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ــدارد.  ــی ن ــار اجرای ــوی و ب ــت و محت ــی اس الملل
در ۲۶شــهریور ۹۸، رســانه هــای رژیــم اعــام کردنــد 
ــم  ــه رژی ــط قضائی ــان توس ــت زن ــه امنی ــه الیح ک
نهایــی و جهــت تصویــب بــه دولــت روحانــی ارســال 

شــده اســت. 
در همــان زمــان بعــد از اینکــه انــدک محتــوای مدافــع 
ــز، توســط قــوه  ــود نی ــان کــه در الیحــه موجــود ب زن

ناعادالنــه و قوانیــن زن 
ســتیزانه رژیــم دســت بــه 
ــود.  ــت زده ب ــن جنای ای

قتــل رومینــا  کــه بــا 
ناموســی  هــای  قتــل 
هولنــاک مشــابهی دنبــال 
شــد، افــکار عمومــی و 
بیــن المللــی را بــه شــدت 
ــرار داد.  ــر ق ــت تاثی تح
آخونــد روحانــی، یــک 
هفتــه پــس از قتــل ایــن 
دختــر معصــوم، در روز 
ــه  ــه صحن ــرداد ۹۹ ب ۷خ
ــان رســیدگی  ــد و فرم آم
بــه بعضــی لوایــح مرتبــط 

ــرد. ــاغ ک را اب
رژیــم  کــه  لوایحــی 
آخونــدی در زمینــه هــای 
ــی  ــب م ــی تصوی اجتماع
کنــد، تنهــا بــرای فریــب 
افــکار عمومــی و بیــن 

ــم  ــن رژی ــات همی ــود، مقام ــده ب ــذف ش ــه ح قضائی
ــوه  ــه در ق ــی ک ــا ماحظات ــه »ب ــد ک ــراف کردن اعت
قضائیــه و شــورای نگهبــان وجــود دارد، معلــوم نیســت 

ــاره ایــن الیحــه بیفتــد«.  ــی درب اتفــاق خوب
الیحــه  همیــن  امــا 
امنیــت زنــان کمــاکان 
در دســت دولــت روحانــی 
ــرای  ــده و ب ــف مان متوق
بــه  نهایــی  تصویــب 
مجلــس رد نشــده اســت.

از  حمایــت  الیحــه 
ــا  ــا آنج ــز ت ــودکان نی ک
آن  محتــوای  بــه  کــه 
بــر مــی گــردد هیــچ 
عامتــی مبنــی بــر تغییــر 
قوانیــن  یــا  سیاســت 
حکومــت آخونــدی بــر 
علیــه کــودکان نــدارد. 
هیــچ  الیحــه،  ایــن 
بــرای  ای  بودجــه 
ــودکان کار  ــاماندهی ک س
یــا کــودک بیــوه هــا 
ــداده اســت.  ــص ن تخصی
هیــچ شــکافی دربــاره 
ازدواج  ســن  قانــون 
ــر بچــه  ــرای دخت ــال ب ــری ۹س ــال و ســن کیف ۱۳س
هــا در آن دیــده نمــی شــود و حتــی هیــچ عامتــی از 
کمــک خرجــی بــه خانــواده هــای فقیــر بــرای بهبــود 
ــد.  ــی باش ــود نم ــه موج ــودکان در الیح ــت ک وضعی
بنابرایــن، بــه ماننــد الیحــه امنیــت زنــان، حتــی اگــر 
ــور  ــودکان کش ــه ک ــودی ب ــچ س ــود، هی ــی ش اجرای

ــاند. ــد رس نخواه

رومینا اشرفی 
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تاریخچه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان

الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان اولیــن بــار در ۲۵آذر 
ســال ۱۳۸۱ توســط مجلــس رژیــم تصویــب شــد امــا هرگــز 

قانونــی نشــد. 
ــام مشــابه،  ــا ن در ۲۲ اردیبهشــت ســال ۱۳۸۸ الیحــه ای ب
ــل داده  ــت تحوی ــه دول ــم، ب ــس رژی ــه مجل ــرای ارســال ب ب

شــد. 
ــاده در  ــا حــذف ۵ م ــرداد ۱۳۹۰ ب ــن الیحــه در روز ۱۰ م ای
کمیســیون لوایــح دولــت دهــم بــه تصویــب رســید. الیحــه 
ــال  ــه در س ــید ک ــس رس ــه مجل ــان ۹۰ ب ــور در ۲۸ آب مذک
ــاع  ــس ارج ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق ــه کمیس ۱۳۹۲  ب

ــد.  گردی
الیحــه پــس از ۷ســال در ســال ۱۳۹۷ به تصویــب مجلــس 
رســید. پــس از آن ســه مرتبــه بــا ایراداتــی از ســوی شــورای 
نگهبــان و اصاحاتــی از ســوی مجلــس مواجــه گردیــده امــا 

مســکوت مانــده بــود. 
جــو ملتهــب جامعــه پــس از قتــل بــی رحمانــه رومینا اشــرفی 
رژیــم آخونــدی را بــه تکاپــو انداخــت تــا بــا ادعایــی جدیــد 

فضــا را آرام کننــد. 
ــرداد  ــنبه ۱۸ خ ــی، روز یکش ــان روحان ــس از فرم ۱۰ روز پ
الیحــه ای کــه دســت کــم ۱۱ ســال بیــن ارگانهــای 
مختلــف حکومــت و مجلــس دســت بــه دســت شــده بــود، 
بــه ناگهــان توســط شــورای نگهبــان تصویــب شــد و رســانه 
ــی همــه باهــم در روز ۲۴خــرداد ۹۹، نوشــتند  هــای حکومت
کــه »قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان توســط رییــس 

ــد.«۱ ــاغ ش ــوری اب جمه
ایــن شــتابزدگی در صورتــی بــود کــه خشــونت علیه کــودکان 
ــه  ــفانه ن ــا، متأس ــاک رومین ــل دردن ــل قت ــی مث ــل های و قت
ــه آخریــن. تنهــا تفــاوت ایــن قتــل،  ــوده و ن اولیــن مــورد ب
گســتردگی انتشــار آن در مطبوعــات و در افــکار عمومــی بود. 
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محتوای الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان

ــه  ــتر ب ــدی بیش ــت آخون ــوب در حکوم ــی مص ــح اجتماع ــب لوای ــد اغل ــه مانن ــن الیح ای
تعاریــف و حرفهــای کلــی پرداختــه، بــا قســمتی تهدیــد آمیــز تحــت عنــوان مجــازات هــا 

کــه همــه نســخه بــرداری هایــی از قانــون مجــازات حکومتــی اســت.

مــاده ســوم ایــن قانــون مــی گویــد: »در صورتــی کــه فردی، 
طفــل یــا نوجوانــی را در معــرض بــزه دیدگــی یا ورود آســیب 
بــه ســامت جســمي، روانــي، اجتماعــي، اخاقــی، امنیــت و 
ــره  ــت مخاط ــد، وضعی ــرار ده ــی وی ق ــت آموزش ــا وضعی ی
آمیــز محســوب شــده و موجــب مداخلــه و حمایــت قانونــی از 

طفــل و نوجــوان مــی شــود.« 
ــزی در  ــه، چی ــن مداخل ــن ای ــزم و تضمی ــا در مــورد مکانی ام

متــن الیحــه نمــی یابیــم. 

در مــاده ۶، بخــش مربــوط به وظائــف ارگانهــا، وزارت آموزش 
و پــرورش مکلــف شــده اســت مــوارد عــدم ثبــت نــام و موارد 
مشــكوك بــه تــرک تحصیــل اطفــال و نوجوانــان تــا پایــان 
دوره متوســطه را بــه ســازمان بهزیســتی و یــا دفتــر حمایــت 
ــان قــوه قضائیــه جهــت انجــام اقدامــات  از اطفــال و نوجوان

الزم اعــام کنــد.
ایــن مــاده در سیســتم قانونــی و سیاســی حکومــت آخونــدی 
هیــچ معنــای مــادی نــدارد، چــرا کــه تحصیــات در ایــران 
نــه اجبــاری اســت و نــه رایــگان. مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمانشــاه اعتــراف کــرده اســت کــه بودجــه 
ــه  ــدارد. ب ــرای تحصیــات رایــگان کــودکان وجــود ن الزم ب
گفتــه او »بــه ازای هــر نفــر بــرای یــک ســال تحصیلــی بــه 
۹ میلیــون تومــان نیــاز اســت کــه آمــوزش و پــرورش تــوان 

ــدارد.«۲  پرداخــت آن را ن
ــه  ــه ب ــی ک ــل و کودکان ــده از تحصی ــودکان بازمان ــداد ک تع
ــرک  ــر از ت ــن ناگزی ــی والدی ــتطاعت مال ــتن اس ــل نداش دلی
ــی  ــن زده م ــون تخمی ــل ۲میلی ــد، حداق ــده ان ــل ش تحصی

شــود.
ــاری  ــتم آم ــفافیت سیس ــدم ش ــه ع ــه ب ــا توج ــم ب ــن رق ای
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ــه خصــوص  ــه اســت. ب ــدی بســیار خــوش بینان ــم آخون رژی
کــه طــی ۲ســال اخیــر بــه روز نشــده و آمــار جدیــدی از ایــن 

ــه نشــده اســت. کــودکان در مطبوعــات ارائ
مــاده ۷، بــرای والدیــن، اولیــاء یا سرپرســتان قانونــی کودکان 
ــد  ــم نکنن ــا را فراه ــل آنه ــات تحصی ــه موجب ــان ک و نوجوان
ــدی  ــا مجــازات نق ــرده اســت. ام ــن ک ــدی معی مجــازات نق
والدینــی کــه بــه دلیــل عــدم اســتطاعت مالــی مجبــور بــه 
ــزی جــز  ــد، چی ــل کــودک خــود شــده ان ممانعــت از تحصی
محرومیــت بــاز هــم بیشــتر بــرای کــودکان بــه همــراه نمــی 

آورد. ۳
بایــد از ایــن قانونگــذاران پرســید کــه نوشــتن چنیــن مــاده 
ای، وقتــی ســن قانونــی ازدواج دختــران ۱۳ســال اســت و بــه 
ــا از  ــواده ه ــم بســیاری از خان ــن رژی ــات همی ــراف مقام اعت
شــدت فقــر دختــران خــود را مــی فروشــند چــه معنــی دارد؟

همچنیــن در کشــوری کــه اکثــر روســتاهای آن بــرای دانــش 
ــدارد،  ــری هــم ن ــی مدرســه کپ ــی حت ــوزان دوره راهنمای آم

چــه کســی بایــد مجــازات شــود؟
ــر اســاس مــاده ۱۵ ایــن الیحــه، هــر شــخصی برخــاف  ب
مقــررات قانــون کار مرتکــب بهــره کشــی اقتصــادی از 
اطفــال و نوجوانــان شــود، عــاوه بــر مجــازات هــای مذکــور 
در قانــون کار بــه مجــازات حبــس درجــه شــش نیــز محکــوم 

می شــود.
ــم  ــده، ه ــه تکاندهن ــک نمون ــا در ی ــه تنه ــی ک در صورت
اکنــون ۵۰۰گــود و گاراژ دپــو زبالــه در ســطح اســتان تهــران 
وجــود دارد کــه دســتکم ۴هــزار و هفتصــد تــن از کارگــران 
ــه  ــودکان، روزان ــن ک ــل کار ای ــتند. حاص ــودک هس آن ک
ــارد تومــان اســت کــه تنهــا شــهرداری تهــران  ۲هــزار میلی

ــرد. ۴ ــی ب ــود م ــان از آن س ــارد توم ۲۰۰میلی
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و اما ایراد شورای نگهبان!

ــه  ــه الیح ــی ب ــان ایرادات ــورای نگهب ــرداد ۱۳۹۸، ش در خ
ارائــه شــده توســط مجلــس وارد کــرده و آن را بــه مجلــس 
ــه،  ــاده۹ الیح ــورا،  م ــن ش ــر ای ــق نظ ــود. طب ــده ب برگردان

ــد. ــام ش ــرعی اع ــن ش ــاف موازی خ
ــی،  ــی مباالت ــی احتیاطــی، ب ــاده، »هــرگاه ب ــن م ــر ای ــا ب بن
عــدم مهــارت یــا عــدم رعایــت نظامــات از ســوی والدیــن، 
اولیــاء یــا سرپرســتان قانونــی کــودک و نوجــوان یا اشــخاصی 
کــه مراقبــت از کــودک و نوجــوان را بــر عهــده دارنــد یــا در 
امــور مربــوط بــه کــودکان و نوجوانــان فعالیــت مــی کننــد، 
ــا قطــع و  ــدان یکــی از حــواس ی ــوت کــودک، فق باعــث ف
ــایر  ــردن و س ــا گ ــر و صــورت ی ــض عضــو، جراحــت س نق
ــدی  ــزای نق ــس و ج ــه حب ــوند، ب ــودک ش ــه ک ــات ب صدم

محکــوم خواهنــد شــد.«۵

ــر  ــن نظ ــور تأمی ــه منظ ــم، ب ــس رژی ــاه۹۸ مجل در دی م
شــورای نگهبــان تبصــره ایــن مــاده را بــه شــرح زیــر تغییــر 
داد: »هــر گاه بــی توجهــی و ســهل انــگاری والدیــن منجــر 
ــه  ــورد ب ــب م ــود، حس ــاده ش ــن م ــوع ای ــج موض ــه نتای ب
مجــازات تــا حداقــل منــدرج در بندهــای فــوق محکــوم مــی 
شــود. در خصــوص بنــد »ت« ایــن مــاده، در صورتــی والدین 
مشــمول حکــم ایــن تبصــره مــی  شــوند کــه اقدامــات الزم 
بــرای جلوگیــری از صدمــه را انجــام نــداده باشــند و صدمــه 

مســتند بــه آن هــا باشــد.« ۶
بنابرایــن، مــاده ۹ ایــن الیحــه، بــاز هــم والدیــن را در 
پاســخگویی در مــورد جنایــت علیــه کــودکان مســتثنی کــرده 

ــد.  ــی کن ــوان م ــان عن ــازات را برایش ــل مج و حداق
ــه فــوت  مثــًا طبــق بنــد »الــف« ایــن مــاده، آزار منجــر ب
طفــل یــا نوجــوان بــا مجــازات حبــس درجــه ۵ مواجه اســت. 
مجــازات حبــس درجــه ۵ طبــق قانــون مجــازات رژیــم یعنی 
حکــم ۲ تــا ۵ ســال زنــدان. ایــن بــدان معنــی اســت کــه اگر 
مثــًا شــخصی مثــل پــدر رومینــا، کــودک خــود را بــه قتــل 

برســاند تنهــا بــه ۲ســال زنــدان محکــوم مــی شــود.
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امینت کودکان و نوجوانان پس از تصویب الیحه
عبــاس مســجدی آرانــی، رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی ایــران، روز ۳۱ خــرداد ۹۹، در 
یــک نشســت خبــری فــاش ســاخت کــه تعــداد پرونــده هــای کــودک  آزاری در ایــران در 
ســال گذشــته بــه ۲۴۸۸ پرونــده افزایــش یافتــه اســت. ایــن عــدد رشــد ۱۲.۵درصــدی 

در ایــن زمینــه را نشــان مــی دهــد. ۷

محســن فــاح، رئیــس اداره بهزیســتی میبــد، اعــام 
ــل  ــا در اوای ــاری کرون ــیوع بیم ــان ش ــرد: »از زم ک
ــداد تمــاس  شــهروندان  ــون، تع اســفند ســال ۹۸ تاکن
شهرســتان بــا اورژانــس اجتماعــی ایــن نهــاد در ارتباط 
ــا موضــوع همســرآزاری، کــودک  آزاری و اقــدام بــه  ب

ــه اســت.« ۸ خودکشــی، ۲۰ درصــد افزایــش یافت
در خــرداد ۹۸، رضــا جعفــری، رئیــس اورژانــس 
اجتماعــی ســازمان بهزیســتی ایــران، اعــام کــرده بود 
کــه کــودک  آزاری در میــان آســیب هــای اجتماعــی در 

ــرار دارد.۹ ــه نخســت ق ــران در رتب ای

ــز  ــم نی ــی رژی ــون مدن ــاده ۱۱۷۹ قان ــا م ــاده ب ــن م ای
پشــتیبانی مــی شــود کــه طبــق آن، برخــورد فیزیکــی 
والدیــن علیــه کــودکان بــه شــرطی کــه از حــد 

ــت. ــاز اس ــود، مج ــارج نش ــارف« خ »متع
ایــن در حالــی اســت کــه تحــت قوانیــن قــرون 
ــاه  ــی گن ــهروندان ب ــدی، ش ــت آخون وســطایی حکوم
ــا  ــه خاطــر شــرکت در اعتراضــات مســالمت آمیــز ب ب
احــکام طویــل المــدت زنــدان مواجــه مــی شــوند و یــا 
ــر شــکنجه  ــاری کــه در زی ــات اجب ــر اســاس اعتراف ب

ــه شــده، اعــدام مــی شــوند.  گرفت
مثــًا در مــورد مصطفــی صالحــی، معتــرض دســتگیر 
شــده در جریــان قیــام سراســری دی مــاه ۱۳۹۶، 
جنایــت رژیــم بــا اعــدام او خاتمــه نیافــت و بــا گــرو 
گرفتــن ســند بــاغ و خانــه او کــه تنهــا دارایــی همســر 
و دو کــودک یتیــم او محســوب مــی شــد، ســنگدلی را 

تــا مافــوق تصــور انســان بــه اوج رســاندند.
جرائــم  مــورد  در  مایــان  جنایتــکاران  قضائیــه 
غیرسیاســی نیــز از مجازاتهــای ناعادالنــه و بــی 

رحمانــه اســتفاده مــی کنــد. 
ــان اعــدام شــده در دوران روحانــی کســانی  عمــده زن
ــون زن ســتیزانه  ــی قان هســتند کــه در کودکــی قربان
ــویی،  ــی زناش ــول زندگ ــده و در ط ــاری ش ازدواج اجب
ــود  ــر خ ــرف همس ــا را از ط ــونت ه ــواع آزار و خش ان
متحمــل شــده بودنــد. امــا در نهایــت پــس از محاکمــه 
ای ناعادالنــه بــه اتهــام قتــل بــه چوبــه اعــدام ســپرده 

شــدند. 
ایــن قــوه همچنیــن داســتان اعــدام جنایتکارانــه 
دختــران جوانــی ماننــد ریحانــه جبــاری را در کارنامــه 
ــر  ــروع در براب ــاع مش ــر دف ــه خاط ــه ب ــود دارد ک خ
تجــاوز، بــه تونــل ســیاه منتهــی بــه حکــم مــرگ در 
قضائیــه آخونــدی گرفتــار شــدند و زهــرا نویدپــور کــه 
فریادهایــش در برابــر تجــاوز آنقــدر بــی جــواب مانــد 

ــد. ــه مــرگ مشــکوکی خامــوش گردی ــا اینکــه ب ت



13 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران الیحه حمایت از کودکان در حمایت یا علیه حقوق دختربچه ها؟12

نوک کوه یخ فاجعه تحت حاکمیت مالیان
الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان از ابتــدا هیــچ 
تعریفــی از حقــوق کــودکان ارائــه نــداده اســت. زمانــی کــه 
از حــق کــودک ســخن می گوییــم یعنــی کــودک حــق دارد 
از بهداشــت و درمــان رایــگان برخــوردار باشــد. تغذیــه ســالم، 
تحصیــات اجبــاری و مجانــی و امنیــت از نیازهــای اساســی 

رشــد کــودکان اســت. 
در ایــن الیحــه هیــچ عامتــی از قصــد رژیــم بــرای حمایــت 
از کــودکان در برابــر مقامــات جنایتــکار، ســودجو و زن ســتیز 
خــود وجــود نــدارد کــه بــه طــور مثــال، شــهرداری تهــران 
ــر ارزان قیمــت ســوء اســتفاده  ــوان کارگ ــه عن از کــودکان ب

نکننــد. 
هیــچ اشــاره ای بــه فقــر، نبــود شــرایط بهداشــت و درمــان، و 
تغذیــه کــودکان بــه خصــوص در روســتاها و مناطــق حاشــیه 

ای شــهرها نشــده اســت.
ــه  ــای ناعادالن ــری در رونده ــرای بازنگ ــاده ای ب ــچ م هی
دادرســی در مــورد کــودک مجــرم هــا و یــا مــادران زندانــی 

ــدارد. ــود ن وج
اظهــارات اخیــر شــهناز رمــارم، عضــو هیــأت رئیســه شــورای 
شــهر مشــهد در مــورد دختــر بچــه زبالــه گــرد ۱۴ســاله کــه 
بــه منظــور تأمیــن مخــارج زندگــی خــود مجبــور به بــارداری 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــخ فاجع ــوه ی ــوک ک ــا ن ــت تنه ــده اس ش
تحــت حاکمیــت رژیــم مایــان در ایــران بــه وقــوع پیوســته 

اســت و هــر روز بــر ابغــاد آن افــزوده مــی شــود.۱۰
ــاره  ــی درب ــی گزارش ــه تازگ ــهروند ب ــی ش ــه حکومت روزنام
ــای  ــت ه ــا قیم ــتاگرام ب ــوزادان در اینس ــروش ن ــد و ف خری
ــر  ــوزاد پس ــزارش، ن ــن گ ــر ای ــرد. بناب ــر ک ــی منتش میلیون
ــون  ــا ۸۰میلی ــن ۷۰ ت ــر بی ــوزاد دخت ــون و ن ــدود ۵۰میلی ح
تومــان بــه فــروش مــی رســند. قطعــً ایــن کــودکان بــدون 
ــرای کارتــل  ــی درد ســر ب ــواده طعمــه هــای عمــده و ب خان
ــان و  ــی از زن ــره کش ــان و به ــاق انس ــی قاچ ــای حکومت ه

ــوند. ــی ش ــودکان م ک
ــه ازدواج اجبــاری  ایــن الیحــه همچنیــن هیــچ اشــاره ای ب
دختــر بچــه هــا نمــی کنــد کــه زمینــه انــواع محرومیــت هــا 

و خشــونت هــای ممکــن اســت. 
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ــرای ســامان دادن دههــا هــزار کــودک  همچنیــن عزمــی ب
ــال ۹۷  ــا س ــا ت ــه تنه ــی ک ــود، در حال ــی ش ــده نم ــوه دی بی
آمــار  ۲۴هــزار کــودک بیــوه زیــر ۱۸ســال در ایــران بــه ثبــت 

رســیده اســت.
در متــن الیحــه اثــری از تغییــر سیاســت رســمی خامنــه ای 
ــه  ــود ک ــی ش ــده نم ــز دی ــان نی ــاروری زن ــوان ب ــت عن تح
ــه افزایــش جمعیــت همــه شــأن و حقــوق انســانی  ــه بهان ب

ــد.  ــان را پایمــال مــی کن دختربچــه هــا و زن
ــروه  ــه گ ــص ب ــه مخت ــودکان ن ــان و ک ــه زن ــونت علی خش
خــاص اجتماعــی اســت و نــه بــه مذهــب یا بــاور معینــی گره 
خــورده اســت، بلکــه عمومــً ابــزار اقتــدار در نظــام مردســاالر 

اســت کــه تأثیــر خــود را در جامعــه مــی گــذارد. 
ــی، فحشــاء  ــی خانمان ــاد، ب گســترش فقــر، ناهنجــاری، اعتی
ــه  ــه علی ــونت از جمل ــروز خش ــای ب ــه ه ــکاری زمین و بزه

ــت. ــش داده اس ــران افزای ــودکان را در ای ک
کامبیــز نــوروزی، وکیــل دادگســتری، معتقــد اســت کــه ایــن 
گونــه قوانیــن و لوایــح حتــی اگــر هــم محتــوای عالی داشــته 

باشــند در شــرایط کنونــی ایــران بــی فایــده هســتند. 
ــل  ــورد قت ــل ۱۳ م ــه در ســال ۹۸ حداق ــرد ک وی اعــام ک
ــه اســتثنای  ــه وقــوع پیوســته و ایــن قتــل هــا ب کــودکان ب
ــد.  ــاده ان ــاق افت ــواده اتف ــط خان ــه در محی ــورد، هم ــه م س
ــر مشــکات اقتصــادی و  ــواده درگی وی افــزود: »وقتــی خان
فشــارهائی اســت کــه از آســمان و زمیــن بــر آن تحمیــل می 

شــود، چــه انتظــاری داریــم؟.. 
»قانــون مســئله مــا نیســت. بایــد بحــران هــای اقتصــادی، 
ــن  ــم. ای اجتماعــی ، فرهنگــی و حتــی سیاســی را حــل کنی
مــوارد جامعــه را دچــار آســیب هــای متعــددی مــی کنــد کــه 

یکــی از آنهــا بــزه در محیــط خانــواده اســت... 
»وقتــی در کمتــر از ۱۵ ســال، تورمــی بالــغ بــر ۸۰۰ درصــد 
داریــم، بســیاری از مبانــی نظــم و هنجــار اجتماعــی متاشــی 
مــی شــود. مــا هــر قانونــی بگذاریــم، نمــی توانیــم بــر ایــن 

اوضــاع حریــف شــویم.« ۱۱
واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن لوایحــی در رژیــم آخونــدی، 
نــه بــرای حــل یــک مشــکل اجتماعــی، بلکــه تنهــا بــرای 
ــرده  ــل ک ــه تحصی ــه جامع ــری از قافل ــدن ظاه ــب نمان عق

ــران و افــکار عمومــی اســت. ای
مقامــات ایــن نظــام فرســوده ارتجاعــی بــه خصوص شــخص 

ــاع از  ــه دف ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــی ب ــه ای و روحان خامن
زنــان و کــودکان صــد در صــد رو در روی افــکار و سیاســت 

هــای بنیادیــن زن ســتیزانه آنهاســت. 
اگــر انــدک احساســی از حقــوق کــودکان در ایــن دیکتاتورهــا 
پدیــد مــی آیــد، مــی دانســتند کــه مبنــای بــه وجــود آمــدن 
پیشــرفت و توســعه اجتماعــی در هــر زمینــه ای دمکراســی 
ــا از  ــن آنه ــار رفت ــل، کن ــا راه ح ــن و تنه ــس اولی ــت. پ اس
قــدرت و راه بــاز کــردن بــرای روی کار آمــدن یــک دولــت 

دمکراتیــک اســت. 
واضــح اســت کــه ژســت دمکراســی و بــه طبــع آن حمایــت 

از کــودکان از یــک رژیــم خونریــز بــه دور اســت. 
کمــا اینکــه در رابطــه بــا ســند آمــوزش ۲۰۳۰ ملــل متحدکه 
پــای نظــارت هــای حــد اقــل بیــن المللــی را بــرای ســنجش 
ــرد،  ــی ک ــاز م ــوق کــودکان ب ــه حق ــم در زمین ــت رژی صداق
شــاهد موضــع گیــری هیســتریک مقامــات رژیــم بــه 
ــی  ــط روحان ــند توس ــً رد س ــه ای و نهایت ــوص خامن خص

ــم. بودی
ــش  ــرار و افزای ــاهد تک ــم ش ــی خواهی ــر م ــن اگ ــر ای بناب
ــا اشــرفی نباشــیم و  ــل رومین ــتانهای تلخــی مشــابه قت داس
ــدان و  ــرن بیســت و یکــم وج ــع در ق ــه وقای ــن گون ــر ای اگ
شــرافت انســانی مــا را لکــه دار مــی کنــد، اولیــن و تنهــا راه 
حــل، منــزوی کــردن هرچــه بیشــتر ایــن رژیــم تا ســرنگونی 

آن اســت.
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پانویس ها

۱. خبرگزاری رسمی ایرنا، ۱۹ و ۲۴خرداد ۱۳۹۹
۲. خبرگزاری حکومتی برنا، ۱۲مهر ۱۳۹۸

۳. ســایت معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری رژیــم، 
۱۳۹۹ ۲۴خــرداد 

۴. خبرگــزاری حکومتــی ایلنــا، ۲۲ شــهریور ۹۹ و خبرگــزاری 
حکومتــی تســنیم، ۴تیــر ۱۳۹۸

۵.  سایت سازمان بهزیستی رژیم، ۲۲خرداد ۱۳۹۸
۶. خبرگزاری رسمی ایرنا، اول دی ۱۳۹۸

۷. سایت حکومتی همشهری، ۳۱خرداد ۱۳۹۹
۸. خبرگزاری رسمی ایرنا، ۲۶فروردین ۱۳۹۹

۹. سایت حکومتی عصر ایران، ۲۰خرداد ۱۳۹۸
۱۰. خبرگزاری حکومتی ایمنا، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۱۱. خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۸خرداد ۱۳۹۹
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