومتری برخوردارند. ٣۴زنان ھرمزگان با 
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سال است که  ۴٫۴سال در ايران  ٢۵ه کلی ديگر ميانگين سطح تحصيل در جمعيت باالی در يک نگا

سال گويای فقر آموزشی قابل توجھی است. اين شاخص  ١٠در مقايسه با کشورھای پيشرفته با ميانگين 

باشد. به بيان ديگر سطح تحصيل در کشور برابر  سال می ٣٫۶سال و در بين زنان  ۵٫١در بين مردان 

 .کمتر از نصف سطح تحصيل و سواد در بين ملل پيشرفته استبا 

 تر از استاندار جھانی است. درسالدرصد کم ۵٠برآوردھا نشان می دھد حد مطلوب فضای آموزشی 

 ھزار ۵ھزار مدرسه تخريبی و خطرآفرين،  ٣٢ھزار مدرسه غير مقاوم،  ٢٧،  ٨۵تا  ٨۶تحصيلی 

ميليون نفر درمدارس دو  ٩ميليون نفر دانش آموز،  ١۵بين مدرسه استيجاری وجود دارد. ھمچنين از 

درصد کالس ھای درسی چند پايه ھستند يعنی چند پايه  ٣٠نوبته تحصيل می کنند و حدود بيش از 

تحصيلی اول تا پنجم در يک کالس می نشينند. از سوی ديگر بررسی ھا حاکی است فضای حرکتی 

 ٢۶متر است که برای کودکان دانش آموزدر ايران برای پسر  ٢٫۵استاندارد برای دانش آموزان معادل 

 متر است.سانتي ١٧سانتيمتر و دختر 

درصد دانش آموز  ١۵٫٧ميليون نفر و  ٢درصد دانش اموزان معادل بيش از  ١٣٫٣عالوه بر اين، 

 ! سالگی کاھش يافته است  ١٣تھرانی در معرض خطر اعتياد قرار دارند و سن گرايش يه اعتياد به 

ختران زير سن بلوغ نيز از باری تحت عنوان حجاب اسالمی برای دختران حتی دجمچنين پوشاک اھ

  .يقی است که بر کودکان از سوی بزرگساالن تحميل می شودداصديگر م

  ھا نشان می دھد: ھای آموزشی ايران در مقايسه با ساير کشور گزارش شاخص

عبارت  ١٩٩٠-١٩٩٩خالص داخلی در طول سالھای *. نسبت ھزينه آموزش وپرورش به کل توليد نا

  را احراز کرده است.  ٨١کشور دنيا، رتبه  ١٣٠درصد است که از اين منظر، ايران در بين  ٣٫٣از 

ساله و باالتر که توان خواندن ونوشتن دارند، گويای  ١٥شاخص باسوادی در ايران، در بين افراد . ١

  از زنان ايرانی با سواد ھستند.  درصد ٧٣،  ٢٠٠٣اين امر است که در سال 

را احراز کرده است! ھمين  ١٢٥دھد که ايران رتبه  کشور، نشان می ١٨٤مقايسه اين شاخص در بين 

 ١٨٤درصد باسوادی است که درمقياس جھانی نيز از بين  ٨٦شاخص برای مردان ايرانی نيز برابر با 

  است.  ١١٦کشور، حايز رتبه 

ھزار کتاب در سال  ٤١١ھا در ايران حاکی است که ايران با  کتابخانهھای  شاخص تعداد کتاب. ٢

را اشغال کرده است که به بيان ديگر در مقياس  ٥٨رتبه  ،کشور مورد بررسی ٨١، در بين ١٩٩٥

  اند.  قرار گرفته تریينئدر موقعيت پا کشورھايی است که

کتاب  ٦دھد که با  معيت کشور نشان میھا در ايران به کل ج ھمچنين نسبت تعداد کتابھای کتابخانه. ٣

و بدترين  ٧٢کشور مورد بررسی، ايران در رتبه  ٨١برای ھر يکھزار نفر ايرانی، در مقايسه با 
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مستقيمی است که در نبود ۀ ندانيان نشان دھنده رابطوضعيت قرار دارد! مقايسه اين آمار با تعداد ز

  دھد.  امکانات فرھنگی رخ می

 عضو کتابخانه وجور دارند که اين رقم در مقايسه١٣،٢١٧، در کل کشور ١٩٩٥ل برپايه آمار سا. ۴

 کشور مورد بررسی که اطالعات آنھا در دسترس ٦٨ست که از بين با مقياس جھانی ، نمايانگر اين

  قرار دارد. یظر نيز در وضعيت نامطلوب. به بيان ديگر از اين نرا داراست ٤٨اشد، ايران رتبه بمي

ھا به کل جمعيت کشور است که از ھر يکصد  اگوارتر شاخص نسبت اعضای کتابخانهوضعيت ن. ۵

کشور  ٦٨ھا ھستند. از اين نظر نيز ايران در بين  (دو) نفر عضو کتابخانه ٢ھزار نفر ايرانی فقط 

  باشد! می ٦٤دارای مقام  ،مورد بررسی

ھا گويای  ھا، آمار الهاز نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به کالس درس در بين نه س. ۶

نفر درھر  ٣٢کشور دارای شرايط نامطلوب، ايران با  ١٧وضعيت نامطلوبی است . بطوريکه از بين 

  کالس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.

کشور جھان  ٤١قريب نيم ميليون دانشجو در  ، بر اساس نتايج بررسی بين المللی علم ورياضيات. ٧

نفردر رياضيات  ٤٢٩ح چھار رياضی ھستند. از زاويه اين شاخص در ايران، مشغول تحصيل در سط

کشور،  ٢٨در مقياس جھانی ميان   رانسطح اشتغال به تحصيل دارند که اينفر در علم در اين  ٤١٦و

  را احراز کرده است. ٢٥رتبه 

ان واقع در از نظر شاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدايی يا عدم پوشش تحصيلی کودک. ٨

 ١٠٩ن در بين جايکاه ايراو  دختران در فضاھای آموزشی نيستنددرصد  ٧سن تحصيل، در ايران 

  است. ٧١رتبه  در کشور مورد بررسی 

كشور مورد  ١١٣ايران از بين  از آنست کهازنظر شاخص اميد به زندگی تحصيلی نيز شواھد حاكي

را بخود اختصاص داده است. اين رتبه  ٦٠ رتبه ١١،٣ ، با ٢٠٠٠ - ١٩٩٩سال تحصيلی بررسی در 

  باشد. از يكصد كشور مورد بررسی می ٤٣و برای مردان کشور  ٩٩از  ٦٤برای زنان 

بطوريكه دسترسی دانش شاخص ديگری است که مورد بررسی قرار گرفته است.  دسترسی به امكانات

رتبه  كشور ١٦در مقايسه با رصد است كه د ٣٧ساله درخانوارھای ايرانی به ماشين حساب  ٩آموزان 

 ١٦درصد است كه در مقايسه با  ٨! ھمچنين دسترسی آنان به كامپيوتر نيز برابر دارا ميباشد را ١٦

د از نظر دسترسی به را اتخاذ كرده است. از سوی ديكر نسبت ھمين افرا ١٥كشور مورد بررسی رتبه 

را بخود  ١٦رتبه  رشور مذكوك ١٦رصد است كه در ميان د ٢٧ ،ت در ايرانغكتاب فرھنگ ل

 ١٨كتاب، حاكی است  ٢٥اختصاص داده است! شاخص مقايسه اين گروه سنی از نظر داشتن بيش از 

را اشغال  ١٦رتبه  نامبرده شده كشور  ١٦ن برخوردارند كه در بين درصد اين گروه سنی از اين امكا
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درصد  ٢٣يا مطالعه، در ايران  كرده است! درنھايت اينكه نسبت دسترسی اين گروه به ميز تحرير

  .داردكشور آخرين رتبه را  ١٦است كه باز ھم از ميان 

  

  کودکان کار!

برند! بی نمي ميليون کودک در فضای آموزشی بسر 3.5شواھد پيش گفته نشان از اين داشت که قريب 

ا زندگی می ست که اين تعداد کودک در کدام فضاين يگرددين پرسشی که به ذھن متبادر مترديد نخست

  کنند؟ 

  در اين قسمت با بررسی کار کودکان، می توان به بخشی از اين پرسش پاسخ گفت.

حقوق کودک ھرگونه کار و استثمار کودک را بعنوان مانع آموزش و طی دوره کودکی  32ماده  

% ازنظر اقتصادی  12سال حدود  19تا 10ممنوع شناخته است. براساس آمارسرشماری از کل افراد 

  درصد بيکار ھستند.  25% شاغل و  75فعال شناخته شده اند که 

ھزار  20سال بعنوان شاغل در کشور به ثبت رسيده اند و  15ھزار نفر کودک زير  370درکل قريب 

  کودک کار در تھران ثبت شده است. 

انجمن  ھزار نفر و 700اين ارقام البته متناقض با آمار ھای ديگری است که برخی به رقم بيش از 

  ھزار نفر استناد می کند!  800حمايت از حقوق کودک به رقمی در حدود يک ميليون و 

درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته  ١٢سالگی حدود  ١٠ تا ١٩از بين كل افراد واقع در سن . ١

درصد  ٢١سالگی  ١۵ تا ١٩درصد و بين سنين  ۴سالگی  ١٠ تا ١۴اند كه اين نسبت در سنين  شده

  شد. بامي

درصد فعاليت  ١٢بنابراين عليرغم منع قانونی اشتغال كودكان در كشور ، آمارھای رسمی گويای 

شده است. در  محاسبهفعال بودن اقتصادی تعريف و باشد كه البته فقط از زاويهاقتصادی كودكان مي

با را ) ھزار نفر ٩١۵/١سالگی ( ١٠ تا ١٩حاليكه اگر جمعيت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن 

ھزار نفر) در ھمين سال  ۵٧( ساير جمعيتھاھزار نفر) و  ۶٨٢/١جمعيت خانه دار و غير محصل (

درصد درفھرست جمعيت فعال در  ٢٢ھزار نفر) قريب  ۶۵۴/٣، از كل اين جمعيت (اضافه شود

  گيرند. سال قرار مي ١٠ تا ١٩فاصله سنی 

 ١٠ تا ١٩ھزار نفر) كه در بين سنين ٩١۵/١ی (وصف از بين كل جمعيت فعال از نظر اقتصادبا اين. ٢

درصد بيكار ھستند. ھمين رقم با وجود اختالط مفھومی و  ٢۵درصد شاغل و  ٧۵سالگی قراردارند ، 

برابر بيشتر از نرخ بيكاری كل كشور  ۵/٢آماری كه بدان وارد است گويای سطح بيكاری تا حدود 

مناسب اين طيف سنی نيروی كار، آسيب پذيری  است و بنوبه خود بيانگر فقدان فرصتھای شغلی

  و غير رسمی بودن فعاليت آنان ميباشد.  اشتغال آنان
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  :دليل منع قانونی بكارگيری و اشتغال كودكانشواھد حاكی است ب

ً فيزيكی از مشاغل سياه و با حدعموما كار كودكان اوالً مشاغل مربوط به  ، استاقل مھارت و صرفا

با حداقل مزد، بيشترين بھره كشی از نظر حجم كار، فشردگی ميزان كار، شتغال ھا اينگونه ادوم اينكه 

گيرد و صورت مينوع كار و سختی و زيان آور بودن آن و ھمچنين ساعات و روزھای كار كودكان 

سوم اينكه كار كودكان در شرايط ناامن، با كمترين ايمنی در برابر حوادث كار و بدترين وضعيت 

  د. پذيررابر بيماريھای شغلی صورت ميببھداشتی در 

  

   کودک ھمسری!

 ١٨ھای جھانی تا  وقوع ازدواج در سنين خردسالی و به تعبير مشخص کودکی که در کنواکسيون

دھد. سعه نيافته ، سنتی و بسته روی ميای است که در اکثر جوامع تو گيرد ، پديدهسالگی را در بر مي

ھايی از تاريخ اجتماعی انسان چه بسا دارای  رکردھايی که در برھهاين پديده با وجود برخورداری از کا

ۀ اجتماعی و فرھنگی حاصل از توسع ليکن با پيشرفت و تحوالتکارکردھای مناسبی نيز بوده است! 

اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنيزاسيون آنھا، امروزه از آثار و تبعات آسيب شناختی 

  مھمی برخوردار است. 

تربيتی کودکان برای پذيرش مسئوليت  ، روحی و ھمچنين عدم آمادگی آموزشی وتوانايی جسمی عدم

نه  اجتماعی و اقتصای بزرگ و سنگينی ھمچون ھمسری (اعم از زن يا شوھر) ، پدری و مادری ، 

بلکه سبب سستی پذيری و عدم ماندگاری آنان در اين نقشھای اجتماعی گرديده ،  تنھا منجر به آسيب

کودک و در نھايت يری جسمی و روحی ذوقوع تجربه تلخ اجتماعی، آسيب پ، ھای خانواده نيانب

ھمسری (بيوه يا مطلقه) شده است. مروری بر  ھای اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بی محروميت

 ۀازانديشی و مھندسی اجتماعی جامعھای ب تواند زمينهو فراگيری اين پديده در ايران ميوضعيت وقوع 

  ايران امروز برای رھايی از آثار و تبعات نامناسب اين پديده را فراھم سازد. 

  

   الف) ھمسران کودک:

 ۶٠درصد از کل جمعيت کشور ( ٢٧دھد که  نشان می ١٣٧۵شواھد آماری مبتنی بر سرشماری سال 

 ١٠ تا ١۴درصد در بين  ١۵برند و بطور ويژه سالگی به سر مي ١٠ تا ١٩ميليون نفر) در بين سنين 

  . قرار دارند سالگی ١۵ تا ١٩درصد ديگر در بين  ١٢سالگی و 

درصد بين  ٣۵ميليون نفر) ،  ۴۵ساله و باالتر ( ١٠به بيان ديگر از بين کل جمعيت واقع در سنين 

کودک سالی جمعيت  ترر حال گويای جوانسالی و به تعبير دقيقه ھکه بھستند سالگی  ١٠ تا ١٩سنين 

  اشد. بايران امروز مي
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 ١۶سالگی ( ١٠ تا ١٩ايران نيز، از بين کل جمعيت واقع در سن  ۀجامع» کودکانه«رافيای غدر ج

  اند. درصد آنان حداقل يکبار ازدواج کرده ۵ميليون نفر) بيش از 

ھزار نفر کودک در نقش ھمسر ، خواسته يا  ٩٣٠حدود  ١٣٧۵توان اذعان داشت در سال  از اينرو می

  اند. ليت کردهناخواسته قبول مسئو

در ايران امروز عليرغم اينکه خود به تنھايی يک مسئله اجتماعی است ، در » ھمسران کودک«پديده 

مادران «ای که تعداد  برد. به گونه درون خود از يک مسئله ديگر تحت عنوان تمايز جنسيتی نيز رنج می

ست که دختران خردسال و گويای اين مھم ا» پدران کودک«برابر فزونی نسبت به  ۵/۶با » کودک

ً با  ١٠ تا ١٨کودک واقع در سنين  اند که در سنين باالی  ھمسر مردانی شده ،درصد ٨۵سالگی عمدتا

نسل خود  درصد از اين قشر کودکان با کودکان ھم سن و سال و يا ھم ١۵سال قرار دارند و فقط  ١٨

  اند.  ازدواج کرده

زن «گويند مياصطالحاً کنند  سال ازدواج می ١٠ تا ١٨در سن ھای واقع  مردانی که با دختربچه دهپدي به

  را با ھم اختيار کرده است! » و بچه

 ١٠ تا ١٩ھزار ھمسران واقع در سنين  ٧۶۵حاکی است که از بين » ھمسری کودکان«سنی پديده آمار 

سنين  درصد ديگر بين ٩ھزار نفر) و  ٧٠٠سالگی ( ١۵ تا ١٩درصد در بين سنين  ٩١سالگی ، حدود 

  ھزار نفر) قرار دارند.  ۶۵سالگی ( ١٠ تا ١۴

درصد اين پديده مختص زنان  ٨۶دھد که  نشان می» ھمسری کودکان«جنسی پديده آمار از سوی ديگر 

درصد حداقل  ١٠سالگی حدود ١٠تا  ١٩ھا است. به بيان ديگر از بين زنان واقع در سنين  و يا دختربچه

  درصد است. ٢نسبت برای مردان واقع در اين سن فقط در حد اند ولی اين  يکبار ازدواج کرده

  اند. برابر بيشتر از مردان تن به ازدواج داده ۵توان چنين عنوان کرد که زنان در اين سن در واقع مي

نيز نمايانگر اين است که اين پديده برخالف تصور اوليه در » ھمسری کودکان«توزيع جغرافيايی پديده 

درصد وقوع) بيشتر از مناطق روستايی بوقوع پيوسته است. به بيان ديگر  ۵٣مناطق شھری (با 

دی عليرغم توسعه شھرنشينی و افزايش جمعيت و مناطق شھرنشين در کشور که از نظر فيزيکی و کالب

در مناطق » ھمسری و ازدواج کودکان«وقوع بيش از نيمی از پديده  یگويای توسعه اجتماعی است ول

است که با وجود افزايش متوسط سن ازدواج در کل کشور، ھنوز توسعه فرھنگی شھری نشانگر اين 

ھزار خانواده) کودکان  ۴٠٠ھای بسياری در مناطق شھری (بيش از  الزم بوقوع نپيوسته و خانواده

فرستاده و چه بسا » انه شوھرخ«خود را بويژه دختران خردسال خود را از سنين کودکی به 

شتی و رفاھی کودکان نيز تربيتی و معي ھای جتماعی و اقتصادی تأمين نيازصورت از مسئوليت ابدين

  يابند. رھايی مي
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   ھمسری کودکان: ب) بی

از بين کل کودکان  بيانگر آنست که سرپرست کودکان بی ،کان بيوه ، کودکان مطلقه و مادرکودآمار 

ازدواج ار ر نفر حداقل يکبھزا ٩٠٠درصد يا بيش ا ز ۵بيش از  سال  ١٠ تا ١٩واقع در سن کودکی 

   اند. کرده

ھمسری  فته دستخوش بیدرصد فقط در سال پيش گ ١٨قريب  ١٣٧۵بر اساس آمار سرشماری سال 

 ٢١ھمسر ( عبارتی ازدواج آنان با شکست مواجه شده است. از سوی ديگر از بين کودکان بیگرديده و ب

  اند.  طالق ، ھمسر خود را از دست دادهدرصد بر اثر  ۴٧درصد بر اثر فوت ھمسر و  ۵٣ھزار نفر) 

اشد که بدرصد شامل مردان مي ۴٠درصد شامل زنان و  ۶٠ھمسران بر اثر فوت ھمسر  از بين کل بی

بزرگسالی ھمسران ، حوادث و سوانح منجر به مرگ و ميربيانگر آسيب پذيری بيشتر مردان در 

ھمسر  ھمسر گزينی مجدد مردان بی  سری وھم بسياری از کودکان دختر ، ماندگاری بيشتر زنان در بی

 امل و پيامدھای آسيب شناختی برخی از عو…. دختران ازدواج نکرده و يااز گروھھای سنی ديگر و

  ست. اي ل وقوع چنين پديدهاست که حاص

دھند.  درصد را مردان تشکيل می ۴٠درصد را زنان و  ١٠ھمسران براثر طالق ، حدود  از بين کل بی

دک از نظر فشار عدم ماندگاری ھمسران کودک در جغرافيای ازدواج بويژه از سوی زنان کوتابی و  بی

دم احساس ع  ،کودک پروری ،شوھر داری ،ھای چند گانه خانه داری مسئوليت بار، بھره گيری جنسی 

بلوغ  ،يل سريع بسوی فسخ قرارداد ازدواج، افزايش آگاھیم ،مسئوليت پذيری در دوام خانواده

از عمده داليل …. بازنگری و عدم قبول ھمسر بويژه از سوی مردان و ،طرفين ازدواج شخصيتی

  باشد.  ھمسری بر اثر طالق در بين کودکان می وقوع پديده بی

سالگی  ١۵ تا  ١٩درصد بين سنين  ۶٢ھمسر بر اثر طالق  از نظر توزيع سنی ، از بين جمعيت بی

ر ھمان گروه سنی درصد د ۵۵نيز  ،اثر فوت ھمسر ھمسر بر بوقوع پيوسته است و بين جمعيت بی

ھمسری کودکان بر اثر فوت ھمسر در مناطق  درصد بی ۵٢. از نظر توزيع جغرافيايی نيز وجود دارد

 ۶٠اشد. از سوی ديگر بمي» ھمسری کودکان«ت شھری پديده شھری روی داده است که ناشی از ماھي

  ناطق شھری رخ داده است.ھمسری کودکان بر اثر طالق نيز در م درصد بی

ھمسری  درصد بی ۶٠ھمسری نيز حاکی است که بيش از  يا نسبت جنسی بی» ھمسری اضافه بی«پديده 

  است. صورت گرفتهکودکان زن و يا زنان در بين 

 تا ١۵ھمسری در سنين درصد بی ۶۶سالگی و  ١٠ تا ١۴ھمسری در سنين  درصد بی ۵۴به بيان ديگر  

ھمسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در  يا بی» ھمسری اضافه بی«است. ھمچنين سالگی مختص زنان  ١٩

  خورد. سالگی بچشم مي ١۵ تا ١٩بين سنين 
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زن ـ «و ماندگاری خواسته يا ناخواسته » مرد ـ کودکان«ھمسری  کوتاه بودن دوران و طول دوره بی

و يا مردان باالتر از سن ھمسری از يکسو و ھمسر گزينی مجدد مرد ـ کودکان  در دوره بی» کودکان

کودکان «و فقدان اين فرصت برای  ،سال از گروه زنان ھرگز ازدواج نکرده يا دوشيزگان ١۵ تا  ١٩

دليل فقدان بکارت و اھميت دوشيزگی در ھمسرگزينی است ھمسر) که عمدتاً ب کودک بی(زن ـ » مطلقه

  .ھمسر گرديده است د ـ کودکان بیھمسر به مر کودکان بی  ، منجر به افزايش نسبت و تعداد زن ـ

  

   کودک و خشونت!

  از زندان تا اعدام کودکان

شواھد حاکی است که از ابتدای وقوع انقالب اسالمی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی 

نفر ميرسد ، حدود  ٢٠که تعداد آن به بيش از  ،سا لگی ١٨تا  ١٣يندر سن ١٣۶٧اعدام شده در سال 

  اند.  ودک به داليل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شدهنفر ک ۴٠

يکی از مھمترين داليل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناھماھنگی و عدم تطابق ميان قوانين 

بيان ديگر اسالمی با قوانين حقوق بشر و معاھدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به 

فقه اسالمی به دليل تعھد مفاد آن به ساختارھای گذشته، دارای ساختار و مفاھيم وابسته به دورانی است 

  ھای نوين بشری ناسازگار است.  که با دستاورد

ای بر حسب توسعه يافتگی و  دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات ھر جامعه اميل به تعبير

ھای ساختاری روابط و مناسبات خاص ھر دوره  عی و فرھنگی آن پاسخگوی نيازميزان تکامل اجتما

ای و ھمچنين  تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله

سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه و يا 

  ی بر زجر مجرمان بوده است. مبتن

توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی  رھبران اين نوع از اجتماعات با بھره گيری از اين روش می

  بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. 

، نظام کيفری قديم تنھا ھدف مجازاتدر  فرانسوی معاصر متفکرو  تاريخدانميشل فوکو  پُل به نظر

مين دليل مجازاتھا بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و ھ هايجاد رعب و وحشت بود، ب

  مجازاتی که ھمگان شاھد آن نبودند معنايی نداشت.

ر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رھگذر از سوی ديگر قصاص در فقه اسالمی بيانگ

  حق را به صاحب حق برسا ند. 

، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عھده دارد   در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسالمی

کرار عمل بعنوان نماينده حکومت اسالمی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ ھمبستگی جامعه به ت
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دھد! در چنين ساختاری که ھنوز بر پايه مرد ساالری و پدر ساالری يا  مجرمانه عليه مجرم فرمان می

اصطالح سال يا ب ١٨ شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير

  ابند.يای برای دفاع از حقوق خود نمي دهھيچ نماين ،صغير

ً  ٨٠تا  ٧۶در طی سالھای  دھد که شواھد نشان می مورد خودکشی به مراجع انتظامی  ١٣٩١٧جمعا

  است.  گزارش شده

اند کمتر از  درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده ٩٣/١٣درصد مردان و  ١٠/١١از نظر سنی نيز 

  اند.  سال سن داشته ١٧

کنندگان  در بين اقدام) ٪٣١/١٢سال ( ١٧نفر کودک و نوجوان کمتر از  ١٧١٣مھم در اين ارقام،  لۀمسئ

اند بدون توجه به جنس و سن،  به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالھا به خودکشی دست زده

درصد به علت شکست  ١٨/٧درصد به علت اختالف خانوادگی،  ۵۴/٢٩به ترتيب فراوانی عبارتند از: 

 ۴٩/١صد به علت فقر و تنگدستی، در ۴درصد به علت اختالل حواس،  ٩٧/۴اميدی،  در زندگی و نا

  درصد به علت تحميل در ازدواج.  ٣٧/١درصد به علت مسائل ناموسی و 

اند که  اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده ۴۵/۵١ھمچنين 

  اعالم نشده است. 

درصد زن  ۶/٠اند. از اين تعداد تنھا  دهنفر بو ٠٩٢/١٠١سارقان دستگيرشده در سالھای مورد بررسی، 

  اند:  قرار گرفته زيرصد مرد بوده و در گروھھای سنی در ۴/٩٩و 

 ٠١/١۵سال به باال  ٣۵و %  ٣٧/٣٧سال  ٣۴تا  ٢۵، % ١٢/٣٨سال  ٢۴تا  ١٨، ٪٩/٨سال  ١٧زير 

بری   جيب ربايی و  توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راھزنی، دخل زنی، کيف%. 

  ھای سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:  برحسب گروه

سال  ٣۴تا  ٢۵،%  ٩٣/٣٢سال  ٢۴تا  ١٨، % ۴/٩سال  ١٧زير %) :  ٣٩/٩٠) مردان ( الف

  ،% ۶٢/١۵سال به باال  ٣۵و %  ٣٢/۴۴

و %  ۶۶/۴سال  ٣۴تا  ٢۵،%  ۵٨/٢سال  ٢۴تا  ١٨،%  ٢١/١سال  ١٧زير %):  ۶١/٩) زنان (ب 

  % . ١/ ١۶ال به باال س ٣۵

نفر بعنوان قاتل  ٧٠٢٨نفر مقتول و در کل  ٧٠٧٨در طول سالھای فوق در رابطه با قتل عمد 

  اند.  دستگيرشده

درصد  ۴٠/٣درصد از جنس مذکر و  ٧۴/۶شدگان قتل عمد اين است که  نکتة قابل توجه در مورد کشته

  اند. سال سن داشته ١٧از جنس مؤنث کمتر از 
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درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سھم  ١۴/١٠ا بدين معنا است که اين نسبتھ

نفر  ٧٧۴ھا يعنی  درصد کشته ٩٣/١٠شود که را به آن اضافه کنيم، مالحظه مي ھا جنين درصدی  ٧٩/٠

  اند.  کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده

اط باوجود سالگی است که ارقام در اين ارتب ١٨تا  ١٧البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن 

  باشند.بزرگی رقم آن شفاف نمي

ھا،  اند. بر اساس اين داده درصد زن بوده ٧۶/٧درصد مرد و  ٩۴/٨١از جمع قاتلين قتلھای عمد نيز، 

: اختالف خانوادگی استه ترتيب فراوانی بدين شرح ھای قاتلين برای کشتن افراد مقتول ب انگيزه

 ۴١/۶درصد، اختالفات ملکی و مالی  ۶٠/۶درصد، مسائل ناموسی  ۶۴/١٠صد، نزاع در ١١/٢۵

درصد، به قصد  ۴١/۴درصد، در ارتباط با موضوع سرقت  ٧٠/۴درصد، مسائل جنسی و منکراتی 

 ٧٢/٢درصد، در ارتباط با موادمخدر  ٩۵/٣ای  درصد، اختالفات قومی و قبيله ١۵/۴جويی  انتقام

درصد، اختالل حواس  ٧٣/٠درصد، پوشاندن خطا  ٧۶/٠مشروبات الکلی درصد، مستی ناشی از 

  .است  درصد قتلھا نيز غير از موارد ذکرشده  ۵٣/۴٢ ۀدرصد ! انگيز ۴٧/٠درصد و فقر ۶٨/٠

  

   کودک و بھره کشی نظامی: بسيج

يليونی از ابتدای وقوع انقالب اسالمی در ايران رھبران دينی ،سياسی و نظامی با شعار ارتش بيست م

  بسيج برآمدند.  یبه صرافت تاسيس نيروی شبه نظامی ـ ايديولوژيک

در ھمين راستا در طول سالھای نخست انقالب وجنگ ھشت ساله با عراق ھمواره بخش مھمی از سپاه 

  سال تامين شده است.  ١٨انقالب و جنگ از ميان اين گروه سنی وکودکان زير 

  ميليون بسيجی در کشور وجود دارند. ١٠ميليون وحداکثر  ۴ل بطوريکه برآوردھا نشان می دھند حداق

ھزار نفر دانش آموز زير  ۵۵٠سال جنگ ميان ايران وعراق بيش از  ٨شواھد نشان می دھد در طول 

نفر نيز معلول شده  ٣١٣۵ھزار نفر کشته شده و ٣۶ساله به جبھه ھای جنگ اعزام شده اند و  ١٨سن 

  . اند

  

  کودکان بی ھويت

ه اشاره شد، يکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت ھا برای احراز ھويت کودکان می باشد. چنانک

متاسفانه به دليل فرزندان حاصل از ازدواج ايرانيان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت نظير افغانی ھا 

ر بين و عراقی ھا و فرزندان ناشی از ازدواج ھای به اصطالح نامشروع از نظر دينی در حال حاض

  .  دک بی شناسنامه درکشور وجود داردھزار کو ٨٠تا  ۴٠
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در تھران وجود دارد. زمينه ھای عينی وذھنی ظھور فقط  ھزار کودک بی سرپرست  ١٠بطوريکه  

  وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است: 

  

  عوامل دينی .  ١

ر روابط جنسی نامشروع به دنيا ی که در اثاز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکان

ساسا فاقد ھرکونه جايگاھی برای شناسايی حقوق اجتماعی ھستند. عمده منطق اين رويکرد نيز اآيند مي

از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعاليت وقوع را بطه جنسی 

اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش ھای غير رسمی و  غير مشروع و زنا پيشگيری کرد. در

  پردازند.را کودکان و در واقع آيندگان مي نامشروع بزرگساالن می گردند و تاوان اين اعمال

  

  عوامل حقوقی.  ٢

دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته نيز ب نی وفقھی برگرفته از مبانی دينیدر حقوق مد

سکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص از کودکان و م

عدم جايگاھی برای اين پديده در نظر گرفته نشده است.  ،گيری جنبش ھای دفاع از حقوق آناناوج 

اشراف واذعان قانونگذار به تحوالت اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح 

ودر نھايت  منتقل نمود، توان به آيندگان تحميل و جزای جرايم امروزی را نمي نون کهعصری قا

محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطالح نامشروع و تحديد دامنه دربرگيری اين کنش 

در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحوال ت جھانی از ديگر زمينه ھای بروز ودوام اين پديده بشمار 

  . ميرود

  

  عوامل اجتماعی. ٣

عدم پاسخگويی به نيازھای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی 

تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج ھای بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از ھم وبدون وجود ميدان 

قوع فراگير روابط جنسی تحت گسترده انتخاب از بين گزينه ھای متعدد وسعی و آزمون بسيار و و

عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش 

 لد ھای نامشروع و کودکان بی ھويتھای جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تو

منجر به شرايطی گرديده  ،وشرعیاز سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرھنگ ومبانی حقوقی و ست ا

 مزايی ( حتی با وجود، حضور واعالرابطه جنسی منتھی به فرزند  ،است که بدون شناسايی پدر يافاعل

  آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) ھويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . 
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ران افغانی در ايران و اقدام ھمچنين وقوع پديده مھاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مھاج

بسياری از خانواده ھای فقير در قبول ھمسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان 

دليل يل وسيعی از افغانی ھا گرديده  که باز تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خ

ھزار  ۴٠بيش از  نزديک به ت ھمسر،و کشور در زمينه تبعيمحدوديت ھا وعدم انطباق قوانين د

باقی گذارده است که عالوه را ھم از نوع قانونی اش زن وفرزندان بدون وجود پدر آن خانواده در قالب

بر زنان بی سرپرست وبی شوھر آن افغانی ھا ،جمعيت بزرگی از کودکان بی ھويت باقی مانده است 

  ن شناسنامه صادر کرد.آنا براینگذار نميتوان که طبق تعريف قانون وقانو

  

  عوامل سياسی.  ۴

اقتصادی و  عدم اھتمام بموقع دولت در ساماندھی مھاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود

، تالش نا کافی ودير ھنگام برای رفع چالش ھا و ناھمخوانی ھای قانونی ميان دو از جمله اجتماعی آنان

زمينه سازی بروز چنين  و  در ازای اين قصور بزرگ کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت

  .بوجود آورده استشکل گيری اين پديده را سبب پديده فاجعه باری در کشور، 

  

  فقر فرھنگی و تعصب.  ۵

و  پدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود، سرپرستی و نقشجوانان تازه ازدواج کرده در بسياری از 

کودکان بی ھويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه  فقدان تمايل به فرزند خواندگی

  می گذارد .

  

  کودکان خيابانی

ھزار کودک خيابانی وجود دارد که ماھانه بين  ٣٠تا  ٢۵دھد در شھر تھران فقط بين شواھد نشان مي

ز کودکان ؛). نرخ رشد سوء استفاده جنسی ا١٣٨۵ميرند!(کودک خيابانی، نفر از آنان مي ١۵٠تا  ١٠٠

درصد رشد داشته و برآوردھا نشان  ٣۶۵برای عرضه در بازار روسپيگری در ايران در سال گذشته 

  .ھزار دختر در راه فروش و قاچاق به کشورھای عربی ھمسايه دارد  ٣٠٠از وجود 

  

  کودک آزاری

دک براساس يک تحقيق انجام شده با ھمکاری وزارت بھداشت و يونيسف در رابطه با وضعيت کو

تا ١٢درصد از نوجوانان ٩ساله و بيش از ١١درصد از کودکان شش تا ٢٠آزاری در ايران، حدود 

  شوند.سال، تنبيه بدنی مي١٨
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دارند: اگرچه در احکام اسالمی و قوانين کشور ما احترام به کودک توصيه و  الن اظھار میوئمس

ھای احتمالی"،  از طالق"، "گرفتاری آزاران تدوين شده است اما "ترس  قوانينی برای برخورد با کودک

ھا و "دشواری تھيه  ھا و ھمسايه "رعايت مسائل عرفی" مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده

درصد از ٨٠اسناد و اثبات کودک آزاری" از موانع اعالم و رسيدگی به پديده کودک آزاری است. 

سال و دختران ١٠خود را از ميان پسران شش تا کودک آزاران از نزديکان کودکان ھستند که قربانيان 

   .کنند سال انتخاب می١۵تا  ١٠

  

   کودک، کودکی و نقش نھادھای اجتماعی

تدبيری نسل قبلی  گير امروز، ناشی از بیادعا کرد که مسائل گريبان سياران به قاطعيت نسبتا بشايد بتو

باشد کودکان ميگير دامن ی که امروزمسائلبوديم! به بيانی ديگر ، کودکی بيش نما  زماناست که در آن

. مسائل خرد و کالن بسياری ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماستنيز 

توان شواھد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناھماھنگی که مي

ھويت؛ آينده مبھم کودکان بی  دکان نامشروع و بیدر شناسايی مفھوم کودک؛ ظھور و افزايش کو

سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، 

اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودھنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج 

عدم آموزش و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، و طالق زودرس و تحميلی؛ خودکشی 

فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن 

ھای خانوادگی و قومی، فقدان امکانات  آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طالق، نزاع

گير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم مسئله و آسيب ديگر که دامن ھا دهاوليه برای کودکی کردن! و 

شده است.در اين نوشتار تالش می شود با شناسايی ھريک از مسائل کودکان نسبت به ارائه 

ھا از يکسو و  ھا و قابليت راھکارھای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی

  تنگناھای موجود به راھيابی مسائل مذکور اھتمام داشت.ھا و  شناخت نارسايی

اولين اقدام در زمينه تعريف مفھوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه 

آنان است. اين ھمسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. 

ين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقھی و ھای کار، استخدام کشوری، تام قانون

باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين  کيفری و جزايی از زمره مھمترين متون قابل اصالح می

ھای ديگر  ھا و محدوديت قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت

ادھای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاھم بر سر ضرورت آن و استنباط است. دراين زمينه نھ

ھای متولی امور کودکان و  از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقھی و تطابق با شرع!) سازمان
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توانند بيشترين نقش را ايفا کنند.  ھای دولتی و به ويژه غير دولتی می ھای مرتبط با آنان، انجمن آسيب

ھا دردستگيری و حمايت از کودکان  ميرسد پيش از ھرگونه اقدامات نمادين و کم دامنه، اين انجمنبنظر 

فھومی و حقوقی در جامعه آسيب ديده، مھمترين حرکت راھبردی عبارت از ھمين يکسان سازی م

کان ھای برون مرز و جھانی در امور کود گيری از انجمنی باشد. بی ترديد در اين راستا يارايران مي

  ميتواند بسيار راھگشا باشد.

. در ھمين راستا يکی از ابزارھای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاھيم، حقوق و تکاليف 1

ھا در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار  . آموزش خانوادهاست دولت و مردم در مقابل کودکان

ورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پر

  کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اھميت بسياری برخوردار است. 

ھا و مفاھيم  ھا و گاه موانع حقوقی و فقاھتی از اين آموزه آشنايی مسؤالن دولتی نيز باھمه ناباوری

اھميتی است که بدون اين دو قطب مرتبط و سازوکارھای احقاق آن نيز از زمره امور فرھنگی حائز 

توان قدم از قدم باز گشود. در وھله سوم آگاھی کودکان از حقوق و صلی مسئله ساز برای کودکان!، نميا

ونی در تحقق حقوق بايسته آنان تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کن

ھای غيردولتی، نھادھای بين المللی،  ازمانباشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با ھمت سمي

  پذير است. ھای فرھنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان سازمان

ھای  ھا و زن و شوھران جوان از ھمان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج . آموزش خانواده2

و  و مرد، و ساختار فيزيکی اندام  زن فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار ھورمونی

ھمينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج 

آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئوالن دولتی در ترويج و دسترس 

در نوع و تشويق در اين راستا پيش بينی باشد. و ولد مي گيری از زاد وسايل پيش ھا و پذير کردن روش

  . گام است اولين ،نفر ٢فرزند زايی بيش از در پيشگيری  ھا و تزغيب ھا بلحاظ کمی و کيفی

. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی ھويت بسيار 3

  عضل عبارتند از: است. راھکارھای برون رفت از اين م

تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارھای درمانی و پزشکی 

مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشرَوع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسھيل و ترويج 

اين کودکان به ويژه از سوی مسؤالن دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش » فرزندخواندگی«فرھنگ 

  پرورانند. برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می

فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر و ارائه تسھيالت و پيش بينی سازوکارھای آسان 

  ن فرھنگ شود.ھای مالی و معنوی ميتواند بسترساز اي شايستگی والدين خواھان و حمايت
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ھای ذيربط در  . درمورد کار کودکان ھرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان4

ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناھمگون قوانين کار در 

در فضاھای آموزشی  نفر ونميلي ٣٫۵کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب 

و تا  گشتهھا از ادامه تحصيل محروم  وادهشان توسط خان آنکه اين عده يا به دليل جنسيت  بويژهنيستند! 

دليل ضرورت ب ھستند ويا و به خانه شوھر روند، مدديار مادران خود ودشان گشوده ش زمانيکه بخت

  شوند. زد يا بدون مزد ميبا ممشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار 

نفر از امکان  ٢٠ھای زير  منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه

سوی  از گير کار پا بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعھدات بيمه و قرارداد دست و

  گردد. ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می

مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، ھمانطور که پيشتر گفته ا اينحال آنچه ب

اولين اقدام راھبردی ميتواند تلقی ، تخدام کشوری و ساير قوانين مرتبطشد يکسان سازی قوانين کار، اس

قدان پوشش فراگير شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، ف

ساز ضرورت کار کودکان و انتقال  مندی سبب مندی از عوايد حداقل حق عايله تامين اجتماعی و بھره

ھای ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی  لذا يکی از راه گردد. میميراث فقر در نسل آتی 

ای تنگدست، بيکار، آسيب ديده ھ برای خانواده» معيشت آبرومند«ھای  ھای اجتماعی و تامين حداقل بيمه

  و پر اوالد (در کوتاه مدت) است. 

داليل و پيامدھای آن ، گزارش تحليلی ديگری به آمارکمی مورد ازدواج کودکان نيز که دردر.5

  سال ١٨تا  ١٠کودکان واقع در سنين از نفر ششصد ھزارام، شواھد گويای ازدواج بيش از  پرداخته

  . ديده ميشود

که دامنگير کودکان امروز و است  بسياری از آسيب ھای ديگر ء بنوبه خود سرمنشا نيزاينمورد 

  بسيار ضروری است.  ست، اصالح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونیفردا

ايست بر اين امر ميبغيردولتی فعال در زمينه کودکان ھای دولتی و  ھا و سازمان اھتمام اصلی انجمن

  . شته باشندسال تمام حق ازدواج ندا ١٨و پسران زير  باشد که دختران

ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت 

سرنوشت کودکان زير ره مالی يا خونی و خويشاوندی باجبار و يا ھرگونه معامله و يا مصالحمسببين 

  شوند. گزافغرامت موظف به پرداخت سال ،  ١٨

  بھرام پنياد بور
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