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صفحه 1/ شامره سیزدهم

ــون  ــرط جیس ــد و ش ــدون قی ــوری و ب ــان آزادی ف ــرز خواه ــدون م ــران ب گزارش گ
ــه صالحــی در  ــان و یگان ــای جیســون رضایی ــد بررســی اتهام ه ــه رون ــان شــده و ب رضایی
ــرداد ٩٤ پشــت  ــن جلســه دادگاه روز ١٧ خ ــرد. دومی ــراض ک ــاب اســامی اعت دادگاه انق
درهــای بســته ی شــعبه ١۵ داگاه انقــاب تهــران و در غیــاب مــدارک جــرم معتبــر علیــه 
ایــن روزنامه نــگار برگــزار شــد. جیســون رضاییــان بــه »جاسوســی، دسترســی و جمــع آوری 
ــه نظــام جمهــوری  ــا دول متخاصــم و تبلیــغ علی اطاعــات طبقه بنــدی شــده، همــکاری ب
اســامی ایــران » متهــم شــده اســت. در رونــد دادرســی ایــن پرونــده بــا اعمــال نفــوذ ســپاه 
ــات  ــت. اطاع ــده اس ــام ش ــددی انج ــکنی های متع ــامی، قانون ش ــاب اس ــداران انق پاس
گــردآوری شــده از ســوی گزارش گــران بــدون مــرز حاکــی از ایــن اســت کــه اســناد مــورد 
اســتفاده بــرای صــدور کیفرخواســت بــه شــکل عمــده عبــارت از چنــد نامــه ی شــخصی و 
ــن و  ــا از مت ــی جمله ه ــردن برخ ــارج ک ــا خ ــز ب ــه آن نی ــت ک ــگار اس ــن روزنامه ن اداری ای
خالــی کــردن آن هــا از معنــا، و هم زمــان فشــار آوردن بــر ایــن روزنامه نــگار بــرای پذیــرش 
اتهام هــای ســاختگی صــورت گرفتــه اســت. پــس از نزدیــک بــه یــازده مــاه ســخت گیری و 
آزارهــای ســپاه پاســدران انقــاب اســامی علیــه ایــن روزنامه نــگار و خانــواده اش در اصــل 

ایــن پرونــده خالــی بــوده و هیــچ مــدرک محکــم و قابــل اعتمــادی در آن وجــود نــدارد.

خبرها

ــفیر  ــه س ــزی ب ــه اعتراض آمی ــال نام ــا ارس ــارک ب ــم دانم ــن قل انجم
جمهــوری اســامی در دانمــارک ضمــن نگرانــی عمیــق نســبت بــه ســامت 
و امنیــت حقوقــی نرگــس محمــدی عضــو افتخــاری خــود، خواســتار آزادی 

فــوری و بــدون قیــد و شــرط وی شــد.
ــم  ــه گــزارش مرکــز حامیــان حقــوق بشــر، متــن کامــل نامــه انجمــن قل ب

ــر اســت:  ــه شــرح زی دانمــارک ب
سفیر محترم جمهوری اسامی ایران در دانمارک

جناب آقای حمید بیات؛
ــب  ــگار، نای ــم نرگــس محمــدی، روزنامه ن ــه مســتحضرید خان ــه ک همان گون
ــران و عضــو افتخــاری انجمــن  ــون مدافعــان حقــوق بشــر در ای رییــس کان
قلــم دانمــارک؛ روز ١۵ اردیبهشــت ١۳٩٤ دســتگیر و روانــه زنــدان گردیــده 
اســت. انجمــن قلــم دانمــارک )بخشــی از انجمــن جهانــی قلم( نگرانــی عمیق 
خــود را نســبت بــه وضعیــت وخیــم و نامناســب خانــم نرگــس محمــدی در 
ــم  ــم دانمــارک همچنیــن بازداشــت خان ــدان اعــام مــی دارد. انجمــن قل زن
محمــدی را خــاف مــاده ١٩ میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 

می دانــد کــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز از امضاکننــدگان آن اســت.
ــه شــکل  ــم نرگــس محمــدی ب ــای ســفیر، تمــام اعتراضــات خان جنــاب آق
مدنــی، صلح آمیــز و بــه دور از هــر گونــه خشــونت و خرابــکاری بــوده اســت. 
اعتراضــات قانونــی خانــم محمــدی همگــی  مطابــق بــا همــان حــق و حقوقــی 
ــهروندان  ــرای ش ــا را ب ــامی آنه ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان ــت ک اس
ایرانــی محفــوظ دانســته اســت. لــذا مــا ایــن بازداشــت را بســیار ناعادالنــه 
ــان  ــرط ایش ــد و ش ــوری و بی قی ــتار آزادی ف ــته و خواس ــه دانس و غیرموج

هســتیم.
جنــاب آقــای حمیــد بیــات، خانــم محمــدی بــه علــت بیماری هــای متعــدد 
از جملــه فلــج عضانــی و ســایر اختــاالت عصبــی، روزانــه پنــج گونــه دارو 

مصــرف می کــرد. وی در ١۳ روز نخســت بازداشــتش از مصــرف ایــن داروهــا 
محــروم بــود، زیــرا مســوولین بازداشــتگاه ایــن داروهــا را مصــادره و از ورود 
ــس غیرانســانی کــه در  ــی ب ــد؛ عمل ــدان جلوگیــری کــرده بودن ــه زن آنهــا ب
ــد.  ــر بیانجام ــوق بش ــی  حق ــال نام ــن فع ــرگ ای ــه م ــت ب ــت می توانس نهای
ــذای خشــک  ــک اعتصــاب غ ــس از ی ــا پ ــن دارو ه ــه ای ــکان دسترســی  ب ام

بــرای ایشــان میســر شــد.
ســفیر محتــرم جنــاب آقــای حمیــد بیــات، انجمــن قلــم دانمــارک از شــما 
تقاضــا دارد کــه مراتــب نگرانــی مــا بابــت بازداشــت و وضعیــت وخیــم خانــم 
نرگــس محمــدی را بــه عــرض دیگــر مســوولین محتــرم در ســایر نهادهــای 
قضایــی و کشــوری جمهــوری اســامی ایــران رســانده و از شــما نیــز مصرانــه 
خواهشــمندیم تــا نهایــت کمــک و تــاش خــود جهــت آزادی خانــم نرگــس 

محمــدی را از زنــدان اعمــال کنیــد.

ــران و  ــای ای ــوول روزنامه ه ــران مس ــران مدی ــات ای ــه مطبوع ــات منصف هی
همشــهری را مجــرم شــناخت. بــه گــزارش ایســنا؛ شــعبه ٧٩ دادگاه کیفــری اســتان 
تهــران، روزنامــه ایــران را بــه اتهــام »افتــرا از طریــق درج و انتشــار جریــان تحقیقــات 
یــک پرونــده قضایــی و نشــر مطالــب خــاف واقــع« بــا اکثریــت آرای هیــات  منصفــه 

مجــرم شــناخته ولــی مســتحق تخفیــف دانســته شــد.
ــه  ــات منصفــه همچنیــن مهــدی ذاکــری مدیرمســوول روزنامــه همشــهری را ب  هی
ــا شــکایت شــاکی  ــر ب ــه غی ــه قصــد اضــرار ب ــع ب ــب خــاف واق ــام »نشــر مطال اته

ــف دانســت. ــا او را مســتحق تخفی ــناخت، ام خصوصــی« مجــرم ش

حقوق ما

صفحه 2/ شامره سیزدهم

ــا وجــود قوانیــن بین المللــی، میثاق هــا و  ب
معاهــدات حقــوق بشــری؛ تجــاوز جنســی 
همچنــان یکــی از ابزارهــای قــدرت در 
ابــزاری  می شــود.  محســوب  جنگ هــا 
ــه  ــیاری را ب ــودکان بس ــای ک ــه بدن ه ک
بخشــی از میــدان جنــگ تبدیــل کــرده و 
ــرون  ــر روزه و طــی ق ــا را ه ــوق آن ه حق
ــار  ــت. آم ــته اس ــا گذاش ــر پ ــادی زی متم
دقیقــی از کودکانــی کــه در جنگ هــا 
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــاوز جنس ــورد تج م
وجــود نــدارد؛ امــا همــواره شــواهد و مدارکــی از شــاهدان عینــی بــه 
دســت آمــده و هــر ســاله صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل )یونیســف( 

ــد.  ــدار می ده ــه آن هش ــبت ب نس
در ســال ۲۰١٤ یونیســف بــا انتشــار »فهرســت شــرم« نــام کشــورها و 
ــی را کــه از کــودکان در برخوردهــای مســلحانه سواســتفاده  گروه های
ــور و  ــش ۸ کش ــام ارت ــزارش ن ــن گ ــرد. در ای ــر ک ــد، منتش می کنن
ــه  ــودکان ب ــه از ک ــده ک ــان آم ــی در جه ــروه نظام ــن ۵١ گ همچنی
ــروه  ــزارش، ۵ گ ــن گ ــد. در ای ــتفاده می کنن ــو اس ــرباز س ــوان س عن
نظامــی بــرای نخســتین بــار نام شــان بــه ایــن لیســت افــزوده 
ــه،  ــرام در نیجری ــرای بوکوح ــلمان افراط گ ــبه نظامیان مس ــده: ش ش
اســام گرایان افراطــی داعــش )دولــت اســامی شــام و عــراق(، جبهــه 

اســام گرایان النصــره ســوریه و برخــی گروه هــای کــرد از ایــن 
جملــه هســتند. یونیســف ســال ۲۰١٤ را ســالی »مصیبت بــار« بــرای 

ــت.  ــته اس ــان دانس ــر جه ــودک در سراس ــا ک میلیون ه
در همــان ســال یونیســف بیانیــه ای منتشــر کــرد کــه »اجیــر کــردن« 
کــودکان را در میدان هــای جنــگ »تجــاوز آشــکار« بــه حقــوق کــوکان 
ــد. طبــق ایــن بیانیــه، از مجمــوع ۵٩ کشــوری کــه بنــا  جهــان خوان
ــه حقــوق کــودکان تجــاوز  ــه گزارش هــای ســازمان ملــل در آنهــا ب ب
می شــود، ۵٧ کشــور در میدان هــای نبــرد از کــودکان خردســال 
اســتفاده می کننــد. در حــال حاضــر نیــز ده هــا هــزار کــودک 
خردســال در ۲۰ کشــور جهــان بــه شــرکت در این گونــه  درگیری هــا 
ــای  ــه کشــورهای افغانســتان، آفریق ــه ب ــن بیانی وادار می شــوند. در ای
جنوبــی و ســودان جنوبــی و همچنیــن گــروه افراط گــرای داعــش کــه 
کــودکان را بــرای شــرکت در جنــگ آمــوزش می دهنــد، اشــاره شــده 
ــرای عملیــات بمب گــذاری و  اســت. شــمار باالیــی از ایــن کــودکان ب

ــد.  ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــن انتحــاری م همچنی
ــتان،  ــی در افغانس ــای داخل ــی جنگ ه ــه، ط ــن بیانی ــاس ای ــر اس ب
ــاوز  ــورد تج ــبه نظامیان م ــان و ش ــوی نظامی ــیاری از س ــودکان بس ک
قــرار گرفتنــد. بــه گفتــه ی نماینــده ویــژه ی ســازمان ملــل در 
ــز  ــر نی ــودکان پس ــه ک ــی علی ــونت  جنس ــار خش ــق، آم ــن مناط ای
ــد  ــودکان مجبورن ــن ک ــب ای ــت. اغل ــی اس ــی بحران ــان گر وضعیت نش
ــته  ــی« داش ــای جنس ــا »رفتاره ــد ی ــه برقصن ــی دختران ــا پوشش ب

گزارش

تجاوز جنسی؛
ابزاری علیه کودکان در جنگ

ــام کشــورها و  ــا انتشــار »فهرســت شــرم« ن در ســال 2014 یونیســف ب
ــتفاده  ــلحانه سواس ــای مس ــودکان در برخورده ــه از ک ــی را ک گروه های
ــور و  ــش ۸ کش ــام ارت ــزارش ن ــن گ ــرد. در ای ــر ک ــد، منتش می کنن
همچنیــن 51 گــروه نظامــی در جهــان آمــده کــه از کــودکان بــه عنــوان 

ــد.  ــتفاده می کنن ــو اس ــرباز س س

عیل مهتدی



حقوق ما

صفحه 3/ شامره سیزدهم

ــم  ــن نمی توان ــود: »م ــه ب ــال ۲۰۰۸ گفت ــوامی در س ــند. کوماراس باش
ــا  ــودکان در آن ت ــه ک ــم ک ــور کن ــان تص ــری را در جه ــور دیگ کش
بــه ایــن انــدازه در رنــج باشــند«. طــی بیــش از ٤۰ ســال جنــگ در 
ایــن کشــور، گزارش هــای بســیاری منتشــر شــد کــه بیانگــر اعمــال 
ــا نداشــتن  ــود؛ ام ــر و پســر ب ــه کــودکان دخت خشــونت جنســی علی
ــی در  ــهادت های کاف ــود ش ــدم وج ــن ع ــناد و همچنی ــدارک و اس م
ایــن  خصــوص، ارایــه ی امــاری دقیــق را دشــوار کــرده اســت. معمــوال 
ــاهدات  ــده اند، مش ــا آزاد ش ــد ی ــرار کنن ــه توانســته اند ف ــی ک کودکان

ــد.  ــت کرده ان ــود را روای ــخ خ ــات تل ــی و تجربی عین
ــدود ۲۳۰  ــف، ح ــل یونیس ــر عام ــک، مدی ــی لی ــه ی آنتون ــه گفت ب
میلیــون کــودک در کشــورها و مناطقــی زندگــی می کننــد کــه 
ــل در  ــال تحصی ــودکان در ح ــای مســلحانه اســت: »ک ــار نزاع ه گرفت
ــده اند؛  ــته ش ــان کش ــدن در بسترهای ش ــگام خوابی کاس درس و هن
ــگ  ــه جن ــوده شــده اند، شــکنجه شــده اند، ب ــم شــده اند، رب ــا یتی آنه
ــه عنــوان  ــه آنهــا تجــاوز شــده اســت و حتــی ب فرســتاده شــده اند، ب
ــر  ــر بش ــه معاص ــی در حافظ ــچ زمان ــده اند. در هی ــه ش ــرده فروخت ب
ــی  ــل  بیان ــبعیت غیرقاب ــن س ــت خوش چنی ــودک دس ــه ک ــن هم ای

نشــده اند«. 
در مناطــق جنگــی، کــودکان تنهــا از 
ســوی نظامیــان مــورد تجــاوز قــرار 
نمی گیرنــد، بلکــه گروه هــای داخلــی 
نیــز در تنش هــای مســلحانه ی خــود 
کــودکان  بــه  دیگــر،  گروه هــای  بــا 
می کننــد.  تجــاوز  خــود  هم وطــن 
گزارشــی  در  گاردیــن  روزنامــه ی 
ــه ایــن موضــوع پرداختــه کــه  مفصــل ب
»حقیقــت، نخســتین قربانــی جنــگ 
ــن  ــودکان اولی ــان و ک ــه زن ــت؛ بلک نیس
قربانیــان اصلــی جنگ هــا هســتند«. 
ــان  ــاوز نظامی ــه تج ــزارش ب ــن گ در ای
ــاره  ــراق اش ــی در ع ــی و اروپای آمریکای
ســربازان  مثــال  عنــوان  بــه  شــده. 
آمریکایــی در پــی انتقام گیــری از کشــته 
ــهر  ــان در ش ــی از هم قطارانش ــدن یک ش
دیالــه، شــبانه بــه خانه هــای مــردم 
ــرپوش  ــرای س ــد و ب ــرده بودن ــوم ب هج
دســته جمعی  تجــاوز  روی  گذاشــتن 
ــواده اش  ــه دختــری ١۳ ســاله، او و خان ب

از  را بــه رگبــار می بندنــد. اعتراف گیــری 
کــودکان زیــر شــکنجه های جنســی یکــی از 
روش هــای دیگــر اســت کــه توســط ســربازان 
فلســطینی  کــودکان  می افتــد.  اتفــاق 
ایــن  نمونــه ی دیگــری هســتند کــه در 
ــی  ــده، کودکان ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــزارش ب گ
ــورد آزار  ــراییلی م ــربازان اس ــط س ــه توس ک
جنســی قــرار می گیرنــد. در جنــوب ســودان 
دختــری ١۲ ســاله یــک هفتــه مــورد تجــاوز 
ــرار  ــد« ق جنســی شــبه نظامیان »جــان جاوی
گرفتــه بــود و پــس از رهایــی بــرای همیشــه 

ــد.  ــج ش فل
تجــاوز جنســی سیســتماتیک ســربازان ژاپنــی در جنــگ جهانــی دوم 
ــرد.  ــود مشــغول ک ــه خ ــان را ب ــه جه ــود ک ــایلی ب ــی از مس ــز یک نی
ســال ها پــس از پایــان ایــن جنــگ، زنــان بســیاری کــه مــورد 
ــربازان  ــرای س ــی« را ب ــرده جنس ــم »ب ــه و حک ــرار گرفت ــاوز ق تج
ــاده  ــاق افت ــز اتف ــه کــودکان نی ــی کــه علی ژاپنــی داشــتند، از جنایات
ــای  ــان درگیری ه ــر در جری ــه ای دیگ ــتند. در نمون ــرده برداش ــود، پ ب
ــه  ــدا تجــاوز گروهــی ب قومــی و نسل کشــی در کشــور آفریقایــی روآن
ــتندات  ــن مس ــد. ای ــتند ش ــت و مس ــیعی ثاب ــاد وس ــودکان در ابع ک
باعــث شــد کــه دادگاه هایــی ویــژه ی ایــن جنایــات تشــکیل شــود امــا 
تجــاوز جنســی اولویــت دوم قــرار گرفــت و نسل کشــی اولیــن بحــث 

ــود.  مــورد توجــه ب
قاضــی دادگاه جنایــی بین المللــی روآنــدا در ســال ١٩٩۸ گفتــه 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــاوز جنس ــم »تج ــیار قدی ــه از دوران بس ــود ک ب
ــک  ــون ی ــم اکن ــده  و ه ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای جنگ از غنیمت ه
ــم  ــی محک ــا پیام ــه ب ــتیم ک ــر آن هس ــا ب ــت. م ــی اس ــت جنگ جنای
ــی نیســت«.  ــت جنگ ــر غنمی ــه تجــاوز جنســی دیگ ــم ک ــام کنی اع
دادگاه کیفــری بین المللــی در آن ســال دریافــت کــه در جریــان 
از  ایــن کشــور  کشــتار دســته جمعی 
اســتفاده  یافتــه «  ســازمان  »تجــاوز 
ــز  ــودکان نی ــان ک ــه در آن می ــده ک ش
از  امــا  بوده انــد.  قربانیــان  جملــه  از 
بــه  جنســی  تجــاوز  باســتان  زمــان 
مــورد  در جنگ هــا  عنــوان ســاحی 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــرار می گرف ــتفاده ق اس
ــت  ــان حکوم ــه از زم ــی ک ــال مدارک مث
از  حکایــت  دارد،  وجــود  چنگیزخــان 
ــن  ــا در حی ــی مغول ه ــای جنس تجاوزه

ــت.  ــگ اس جن
تجــاوز،  بین المللــی  کیفــری  دادگاه 
ــی  ــی، تن فروش ــارِت جنس ــی و اس بردگ
تحمیلــی،  بــارداری  اجبــاری، 
نــوع  هــر  یــا  زوری،  عقیم ســازی 
ــا را، در  ــر این ه ــی نظی ــونت جنس خش
ــی از  ــور بخش ــل مزب ــه عم ــی ک صورت
ــازمان یافته  ــا س ــترده ی ــل گس ــک عم ی
باشــد، بــه عنــوان جنایــت علیــه بشــریت 
ــی  ــاوز جنس ــت. تج ــخیص داده  اس تش
ــت  ــوان جنای ــه عن ــی ب ــار زمان ــتین ب نخس
علیــه بشــریت مطــرح شــد کــه ایــن دادگاه 
ــر مبنــای  ــراد را ب حکــم بازداشــت برخــی اف
قــرارداد ژنــو و بــه دلیــل نقــض قوانیــن 
و مقــررات جنــگ در کشــور یوگســاوی 
ــم  ــدور حک ــش از ص ــرد. پی ــادر ک ــابق ص س
ــود  ــده ب ــخص ش ــراد، مش ــن اف ــت ای بازداش
کــه زنــان و کــودکان مســلمان در شــهر 
فــوکا ـ جنــوب شــرقی بوســنی و هرزگویــن ـ 
و پــس از اشــغال ایــن شــهر در آوریــل ١٩٩۲ 
ــربازان  ــط س ــازمان یافته توس ــکل س ــه ش ب

گزارش

به گفته ی آنتونی لیک، مدیر عامل 
یونیسف، حدود 230 میلیون کودک در 
کشورها و مناطقی زندگی می کنند که 

گرفتار نزاع های مسلحانه است: »کودکان 
در حال تحصیل در کالس درس و هنگام 

خوابیدن در بسترهای شان کشته شده اند؛ 
آنها یتیم شده اند، ربوده شده اند، شکنجه 

شده اند، به جنگ فرستاده شده اند، به آنها 
تجاوز شده است و حتی به عنوان برده 

فروخته شده اند. در هیچ زمانی در حافظه 
معاصر بشر این همه کودک دست خوش 
چنین سبعیت غیرقابل  بیانی نشده اند«. 
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صــرب، مامــوران پلیــس و همچنیــن اعضــای گروه هــای شــبه نظامــی 
مــورد تجــاوز جنســی قــرار گرفتــه بودنــد. ایــن نخســتین بــار بــود کــه 
تجاوزهــای جنســی در جنگ هــا بــه عنــوان »جنایــت علیــه بشــریت« 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــرد قانون ــی و پیگ ــورد دادرس م
در پــی افشــای هرچــه بیشــتر ایــن خشــونت پنهــان در جنگ ، شــورای 
ــع  ــن فجای ــرار چنی ــری از تک ــرای جلوگی ــل ب ــازمان مل ــت س امنی
انســانی در پیمــان شــماره ی ۲١۰۶ خــود تاکیــد کــرد کــه »خشــونت 
ــا  ــا تاکتیــک جنگــی ی ــه عنــوان شــیوه ی جنســی، در صورتــی کــه ب
ــت  ــه جمعی ــتماتیک علی ــترده و سیس ــه ی گس ــک حمل ــی از ی بخش
غیرنظامــی کشــوری صــورت گیــرد ... می توانــد در شــرایطی، جنایــت 
ــب  ــال تصوی ــان س ــه هم ــن قطع  نام ــود«. ای ــی ش ــه بشــریت تلق علی
شــد و طبــق آن »تجــاوز و دیگــر اشــکال جــدی خشــونت جنســی در 
ــازات  ــل مج ــی قاب ــم جنگ ــف جرای ــلحانه« در ردی ــای مس درگیری ه
ــوب  ــه ی مص ــن قطع نام ــه، چهارمی ــن قطع نام ــه ای ــت. البت ــرار گرف ق
ــا  ــط ب ــی مرتب ــونت های جنس ــورد »خش ــد در م ــل متح ــازمان مل س

مخاصمــات« اســت. 
در  همچنــان  امــا  بین المللــی  قوانیــن  و  قطع نامه هــا  مقابــل  در 
ــه همــان میــزان کــه جنــگ و آتــش شــعله ور  گوشــه وکنار جهــان، ب
اســت، تجــاوز جنســی نیــز اتفــاق می افتــد و در ایــن میــان کــودکان 
ــونت  ــت خش ــه تح ــی ک ــتند. کودکان ــان هس ــن قربانی ــه اولی از جمل
جنســی و آموزش هــای نظامــی، کودکــی خــود را از دســت می دهنــد 
ــل می شــوند.  ــی زخمــی و خشــمگین تبدی ــه جنگ جویان و ناگهــان ب
ــن  ــا ای ــا غــرق در خشــونت نظامــی و جنســی اســت. ب زندگــی آن ه

وجــود قانونــی بــر جنــگ حاکــم نیســت. قانــون جنــگ، فقــط جنــگ 
ــه  ــه ب ــا توج ــف ب ــی کشــورهای مختل ــا بســترهای اجتماع اســت. ام
ــان  ــا قربانی ــی ب ــای متفاوت ــا برخورده ــر آن ه ــم ب ــای حاک فرهنگ ه

ــت. ــده اس ــث ش ــیاری را باع ــای بس ــه نگرانی ه ــد ک دارن
بــه عنــوان مثــال در ســودان بــا حاکمیــت قوانیــن اســامی و شــرع، 
زنــان قربانــی تجــاوز بــه جــرم »زنــا« مــورد مجــازات قــرار می گیرنــد 
ــوند  ــرد می ش ــی ط ــان جنس ــو، قرانی ــوند. در کنگ ــار می ش و سنگس
ــت تناســلی  ــه آل ــا در مــواردی طبــق گزارش هــای ســازمان ملــل ب ی
قربانــی شــلیک شــده یــا قربانیانــی کــه زنده زنــده در آتــش ســوزانده 
ــت و  ــی آن هاس ــت اصل ــان هوی ــکارت زن ــه ب ــی ک ــدند. در جوامع ش
ــز  ــی ج ــان راه ــده، قربانی ــی مان ــو باق ــان تاب ــی همچن ــایل جنس مس
ــگ  ــان در جن ــونت پنه ــن خش ــه ای ــه ب ــکوتی ک ــد. س ــکوت ندارن س

ــد.  ــن می زن دام
ــن  ــا در میادی ــرداری از آن ه ــودکان و بهره ب ــه ک ــی ب ــاوز جنس تج
ــد، تــداوم پیــدا کــرده و  جنــگ، همان طــور کــه جنگ هــا ادامــه دارن
انــگار پایانــی نمی تــوان بــر آن متصــور شــد. بــا ایــن وجــود ســازمان 
ملــل بارهــا کــودکان را مســتحق حمایــت و حفاظــت دانســته هرگونــه 
ــوم  ــلحانه محک ــای مس ــگ و درگیری ه ــا را در جن ــتفاده از آن ه اس
ــی  ــونت های جنس ــاوز و خش ــو، تج ــص عض ــل، نق ــت؛ قت ــرده اس ک
دیگــر، آدم ربایــی، حملــه بــه مــدارس و بیمارســتان ها و جلوگیــری از 
ــه کمک هــای بشردوســتانه توســط طرف هــای درگیــری  دسترســی ب
ــاره  ــه آن اش ــل ب ــازمان مل ــه س ــت ک ــه مسایلی س ــلحانه از جمل مس

کــرده اســت. 

گزارش

تجاوز جنسی به کودکان 
و بهره برداری از آن ها در 

میادین جنگ، همان طور که 
جنگ ها ادامه دارند، تداوم 

پیدا کرده و انگار پایانی 
نمی توان بر آن متصور 

شد. با این وجود سازمان 
ملل بارها کودکان را 

مستحق حمایت و حفاظت 
دانسته هرگونه استفاده 

از آن ها را در جنگ و 
درگیری های مسلحانه 

محکوم کرده است؛ 
قتل، نقص عضو، تجاوز 
و خشونت های جنسی 

دیگر، آدم ربایی، حمله به 
مدارس و بیمارستان ها و 
جلوگیری از دسترسی به 

کمک های بشردوستانه 
توسط طرف های درگیری 

مسلحانه از جمله 
مسایلی ست که سازمان 

ملل به آن اشاره کرده 
است. 
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نظــر  از  گرفــت،  را  اندام هــا  و 
جلــوی  می تــوان  نیــز  روانــی 
ــودک را  ــک ک ــی ی ــد طبیع رش
بــه ســمت آگاهــی و فهــم کامــل 

ــت. ــی اش گرف ــدن جنس ب
بــه  مواقــع  بیشــتر  • در 
ــایل  ــودن مس ــو ب ــل تاب دلی
همچنیــن  و  جنســی 
ــا  ــودکان و چه بس ــاوز، ک تج
بزرگ ســاالن مقابــل ایــن 
ــد.  ــکوت می کنن ــدام س اق
رفتــاری  نشــانه های  امــا 
می توانــد  کــودکان  در 
دادن  رخ  هشــداردهنده ی 
ایــن اتفــاق باشــد. ایــن 

چیســت؟  نشــانه ها 
از  کــودک  فــرار  آن  نشــانه های  از  یکــی 
فــرار  ایــن  طبیعی ســت.  حــوزه ی  ایــن 
می توانــد بــا عمــل، بــا چشــم و نــگاه، 
دهــان یــا حضــورش روی دهــد. ایــن اولیــن 
نشانه  ای ســت کــه کــودک از خــود بــروز 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــد و بای می ده
مثــا فــرض کنیــد کــه ســه خواهــر و بــرادر 
در کنــار پــدر و مــادر خــود زندگــی می کنند. 
دو فرزنــد هیــچ مشــکلی بــرای طــرح ســوال 
ــد؛  ــه ندارن ــدن بچ ــود آم ــه وج ــی ب چگونگ
ــوال  ــن س ــرح ای ــدان از ط ــی از فرزن ــا یک ام
ــن مســاله را بیشــتر  ــد و ای ــرار می کن ــز ف نی
ــن  ــد. در ای ــی می کن ــش، مخف ــو بودن از تاب
ــک آلودگــی  ــوم می شــود کــه ی صــورت معل

ــت. ــده اس ــودک وارد ش ــی ک ــمت ذهن در قس
ــایل  ــی از مس ــر نوع ــه ه ــودک ب ــرار ک ــاله ی ف ــه مس • ب
جنســی اشــاره کردیــد. حــال اگــر ایــن تجــاوز در حــوزه ی 

ــور؟  ــد، چط ــاده باش ــاق افت ــواده اتف خان
ــودک،  ــال ک ــر ح ــه ه ــود. ب ــکل می ش ــیار مش ــا بس ــاله در این ج مس
ــودک  ــن ک ــاز دارد. ای ــالم نی ــط س ــه رواب ــر ب ــه پس ــر و چ ــه دخت چ
نیازمنــد اســت تــا تحــت پوشــش پــدر و مــورد محبــت خواهــر، بــرادر، 
ــا وی  ــک او هســتند ب ــراد نزدی ــه اف ــرد ک ــرار گی ــه و ... ق عمــو و خال
رابطــه ی خونــی دارنــد. از ســوی دیگــر بــا هــر گفتــار، رفتــار، لمــس 
ــه ســوی آگاهــی  ــت جنســی کــودک بیشــتر ب و خصوصــا نواحــی آل
زودرس جنســی ســوق داده می شــود. هــر کــدام از ایــن رفتارهــا کــه 
صــورت بگیــرد، کــودک در یــک دوگانگــی قــرار می گیــرد کــه تنهــا 
راه بــرای او گوشــه گیری خواهــد بــود. فــرار بــه یــک زاویــه. متاســفانه 
کــودک در واکنــش بــه چنیــن رفتــاری اگــر از قبــل آگاهــی نداشــته 
ــد.  ــه بیشــتر خــود را مقصــر می دان ــد؛ چــرا ک باشــد، ســکوت می کن
او از یــک طــرف نیازمنــد حمایــت پــدر و بــرادر، مــادر و خواهــر اســت 
ــد.  ــم کن ــی را هض ــن حرکت ــد چنی ــم نمی توان ــر ه ــی دیگ و از طرف
ــر  ــودک در اث ــه گیری ک ــود. گوش ــه گیر می ش ــل گوش ــن دلی ــه همی ب
تناقــض و اختــاف بیــن ایــن دو حــوزه اســت. امــا در مقابــل آن چــه 
ممکــن اســت کــودک را تــا حــدودی بــه حــرف آورد ایــن اســت کــه 
ــداده کــه مــورد تجــاوز  ــرار ن متوجــه شــود او خــود را در محیطــی ق

قــرار گیــرد و بــار گنــاه روی 
ــت. دوش او نیس

از  اظهارات تــان  در   •
ــت  ــه حمای ــودک ب ــاز ک نی
ــد.  ــت کردی ــواده صحب خان
خانــواده ای کــه بــه عبارتــی 
ــده ی  ــن تامین کنن ــد اولی بای
کــودک  بــرای  امنیــت 
می تــوان  آیــا  باشــد. 
گفــت کــه یکــی از تاثیــرات 
ــوزه ی  ــی در ح ــاوز جنس تج
رفتــن  بیــن  از  خانــواده 
حــس امنیــت در کــودک 
ــا  ــدن آن ب ــن ش و جایگزی

ناامنی ســت؟  حــس 
ــم  ــایل مه ــی از مس ــم یک ــت ه ــس امنی ح
اســت ولــی کافــی نیســت. متاســفانه توجــه 
از  بیــش از حــد خصوصــی بــه کــودک 
ــد  ــت بتوان ــن اس ــاوز ممک ــرد متج ــوی ف س
ــران  ــی را جب ــس ناامن ــن ح ــدودی ای ــا ح ت
ــز  ــودک نی ــت ک ــن اس ــی ممک ــد و حت کن
ــی  ــود. وقت ــازی ش ــل وارد ب ــن دلی ــه همی ب
کــودک متوجــه ایــن مســاله شــد کــه 
می گیــرد،  صــورت  خلــوت  در  تجــاوز 
می فهمــد کــه کاری اتفــاق افتــاده کــه نبایــد 
ــفانه  ــر متاس ــوی دیگ ــده. از س ــام می ش انج
متجــاوزان از تهدیــد و تطمیــع اســتفاده 
می کننــد کــه هــم حــوزه ی امنیتــی کــودک 
را در خطــر می انــدازد و هــم بــه ظاهــر نشــان 
می دهــد کــه اگــر ســکوت کنــد و بــه تجــاوز 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــوزه ی امنیت ــد، در ح ــن ده ت
پــرده ی  و  نــازک  حــوزه ی  چنــان  در  روانــی  نظــر  از  کــودک 
ــه  ــد ب ــر بای ــح بهت ــرای توضی ــا ب ــه طبیعت ــرار دارد ک پاره شــونده ای ق
ســاختار روانــی او توجــه کنیــم. ایــن کــودک هیــچ بحــث پشــت پرده، 
ــک واژه  ــود و از ی ــه نمی ش ــه را متوج ــه و دو مفهوم ــه، دو روی دوگان
ــد.  ــظ می کن ــرای خــود حف ــد و آن را ب ــوم را می فهم ــک مفه ــا ی تنه
ــاوز  ــه تج ــویم ـ ک ــاوز می ش ــای تج ــی وارد دنی ــفانه وقت ــی متاس ول
جنســی بدتریــن نــوع آن اســت ـ دنیــای کودکــی را بــه هــم می ریزیــم 
و کــودک را در معــرض یــک خطــر بــزرگ قــرار می دهیــم. متجــاوز بــا 
عمــل تجــاوز یک پارچگــی کــودک را از بیــن می بــرد و ایــن امــکان را 
کــه روانــش ســالم ســاخته شــود، بــه هــم می ریزیــد؛ چراکــه در واقــع 
دنیــای رابطــه میــان مفهــوم و واژه، رابطــه ی بیــن نمــا و عکس العمــل 
ــک کــودک متوجــه  ــه ی ــال مشــخص آن  ک ــه می شــود. مث از او گرفت
می شــود کــه نــوازش بــه معنــای امنیــت اســت، بوســیدن یعنــی مهــر 
و محبــت. حــاال اگــر ایــن نــوازش توســط شــخص دیگــری انجــام شــود 
کــه زمینــه ی مهــر و محبــت مجانــی را نداشــته باشــد، در واقــع پشــت 
ایــن حرکــت کــه ســمبل و نمــاد اســت دو مفهــوم گذاشــته شــده. از 
همین جــا ســاختار روانــی کــودک کــه آمــاده ی رفتــن بــه ایــن ســمت 
ــع  ــه در واق ــود ک ــوق داده می ش ــت س ــه آن جه ــت، ب ــوی نیس و س

ــی کــودک اســت. ــه ســاختار روان اولیــن ضربه هــای محکــم ب
• وقتــی از ســاختار روانــی کــودک و ضربــه بــه آن صحبــت 

 کودک، چه دختر و چه پسر به روابط سالم نیاز دارد. 
این کودک نیازمند است تا تحت پوشش پدر و مورد 

محبت خواهر، برادر، عمو و خاله و ... قرار گیرد که افراد 
نزدیک او هستند با وی رابطه ی خونی دارند. از سوی 
دیگر با هر گفتار، رفتار، لمس و خصوصا نواحی آلت 

جنسی کودک بیشتر به سوی آگاهی زودرس جنسی 
سوق داده می شود. هر کدام از این رفتارها که صورت 
بگیرد، کودک در یک دوگانگی قرار می گیرد که تنها 
راه برای او گوشه گیری خواهد بود. فرار به یک زاویه. 

متاسفانه کودک در واکنش به چنین رفتاری اگر از قبل 
آگاهی نداشته باشد، سکوت می کند؛ چرا که بیشتر 

خود را مقصر می داند.
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ــان  ــر جه ــیاری در سراس ــودکان بس ک
ــرار  ــی ق ــاوز جنس ــورد تج ــر روزه م ه
کشــورها  از  بســیاری  در  می گیرنــد. 
تابــوی مســایل جنســی و همچنیــن 
تجــاوز جنســی شکســته و مهرهــای 
ســکوت از لب هــا برداشــته شــده اســت؛ 
ــان  ــاله همچن ــن مس ــران ای ــا در ای ام
ــزرگ  ــه ب ــودک و چ ــه ک ــت و چ تابوس
بــه راحتــی از آن ســخن بــه میــان 
ــار  ــا ب ــد. شــانه های کــودکان ام نمی آورن
ــا  ــد ت ــه دوش می کش ــاوز را ب ــن تج ای
ــا  ــه ی ــن رفت ــا از بی ــن آن ه ــه در ذه ــاختارهایی ک ــه س بلک
ــه هــم ریختــه، در دراز مــدت ترمیــم شــود. هرچنــد کــه  ب
ــز  ــی نی ــه تنهای ــیب دیده ب ــرد آس ــط ف ــا توس ــم آن ه ترمی

کاری بــس دشــوار و چه بســا غیرممکــن اســت. 
ــی  ــاختار ذهن ــاوز روی س ــر تج ــر تاثی ــی بهت ــرای بررس ب
کــودکان بــا حســن مکارمــی، روان کاو ســاکن پاریــس 
ــه ای،  ــرح مقدم ــس از ط ــن روان کاو پ ــم. ای ــت کردی صحب
مقولــه ی تجــاوز را در ســنین مختلــف کودکــی مــورد تحلیــل 
قــرار داد و تاثیــرات آن را بــر ذهــن و رفتــار کودک برشــمرد.
ــا ســاختار روان  ــه ب ــن روان کاوی ســت ک ــه: حــوزه ی بحــث م مقدم
انســان ســر و کار دارد کــه انســان را در پوششــی فرهنگــی، تاریخــی 
ــا  ــه این ج ــی ک ــه مطالب ــد. در نتیج ــرار می ده ــتی ق ــور در هس حض
مطــرح می شــود می توانــد بــه فهــم بهتــر هــر مقولــه ای کمــک کنــد، 
امــا نمی توانــد بــه شــکل تخصصــی در هــر مــوردی نظــر روان شناســانه 
ــی داشــته باشــد. نظــر روان کاو، نظــری روشــن گرانه اســت  ــا حقوق ی

ــه ســاختار  ــر و بیشــتر ب ــه بهت ــد ک ــکان را ایجــاد می کن ــن ام ــه ای ک
ــمت  ــه دو قس ــان ب ــه در آن انس ــی ک ــی زیربنای ــم؛ نگاه ــگاه کنی ن
ــودآگاه و  ــکل از خ ــز متش ــود و روان او نی ــیم می ش ــدن و روان تقس ب

ناخــودآگاه اش اســت.
ــی  ــاوز جنس ــگاه روان کاوی تج ــث، از ن ــروع بح ــرای ش • ب
روی کــودکان چــه گســتره ی رفتــاری و گفتــاری را در 

؟  د می گیــر بر
ــم  ــت ه ــاوز عملی س ــردم، تج ــان ک ــه بی ــه ای ک ــه مقدم ــه ب ــا توج ب
بــر جســم و هــم بــر روان. تجــاوز بــر حــوزه ی هویتــی فــردی تعریــف 
ــی  کــه  ــی انســان اســت. زمان می شــود؛ یعنــی آن چــه کــه نهــاد درون
فــردی از ایــن مــرز رد شــود، عمــل تجــاوز اتفــاق افتــاده اســت؛ مــرزی 
ــم  ــف می توانی ــن توصی ــا ای ــود دارد. ب ــت خ ــرای هوی ــان ب ــه انس ک
بگوییــم کــه توهیــن و حتــی متلــک، دشــنام، توجــه زبانــی و کامــی 
یــا بــه کار بــردن نوعــی تعبیــر جنســی بــه یــک نفــر بــدون آن کــه او 
ــا تجــاوز  ــد م ــا در خــور آن باشــد، از دی انتظــارش را داشــته باشــد ی

ــود. ــوب می ش محس
• آیــا اساســا کــودکان تــا ســن بلــوغ بــا مقولــه ای بــه نــام 

لــذت و روابــط جنســی آشــنایی دارنــد؟ 
در واقــع پــس از نظریه هــای فرویــد مشــخص شــده کــه کــودک نیــز 
از ایــن مســاله آگاهــی دارد؛ البتــه نــه آگاهــی کامــل ماننــد افــراد بالــغ 
و آشــنا بــه مســایل اجتماعــی. امــا بــه هــر حــال بــرای کــودک نیــز 
ــواده و  ــژه اســت؛ چــرا کــه در خان ــه ای وی ــن حــوزه روشــن و مقول ای
ــت جنســی  ــدر و مــادر متوجــه اختــاف جنــس و آل ــا پ در ارتبــاط ب
می شــود. هــر بحثــی کــه باعــث شــود تــا امــکان فهــم مقولــه  و نیــاز 
ــری  ــد، اث ــاق بیافت ــی اتف ــد طبیع ــر از رش ــا دیرت ــر ی ــی زودت جنس
ــدن  ــوی رشــد طبیعــی ب ــوان جل ــه ماننــد آن کــه می ت روشــن دارد. ب

آیدا قجر

مرزهایی که برای کودک در اثر تجاوز جنسی شکسته می شود
در گفت وگو با حسن مکارمی
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ــن  ــا گاه گاه چنی ــاق ی ــب اتف ــرادی برحس ــه اف ــم ک ــرض کنی ــر ف اگ
ــد و  ــی نمی رون ــه ی جنس ــق رابط ــد عمی ــا ح ــا ت ــد ی ــل می کنن عم
ــی  ــا از نظــر اخاق ــوان گفــت آن ه ــی می ماننــد، می ت ــرز آن باق در م
پــاک نیســتند. در واقــع در گــروه اول بــا انحــراف ســاختار مواجهیــم 
ــی. گــروه اول کســانی هســتند کــه  و در دیگــری عــدم پاکــی اخاق
ــه  ــه البت ــده ک ــراف ش ــار انح ــی دچ ــان کودک ــان در هم ساختارش
ــا  ــرار گرفتــن باشــد. ام ــد مــورد تجــاوز ق ــل آن می توان یکــی از دالی
ــت  ــی را رعای ــط اجتماع ــول رواب ــی، اص ــر اخاق ــه از نظ ــی ک آن های
ــا  ــوان گفــت کــه اخاق شــان منحــرف اســت کــه ب نمی کننــد، می ت
تنبیــه متجــاوز یــا آمــاده و آگاه کــردن کــودکان بــرای قــرار نگرفتــن 
در چنیــن روابطــی می تــوان جلــوی آن را گرفــت. ایــن دو را بایــد از 

ــرد. ــک ک ــم تفکی ه
ــی  ــن آگاه ــاده و ای ــودکان را آم ــوان ک ــه می ت ــد ک • گفتی
ــن  ــا کم تری ــوان ب ــور می ت ــرد. چط ــه ک ــا ارای ــه آن ه را ب
ــه کــودک منتقــل کــرد؟  آســیب، بهتریــن آماده ســازی را ب
بــه تدریــج کــه بچه هــا وارد شــناخت ایــن حــوزه می شــوند، می تــوان 
ــن  ــت. ای ــان گذاش ــا در می ــا آن ه ــن تر ب ــا را روش ــا و نبایده بایده
بحــث کــه کــودک چــون کــودک اســت، نمی فهمــد؛ بحــث درســتی 
نیســت. همان طــور کــه وقتــی ســه بــار کــودک را از آتــش بترســانی، 
دیگــر بــه ســمت آن نمــی رود، می تــوان بــا مثــال، رفتــار، آمــوزش و 
صحبــت کــردن در این بــاره بــه او آگاهــی داد. بــه عنــوان مثــال ایــن 
ــر تــو  ــرادر بزرگ ت ــا کــودک مطــرح کــرد کــه ب ــوان ب مســاله را می ت
ــد. واگــذار کــردن  ــت دســت بزن ــه قســمت هایی از بدن ــدارد ب حــق ن
ایــن معضــل بــه ســکوت بــا ایــن تصــور کــه بــرادر هیچ وقــت بــه بــدن 
ــرادر  ــه ب ــت. در حالی ک ــد، راه بدتری س ــت نمی زن ــر دس ــد دیگ فرزن
نیــز بــه ســن بلــوغ می رســد و بایــد و نبایدهایــش شــکل می گیــرد. 
ممکــن اســت ضعیــف باشــد یــا طبیعتــا بخواهــد از روی کنجــکاوی 
هــم کــه شــده قســمت جنســی خواهــرش را ببینــد. ممکــن اســت بــه 

ــاله  ــن مس ــدان را از ای ــر دوی فرزن ــوان ه ــا می ت ــد. ام آن دســت بزن
ــردن و  ــت ک ــن راه صحب ــه بهتری ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد. ب آگاه ک
ــرادران و  ــی ب ــت. حت ــه اس ــک قص ــت ی ــا روای ــودک ب ــازی ک آگاه س
ــی  ــردن مثال های ــوان ک ــا عن ــد ب ــز می توانن ــر نی ــران بزرگ ت خواه
ــکوت  ــل، س ــا در مقاب ــد. ام ــودک را آگاه کنن ــود، ک ــای خ در بازی ه
ــان  ــا اطرافی ــادر ی ــدر و م ــی پ ــا وقت ــت؛ خصوص ــن روش اس بدتری
نزدیــک کــودک بــه ایــن مســاله شــک کننــد؛ امــا بــه دالیــل حفــظ 
ــد. اگــر  ــرد متجــاوز را نگیرن ــوی ف ــا اخاقــی جل ــط خانودگــی ی رواب
کــودک بــه هــر دلیلــی متوجــه شــود کــه پــدر و مــادر مقــداری در 
ایــن مــورد گذشــت دارنــد، ممکــن اســت کــه هیــچ ســرنخی را بــه 

آن هــا ندهــد.
• بــه نظــر شــما پرداختــن بــه مســاله ی تجــاوز می توانــد در 
مقابلــه بــا ان موثــر باشــد یــا از نظــر روان کاوی اولویت هــای 

ــت؟  ــری مطرح اس دیگ
می خواهــم بــه ایــن مســاله اشــاره کنــم کــه شــاید مــا بــه اصــرار بــه 
آمــوزش بیشــتر ســاختار جســمی، روانــی انســان نیازمنــد هســتیم. به 
گمــان مــن آمــوزش در مــورد اســتثنای تجــاوز بســیار مفیــد اســت؛ 
ــه شــکل  ــا وقتــی کــه چگونگــی شــکل گیری روان و جســم ب ــی ت ول
ــای  ــوزش داده نشــده، آموزش ه ــرای همــگان آم ــق و ب علمــی و دقی
اســتثنایی نمی توانــد جــای اصلــی خــود را پیــدا کنــد. از روی اســتثنا 
ــام،  ــدام در ماع ــد اع ــا مانن ــام بحث ه ــوزش داد. تم ــوان آم نمی ت
ــر  ــش از ه ــا پی ــم ت ــاش کنی ــد ت ــا بای ــت؛ ام ــاوز و ... استثناس تج
ــم. وقتــی  ــر و عمومــی پیــش بروی ــه ســمت آمــوزش همه گی ــز ب چی
ــه  ســاختار را مشــخص کردیــم، اســتثناها را بهتــر درک می کنیــم. ب
عنــوان مثــال اگــر مــن و شــما اســکلت بندی و اســتخوان بندی 
ــید  ــب باش ــه مواظ ــم ک ــم بگویی ــیم،چطور می توانی ــان را نشناس انس
ــه  ــن مســاله می شــود ک ــی متوجــه ای ــودک زمان ــان نشــکند. ک پایت

نســبت بــه ســاختار بــدن خــود آگاهــی داشــته باشــد.

بهترین راه صحبت کردن 
و آگاه سازی کودک با 

روایت یک قصه است. 
حتی برادران و خواهران 
بزرگ تر نیز می توانند با 
عنوان کردن مثال هایی 

در بازی های خود، کودک 
را آگاه کنند. اما در 

مقابل، سکوت بدترین 
روش است؛ خصوصا 
وقتی پدر و مادر یا 

اطرافیان نزدیک کودک 
به این مساله شک کنند؛ 
اما به دالیل حفظ روابط 

خانودگی یا اخالقی 
جلوی فرد متجاوز را 

نگیرند. اگر کودک به هر 
دلیلی متوجه شود که 
پدر و مادر مقداری در 

این مورد گذشت دارند، 
ممکن است که هیچ 

سرنخی را به آن ها ندهد.

حقوق ما

صفحه 7/ شامره سیزدهم

گفت وگو

ــورد  ــا م ــت؟ آی ــه سنی س ــودک در چ ــور ک ــد، منظ می کنی
تجــاوز قــرار گرفتــن در ســنین مختلــف کودکــی، تاثیــرات 

ــذارد؟  ــی می گ ــاختار روان ــز روی س ــی نی متفاوت
ــنین  ــث س ــردن بح ــر ک ــرای دقیق ت ــم ب ــی می توانی ــکل کل ــه ش ب
کــودک را بــه ســه بخــش تقســیم کنیــم: تــا ۵ ســالگی، بیــن ۵ تــا ۸ 

ــوغ. ســالگی و نزدیکــی بل
بدتریــن نــوع تجــاوز روی کــودکان گــروه ســنی اول اســت کــه حتــی 
ــا  ــاوز عمدت ــوع از تج ــن ن ــد. ای ــاق می افت ــز اتف ــالگی نی ــر ۳ س زی
دهانــی ، ابتدایــی و بســیار خشــن اســت. ذهــن کــودک هنــوز در ایــن 
ــکل  ــی اش ش ــاختار روان ــا س ــه و اساس ــازی نپرداخت ــه نمادس ــن ب س
نگرفتــه اســت. خوش بختانــه ایــن نــوع از تجــاوز استثناســت؛ امــا اگــر 
تعــداد دفعــات آن تکــرار شــود، شــناخت تاثیراتــش پیچیــده خواهــد 
ــروه ســنی  ــر در گ ــا اگ ــود. ام ــد ب ــدت خواه ــر آن طوالنی م شــد و اث
دوم اتفــاق افتــد، انتهــای دوره ای ســت کــه ناخــودآگاه کــودک شــکل 
می گیــرد کــه بعدهــا بــه خاطــرش خواهــد آمــد. در ایــن ســن حافظــه 
کار می کنــد امــا کــودک بــه دلیــل آســیبی کــه بــه یکتایــی رابطــه ی 
ــط  ــق رواب ــکل دقی ــه ش ــد ب ــود، نمی توان ــش وارد می ش دال و مدلول
ــد کــه  اجتماعــی خــود را در اطــراف اش بســازد. ایــن کــودک نمی دان
کجــا بایــد از خــود دفــاع کنــد و مرزهــا کجــا ترســیم شــده اند. ایــن 
سنی ســت کــه کــودک مرزهــای بایــد و نبایدهــای اصلــی و خــوب و 
ــرای خــود می ســازد و آن هــا را پایــدار می کنــد. اگــر کــودک  ــد را ب ب
ــا و  ــای بایده ــرد، مرزه ــرار گی ــورد تجــاوز جنســی ق ــن ســن م در ای
نبایدهــا بــه تدریــج بــرای او شکســته می شــود. آســیبی کــه در ایــن 

ســن بــه ذهــن و ناخــودآگاه کودک 
ــکل  ــه ش ــا ب ــود، تقریب وارد می ش
دایمــی باقــی می مانــد و باعــث 
می شــود کــه بعدهــا و در پــس 
دوران بلــوغ بــه تکــرار تجــاوز علیــه 
کــودکان دیگــر تمایــل پیــدا کنــد. 
امــا در دوران بلــوغ، کــودک شــروع 
بــه شــناخت مســاله ی جنســی 
کــرده و ممکــن اســت کــه تجــاوز 
روی روابــط جنســی او اثــر بگــذارد. 
ــورد  ــن ســن م ــه در ای ــری ک دخت
ممکــن  می گیــرد  قــرار  تجــاوز 
ــی  ــل جنس ــه عم ــا ب ــت اساس اس
ــکل  ــش مش ــا برای ــاورده ی روی نی
ایجــاد شــود، امــا خوش بختانــه 

ــودک  ــه ک ــی اش چنان ک ــاختار روان ــه ی س بقی
ــه  ــورد لطم ــد، م ــیب می بین ــاله آس ــا ٧ س ۵ ت
قــرار نگیــرد. مــورد تجــاوز قــرار گرفتــن در ایــن 
ــودک  ــودآگاه ک ــناخت ناخ ــر روی ش ســن کم ت
تاثیــر می گــذارد کــه البتــه پارادوکســی را 
ایجــاد می کنــد. در حالی کــه در گــروه دوم 
و  ناخــودآگاه  شــکل گیری  روی  تاثیــر  ایــن 

خطرناک تــر اســت.
ــه  ــد ک ــاره کردی ــث اش ــدای بح • در ابت
تجــاوز عملی ســت کــه روی جســم و 
از  ادامــه  در  و  می گــذارد  تاثیــر  روح 
مشــکالتی کــه می توانــد در ارتبــاط 
ــد.  ــت کردی ــد، صحب ــش آی ــی پی جنس

ــا  ــودک ب ــاط ک ــری در ارتب ــه تاثی ــودکان چ ــاوز روی ک تج
بــدن او دارد؟ 

یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه ممکــن اســت رابطــه فــرد را بــا بــدن 
ــا اســتفاده ی  ــن مســاله ی ســو اســتفاده ی ــد، همی ــار مشــکل کن دچ
ــنین ٧ و  ــان در س ــودآگاه انس ــت. ناخ ــه ی جنسی س زودرس از رابط
۸ ســالگی بــا ســمبل ها شــکل می گیــرد و در آن جــا ناخــودآگاه 
تصویــری از بــدن می ســازد. مثــل فــردی کــه بــزرگ شــده و قــدش از 
ــا  ــد ی ــردی قدبلنــد می دان ــا خــودش را ف ــر اســت، ام متوســط کوتاه ت
ــر ناخــودآگاه  شــخصی زیبــا کــه خــود را زشــت می بینــد. ایــن تصوی
ــه خــود می گیــرد و طبیعتــا تجــاوز در ایــن  بــدن مــا شــکلی کلــی ب
ــودآگاه  ــر ناخ ــن تصوی ــن س ــت. در ای ــر اس ــیار خطرناک ت ــنین بس س
ــه  ــت ک ــن اس ــال ممک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه می بین ــیار لطم ــدن بس ب
ــی  ــی ناهمگون ــی نوع ــت جنس ــا آل ــار ی ــذاری روی رفت ــی نام گ حت

ــاره ی ان بســیار مشــکل اســت. ــه ســاخت دوب ــد ک ــاد می کن ایج
ــان  ــما از قربانی ــاوز دارم. ش ــورد متج ــم در م ــوالی ه • س
ــالی  ــت در بزرگ س ــن اس ــه ممک ــد ک ــت کردی ــاوز صحب تج
کــودکان دیگــر را مــورد آزار جنســی قــرار دهنــد. بســیاری 
ــد و او را  ــت کار می نگرن ــک جنای ــوان ی ــه عن ــاوز ب ــه متج ب
مســتحق مجــازات ســنگین می داننــد، برخــی نیــز متجــاوز 
ــما  ــت. ش ــد مداواس ــه نیازمن ــد ک ــی می دانن ــاری روان را بیم

ــگاه میکنیــد؟  ــه متجــاوز ن چطــور ب
ــن  ــدر ای ــه و چق ــش رفت ــا پی ــا کج ــاوز ت ــه متج ــرد ک ــگاه ک ــد ن بای
ــت.  ــاله ی مهمی س ــه، مس ــن نکت ــد. ای ــرار می کن ــود را تک ــدام خ اق
ــدیم،  ــان ش ــا انس ــه م ــی ک از وقت
هم خوابگــی بــا محــارم را خــط 
قرمــز و ممنــوع دانســتیم. اگــر 
عــادی  محــارم  بــا  هم خوابگــی 
رفتــن  بیــن  از  امــکان  شــود، 
مــا  و  می آیــد  پیــش  زبــان 
ــم،  ــرف بزنی ــم ح ــر نمی توانی دیگ
و  نمادســازی کنیــم  نمی توانیــم 
ــیم.  ــته باش ــی داش ــط اجتماع رواب
یعنــی جامعــه ی انســانی کامــا بــه 
جامعــه ی حیوانــی برمی گــردد. بــه 
ــان  ــه انس ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــیدن  ــمت کش ــه س ــج ب ــه تدری ب
خــط قرمــز دور هم خوابگــی بــا 
محــارم رفتــه اســت. امــا بــرای 
ــا  ــه ی ــز، نارنجی ســت ک ــن خــط قرم برخــی ای
ــاش  ــا ت ــا رابطــه ی جنســی ی تجــاوز اســت، ی
ــوع از رابطــه. اگــر کســی  ــن ن ــرای داشــتن ای ب
ــوان  ــذارد می ت ــا بگ ــر پ ــز را زی ــط قرم ــن خ ای
ــت.  ــرف اس ــاختاری منح ــر س ــه از نظ ــت ک گف
ــرف  ــش منح ــکل گیری ناخودآگاه ــع ش در واق
ــه  ــد ب ــاختار منحــرف ش ــن س ــی ای اســت. وقت
ــه  ــز اولی ــط قرم ــتن خ ــا گذاش ــر پ ــی زی معن
ــاش  ــه ت ــانی ک ــل کس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
می کننــد یــا تجــاوز و هم خوابگــی را تکــرار 
می کننــد طبیعتــا بیمــار هســتند و حقــوق نیــز 
بــرای آن هــا تصمیــم می گیــرد کــه یــک بیمــار 
تــا چــه انــدازه مســوول اعمــال خــود اســت. امــا 

از وقتی که ما انسان شدیم، هم خوابگی با محارم 
را خط قرمز و ممنوع دانستیم. اگر هم خوابگی با 
محارم عادی شود، امکان از بین رفتن زبان پیش 

می آید و ما دیگر نمی توانیم حرف بزنیم، نمی توانیم 
نمادسازی کنیم و روابط اجتماعی داشته باشیم. 
یعنی جامعه ی انسانی کامال به جامعه ی حیوانی 

برمی گردد. به همین دلیل است که انسان به تدریج 
به سمت کشیدن خط قرمز دور هم خوابگی با محارم 
رفته است. اما برای برخی این خط قرمز، نارنجی ست 

که یا تجاوز است، یا رابطه ی جنسی یا تالش برای 
داشتن این نوع از رابطه.
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گزارش

از آن جایــی کــه کــودکان از آســیب پذیرترین 
اقشــار جامعــه بــه حســاب می آینــد؛ در 
ــا و  ــه آن ه ــه ب ــه توج ــعه یافت ــع توس جوام
ــت.  ــا اس ــزو اولویت ه ــان ج ــت حقوق ش رعای
در برخــی از کشــورها رعایــت حقــوق کودکان 
دولت هــا  پیش بــردی  برنامه هــای  راس  در 
قــرار دارد و بــا کســانی کــه بــا کــودکان رفتــار 
ضــد حقوق بشــری دارنــد و حقــوق آن هــا 
را نادیــده می گیرنــد بــه شــدت برخــورد 
می شــود؛ خــواه ایــن افــراد والدیــن کــودکان 
باشــند و خــواه معلمــان در مــدارس مختلــف 
یــا حتــی افــراد عمومــی در ســطح شــهر. بــا 
ایــن حــال، حساســیت در مــورد کــودکان در 
ــا  ــا یکســان نیســت و ب تمــام کشــورهای دنی

ــه رو اســت. ــادی روب نوســان زی
در ایــران افــراد زیــر ١۸ ســال کــودک و 
از  ایــران  می شــوند.  محســوب  نوجــوان 
جهانــی  پیمان نامــه ی  بــه   ١۳٧۳ ســال 
حقــوق کــودک پیوســته اســت. مجلــس 
شــورای اســامی در اول اســفند ٧۲ مــاده 
واحــده ای را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن 

ــاده  ــه و ۵٤ م ــک مقدم ــر ی »کنوانســیون حقــوق کــودک مشــتمل ب
تصویــب و اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه آن  داده 
می شــود، مشــروط بــر آن کــه مفــاد آن در هــر مــورد و هــر زمــان در 
تعــارض بــا قوانیــن داخلــی و موازیــن اســامی باشــد و یــا قــرار گیــرد 

ــد«. ــه نباش ــران الزم الرعای ــامی ای ــوری  اس ــت جمه ــرف دول از ط
ایــن مصوبــه در ١۲ اســفندماه همــان ســال بــه تاییــد شــورای 
ــول  ــی از اص ــد. یک ــدل ش ــزام آور ب ــی ال ــه قانون ــید و ب ــان رس نگهب
ــق  ــت. مطاب ــودکان اس ــرای ک ــگان ب ــوزش رای ــه، آم ــن پیمان نام ای
ــرای همــه ی کــودکان و  ــرورش ب ــران، آمــوزش و پ ــون اساســی ای قان
نوجوانــان ایرانــی تــا پایــان دوره ی متوســطه رایــگان اســت؛ امــا حقوق 
ــگان  ــرورش رای ــوزش و پ ــاله ی آم ــه مس ــا ب ــران تنه ــودکان در ای ک
ختــم نمی شــود و همــواره بــا مســایلی ماننــد کار کــودکان، مجــازات 

و اعــدام کــودکان )پاییــن بــودن ســن مســوولیت کیفــری در قوانیــن 
ایــران(، ازدواج قانونــی کــودکان، اســتفاده از کــودکان در نظامی گــری 

ــر اســت. و ... درگی
از ایــن رو در کنــار مــدارس و وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران، 
ســازمان های غیــر دولتــی متعــددی نیــز در رابطــه بــا حقــوق 
ــوق  ــر حق ــارت ب ــعی در نظ ــتند و س ــه کار هس ــغول ب ــودکان مش ک
ــه  ــت ک ــن اس ــازمان ها ای ــن س ــداف ای ــی از اه ــد. یک ــودکان دارن ک
ــاره ی مســایل مربــوط  از طریــق حضــور در میــان مــردم بتواننــد درب
ــردم را نســبت  ــد و نگــرش م ــوق کــودکان اطاع رســانی کنن ــه حق ب
بــه کــودکان تصحیــح کننــد. در بودجه هــای ســاالنه ی ســازمان هایی 
ماننــد وزارت رفــاه، بهزیســتی و شــهرداری بــرای کمــک بــه انجمن هــا 
ــه ایــن  ــه کمک رســانی ب ردیف هــای مشــخصی وجــود دارد و ملــزم ب

انجمن های حقوق کودکان در ایران

قربانیان خاموش

شیدا جهان بین
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ــص  ــروی متخص ــود نی ــی و کمب ــکات مال ــتند. مش ــازمان ها هس س
ــه  ــران ب ــی ای ــر دولت ــازمان های غی ــکل س ــن مش ــانی از بزرگ تری انس
ــودکان و  ــه ک ــاص ب ــه خ ــه توج ــت ک ــته ای از آن هاس ــوص دس خص

ــا دارد.  ــوق آن ه حق
بــه عقیــده ی برخــی از فعــاالن داوطلــب در رابطــه بــا حقــوق 
ــه  ــر این ک ــی عــاوه ب ــر دولت ــن انجمن هــای غی ــران، ای ــودکان در ای ک
ــه کــودکان در معــرض خطــر آمــوزش  ــه طــور مســتقیم ب خودشــان ب
و خدمات رســانی می کننــد، بــا ارایــه ی طــرح، برنامــه  و راه کار بــه 
ــد؛  ــودکان دارن ــوق ک ــدن حق ــی ش ــعی در اجرای ــی، س ــای دولت نهاده
ــه  ــوز ک ــص و دلس ــا، متخص ــب، توان ــانی داوطل ــذب نیروی انس ــا ج ام
ــای  ــتی و روان شناســی کمک ه ــای آموزشــی، بهداش ــد در بحث ه بتوان
الزم را ارایــه دهــد همــواره از مهم تریــن مشــکات انجمن هــای حامــی 
ــوده اســت. مســاله ی دیگــری کــه انجمن هــا  ــان ب کــودکان کار و خیاب
همیشــه بــا آن درگیــر بــوده و هســتند مشــکات تمدیــد و ثبــت مجــوز 
از ســازمان های دولتــی اســت کــه بــه طــور معمــول فراینــدی طوالنــی 

ــراه داشــته اســت. ــه هم ــار را ب ــال ها انتظ ــا س ــراه ب ــده و هم و پیچی
از آن جایــی کــه انجمن هــای خیریــه و انجمن هــای مربــوط بــه حقــوق 
ــد؛  ــرار می دهن ــر ق ــی را مدنظ ــا متفاوت ــخص ام ــداف مش ــودکان اه ک
ــی  ــورد خاص ــودکان، برخ ــع ک ــه نف ــه ب ــای خیری ــا انجمن ه ــا ب عموم
ــت  ــن حکوم ــا موازی ــاد ب ــا در تض ــداف آن ه ــرد و اه ــورت نمی گی ص
اســامی نیســت؛ امــا هنگامــی کــه کــه ســخن از حقــوق کــودکان بــه 
ــی  ــل پیش بین ــز قاب ــت نی ــب حکوم ــورد از جان ــد، برخ ــان می آی می
اســت. بــرای مثــال مــاده ١۰٤١ قانــون مدنــی ایــران می گویــد »عقــد 
ــی و  ــام شمس ــال تم ــن ١۳ س ــه س ــیدن ب ــل از رس ــر قب ــکاح دخت ن
پســر قبــل از رســیدن بــه ســن ١۵ ســال تمــام شمســی منــوط اســت 
ــا تشــخیص دادگاه صالــح«. البتــه  ــه اذن ولــی بــه شــرط مصلحــت ب ب
ــران  ــرای پس ــال و ب ــران ١۵ س ــرای دخت ــن ازدواج ب ــل س ــًا حداق قب
١۸ ســال بــود و در شــرایط خــاص و بــا ارایــه گواهــی دادگاه، دختــران 
ــد و  ــتند ازدواج کنن ــالگی می توانس ــران از ١۵ س ــالگی و پس از ١۳ س
عمــا ازدواج زیــر ١۳ ســال ممنــوع بــود. از ایــن رو بــه عنــوان مثــال 
آن دســته از فعــاالن حقــوق کــودک کــه بــه موضــوع ازدواج کــودکان 
ــتند. ــان نیس ــت در ام ــر بازداش ــد، از خط ــن می پردازن ــنین پایی در س

بســیاری از فعــاالن حقــوق کــودک بــه معضــل کــودکان کار و خیابــان 

ــد. کار کــودک، حقــوق اساســی او را مــورد تجــاوز  ــران می پردازن در ای
ــزرگ  قــرار می دهــد. وجــود کــودکان کار در جامعــه، یــک فاجعــه ی ب
ــط   ــه محی ــادی ب ــقر اقتص ــل فـ ــه دلی ــه ب ــی ک ــت. کودک ــانی اس انس
کار  و  نــدارد  رو  پیــش  روشــنی  آینــده ی  می شــود،  کشــیده  کار 
اســتثمارگرانه بــر رشــد جســمی کــودک تاثیــر منفــی دارد و ســامتی 
او بدیــن طریــق بــه خطــر می افتــد. بــه رغــم افزایــش فعــاالن حامــی 
ــی،  ــتگاه های اجرای ــی از دس ــارکت برخ ــان و مش ــودکان کار و خیاب ک
هم چنــان شــاهد افزایــش تعــداد کــودکان کار در ســطح جامعــه 
ــه  ــر جــدی اتخــاذ نشــود، آســیب های ثانوی هســتیم و چنان چــه تدابی
ــز  ــاد و نی ــن اعتی ــش س ــی، کاه ــای عفون ــعه ی بیماری ه ــر توس نظی
ــودکان کار  ــای ک ــه درده ــز ب ــی نی ــی و اجتماع ــونت های خانگ خش
اضافــه خواهــد شــد. ایــن تدابیــر جــدی بایــد از ســوی حکومــت اتخــاذ 
ــا کم کاری هایــی کــه از ســوی حکومــت صــورت می گیــرد  شــود امــا ب
ــای  ــرای احی ــا ب ــی، تاش ه ــاالن مدن ــر بازداشــت فع ــی نظی و خطرهای

ــود.  ــر می ش ــم اث ــودکان ک ــوق ک حق
آمــوزش رایــگان، برگــزار کــردن کارگاه هــای حقــوق کــودک بــر مبنــای 
ــان  ــودکان جه ــت از ک ــاع و حمای ــی دف ــازمان بین الملل ــات س مکتوب
)یونیســف(، رســیدگی بــه وضعیــت کــودکان کار در ایــران، حمایــت از 
کــودکان بی سرپرســت، شناســایی کودکانــی کــه بــا خشــونت از طــرف 
اعضــای خانــواده ی خــود روبــه رو هســتند و حمایــت از آن هــا، رســیدگی 
ــوم  ــدام محک ــه اع ــه ب ــی ک ــری کودکان ــده ی کیف ــت پرون ــه وضعی ب
ــه ازدواج  ــن ب ــه در ســنین پایی ــی ک ــه کودکان ــا کمــک ب شــده اند و ی
اجبــاری روی  آورده انــد و ... از عمــده ی فعالیت هــای انجمن هــای 
ــن  ــر ای ــال های اخی ــا در س ــتند؛ ام ــودکان هس ــوق ک ــا حق ــط ب مرتب
فعالیت هــا در برخــی مــوارد از جانــب حکومــت ســرکوب شــده اســت 
و فعــاالن در ایــن زمینــه بازداشــت و بــه حبس هــای کوتــاه و گاه بلنــد 

ــده اند. ــوم ش ــدت محک م
انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان یــک ســازمان مردم نهــاد و 
ــرده  ــاز ک ــال ١۳٧۳ آغ ــود را از س ــت خ ــه فعالی ــت ک ــی اس غیرانتفاع
اســت. هــدف اصلــی ایــن انجمــن »تبلیــغ و ترویــج اصــول منــدرج در 
ــر اســاس معرفی نامــه ای  پیمان نامــه جهانــی حقــوق کــودک« اســت. ب
ــن  ــای ای ــوزه ی فعالیت ه ــرار دارد، ح ــن ق ــن انجم ــایت ای ــه در وبس ک
انجمــن بــه ســه دســته ی تقنینــی، فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 

گزارش

انجمن حمایت از حقوق کودکان یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی است که 
فعالیت خود را از سال 13۷3 آغاز کرده است. هدف اصلی این انجمن »تبلیغ 

و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک« است. بر اساس 
معرفی نامه ای که در وبسایت این انجمن قرار دارد، حوزه ی فعالیت های این 

انجمن به سه دسته ی تقنینی، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های 
اجرایی تقسیم شده است. به گفته ی این وب سایت برخی از دستاوردهای 

انجمن در این حوزه عبارتند از طرح قانون کودکان و نوجوانان )در مورد 
کودک آزادی( مصوب 13۸1 و طرح اصالح قانون حضانت و کوشش در جهت 

حذف اعدام زیر 1۸ سال. موضوع اصلی در مورد این انجمن این است که 
اعضای آن از جانب سازمان هایی مثل صدا و سیما حمایت می شوند و در 

خیریه هایی که برگزار می کنند از حمایت نهادهای دولتی بهره مند می شوند، 
اما انجمن هایی که به صورت محدودتر و با اعضای کم تر مشغول به کار 

هستند با خطر پلمپ و بازداشت اعضای خود روبه رو هستند.
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گفت وگو

ــری  ــران ام ــه ی ای ــی در جامع ــاوز جنس ــا- تج ــوق م حق
تابوســت کــه اکثریــت مقابــل آن ســکوت اختیــار می کننــد. 
ایــن مســاله البتــه در سراســر جهــان بــه عنــوان خشــونتی 
ــن  ــدازه قوانی ــه ان ــا چ ــا ت ــت. ام ــان اس ــان در جری پنه
جمهــوری اســالمی مســاله ی تجــاوز را مــورد اهمیــت قــرار 
ــا و  ــر حقوق دان ه ــوی دیگ ــد؟ از س ــه آن پرداخته ان داده و ب
ــد کــه  ــه ایــن امــر معترض ان فعــاالن حقــوق کــودک نیــز ب
ــوص  ــن خص ــالمی در ای ــوری اس ــن جمه ــیاری از قوانی بس

نقــض حقــوق کــودکان اســت. 
ــودکان در  ــه ک ــاوز ب ــاله ی تج ــی مس ــی حقوق ــرای بررس ب
ــتری  ــل دادگس ــی، وکی ــم بابای ــا مری ــالمی ب ــوری اس جمه
ادامــه  در  را  آن  کامــل  متــن  کــه  کردیــم  گفت وگــو 

 : نیــد ا می خو

ــاله ی  ــاره ی مس ــون درب ــر قان ــث، نظ ــروع بح ــرای ش • ب
ــته؟ ــه آن نگریس ــور ب ــت و چط ــاوز چیس تج

ــون  ــده می شــود، در قان ــرف »تجــاوز جنســی« خوان ــه در ع آنچــه ک
ــراری  ــی برق ــه معن ــام دارد ب ــه عنــف« ن ــای ب مجــازات اســامی »زن
ــی کــه شــرعا  ــا زن ــرد، ب رابطــه کامــل جنســی )دخــول( از ســوی م
ــه زور و  ــل ب ــا توس ــت، ب ــا او نیس ــه ب ــن رابط ــراری ای ــه برق ــاز ب مج
خشــونت. ایــن زنــان شــامل محــارم ســببی و نســبی می شــود 
ــتند و  ــان نیس ــا آن ــه ازدواج ب ــاز ب ــرع مج ــه در ش ــی ک ــی اقوام یعن
نیــز زنانــی کــه عقــد شــرعی بیــن آنهــا وجــود نــدارد. مســتند قانونــی 
ــوب  ــامی مص ــازات اس ــون مج ــاده ۲۲٤ »قان ــد ت م ــرم بن ــن ج ای
١۳٩۲« اســت. زنــا از جملــه جرایمــی اســت کــه مجــازات آن »حــد« 
ــن مجــازات در شــرع  ــزان و نحــوه اجــرای ای ــوع، می ــی ن اســت؛ یعن
ــی تجــاوز جنســی مجــازت آن  ــورد یعن ــن م مشــخص شــده و در ای
اعــدام اســت. قانون گــزار بــه طــور کلــی انجــام تجــاوز از ســوی زنــان 
ــی تنهــا  ــدگاه قانون ــه طــوری کــه از دی ــه، ب را منتفــی در نظــر گرفت
مــردان می تواننــد مرتکــب »زنــای بــه عنــف« شــوند. نکتــه الزم بــه 
ذکــر ایــن اســت کــه مجــازات قانونــی لــواط )رابطــه جنســی کامــل 

ــی از  ــه یک ــن رابط ــر در ای ــا اگ ــدام اســت، ام ــز اع ــرد( نی ــن دو م بی
طرفیــن بــه واســطه زور و خشــونت طــرف دیگــر و بــدون قصــد ایــن 

ــود. ــدام نمی ش ــد، اع ــام ده کار را انج
• قانــون در مــاده ۸3 قانــون مجــازات اســالمی بیــن 
ــغ«  ــودکان نابال ــال »ک ــاکار« در قب ــرد »زن ــازات زن و م مج

ــت؟ ــه ی آن چیس ــرا؟ نتیج ــده ؟ چ ــل ش ــاوت قای تف
ــاده ۸۳  ــره م ــر تبص ــد پیش ت ــوان می کنی ــما عن ــه ش ــاله ای ک مس
ــاده ای  ــوب ١۳٩۲ در م ــامی مص ــازات اس ــون مج ــه در قان ــود ک ب
مســتقل)۲۲۸( آورده شــده بــا ایــن مضمــون کــه در زنــای بــا محــارم 
ــر  ــت( اگ ــدام اس ــازات آن اع ــه مج ــه )ک ــای محصن ــا زن ــبی و ی نس
مرتکبیــن، زن بالــغ و مــرد نابالــغ باشــند؛ زن اعــدام نمی شــود. 
ــف  ــه عن ــای ب ــمی از زن ــاده اس ــن م ــد در ای ــه می بینی ــور ک همان ط
ــه کــه  ــرده نمی شــود چــون قانون گــزار همان گون ــا همــان تجــاوز ب ی
ــد از  ــی می توان ــاوز جنس ــه تج ــه ک ــوان نپذیرفت ــچ عن ــه هی ــم ب گفت
جانــب یــک زن صــورت بگیــرد، نــه در مــورد افــراد نابالــغ )کــودکان( 
و نــه حتــی در حالــت خــواب یــا مســتی و بیهوشــی کــه در تبصــره 
دو مــاده ۲۲٤ از جانــب مــردان متصــور دانســته اســت. نکتــه دیگــر 
اینکــه نــگاه قانون گــزار بــه رابطــه جنســی، ســنتی و بــا تفکــر فاعــل 
ــل  ــد او فاع ــه از دی ــل این ک ــه دلی ــا ب ــت و در اینج ــی اس و مفعول
رابطــه، توانایــی بــه اتمــام رســاندن رابطــه جنســی را نــدارد بــه نوعــی 
ــا  ــه معنــای خــاص واقــع نشــده اســت. بدیهــی اســت ب ایــن جــرم ب
ایــن نــگاه در حالتــی کــه مــرد بالــغ و زن نابالــغ باشــد، زنــا را محقــق 

ــل نشــده اســت. دانســته و تخفیفــی در مجــازات قای
ــگاه  ــه مســاله ن ــدام ب ــف اع ــرد مخال ــوان ف ــه عن ــن ب ــد م ــر از دی اگ
ــدام  ــری از اع ــازات، جلوگی ــر مج ــاده از منظ ــن م ــه ای ــم، نتیج کنی
ــص و  ــیار ناق ــودکان بس ــت از ک ــر حمای ــا از منظ ــت؛ ام ــت اس و مثب
ــغ،  ــرای فــرد نابال ــان اســت چــرا کــه قانون گــزار ب مخالــف حقــوق آن
ــا بزرگ ســال را تصــور  ــغ ی ــه ای هماننــد فــرد بال اراده و نیــت مجرمان
کــرده اســت و بــرای جلوگیــری از ســو اســتفاده از کــودکان حداقــل 

ــی نکــرده اســت. ــورد اقدام ــن م در ای
ــازات  ــون مج ــاده ١٤٧ قان ــق م ــوغ طب ــن بل ــم، س ــه کن ــد اضاف بای

تجاوز به کودکان در قوانین ایران
در گفت وگو با مریم بابایی

حقوق ما
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و فعالیت هــای اجرایــی تقســیم شــده اســت. بــه گفتــه ی ایــن 
وب ســایت برخــی از دســتاوردهای انجمــن در ایــن حــوزه عبارتنــد از 
طــرح قانــون کــودکان و نوجوانــان )در مــورد کــودک آزادی( مصــوب 
١۳۸١ و طــرح اصــاح قانــون حضانــت و کوشــش در جهــت حــذف 
ــن  ــن انجمــن ای ــورد ای ــی در م ــر ١۸ ســال. موضــوع اصل ــدام زی اع
ــل صــدا و ســیما  ــب ســازمان هایی مث ــه اعضــای آن از جان اســت ک
از  برگــزار می کننــد  حمایــت می شــوند و در خیریه هایــی کــه 
ــی  ــا انجمن های ــوند، ام ــد می ش ــی بهره من ــای دولت ــت نهاده حمای
ــه کار  ــغول ب ــر مش ــای کم ت ــا اعض ــر و ب ــورت محدودت ــه ص ــه ب ک
هســتند بــا خطــر پلمــپ و بازداشــت اعضــای خــود روبــه رو هســتند.

ــال ها از  ــه س ــت ک ــودک اس ــوق ک ــاالن حق ــی از فع ــرام رحیم به
فعــاالن انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان در جنــوب تهــران بوده و 
دو دوره در هیــات مدیــره ی ایــن انجمن عضویت داشــته اســت. وی در 

گفت وگــو بــا »راه دیگــر« در مــورد فعالیت هــای 
ــیما  ــی صــدا و س ــد: »وقت ــن می گوی ــن انجم ای
برنامــه ای مثــل مــاه عســل را پخــش می کنــد 
ــه  و یــک کــودک را مثــل یــک پفــک نمکــی ب
یــک خانــواده اهــدا می کنــد و بــه ایــن کــودک 
ـ کــه صاحــب مجموعــه ای از حقــوق اســت ـ بــا 
ــل  ــد، ســازمانی مث ــگاه می کن ــده ی ترحــم ن دی
ــف  ــودکان موظ ــوق ک ــت از حق ــن حمای انجم
ــرده  ــری ک ــه موضع گی ــن رابط ــه در ای اســت ک
ــه  ــن ک ــه ای ــد، ن ــم کن و صــدا و ســیما را تحری

ــیما  ــدا و س ــای ص ــودک در برنامه ه ــوق ک ــج حق ــه ی تروی ــه بهان ب
ــکل  ــن ش ــه ای ــود را ب ــم های خ ــم چش ــا نمی توانی ــد. م ــرکت کن ش
از نقــض وحشــتناک حقــوق کــودک ببندیــم و ادعــا داشــته باشــیم 
ــتگاه  ــن دس ــا ای ــکاری ب ــه هم ک
ــوق  ــج حق ــی فرصــت تروی تبلیغات

ــد«. ــاد می کن ــودکان را ایج ک
ــرایط  ــزود: »در ش ــه اف وی در ادام
فعلــی سیاســی ایــران اگــر تصــور 
بــر ایــن اســت کــه یــک ســازمان 
بــا  این کــه  بــرای  غیردولتــی 
نیــاز  نشــود،  مواجــه  تعطیلــی 
بــه تعدیــل مواضــع خــود دارد، 
دســت  ایــن  از  بهتــر  ســکوت 

 . ســت« هی ها ا همر
ــه  در ایــران دســت فعاالنــی کــه ب
حقــوق کــودکان و فعالیت هــای 
مدنــی می پردازنــد آن قــدر بــاز 
ــدون خطــر  نیســت کــه بتواننــد ب
ــی  ــه فعالیت هــای مدن بازداشــت ب

امیــد  دهنــد.  ادامــه  خــود 
علی شــناس مهنــدس عمــران 
متولــد ١۳۶۲ از ایــن جملــه 
حقــوق  فعــال  وی  اســت. 
 ١۳ کــه   اســت  کــودکان 
شــهریور ١۳٩۳ در خانــه اش 
امنیتــی  مامــوران  توســط 
ــه  ــک ب ــد. او نزدی ــتگیر ش دس
ــپاه  ــف س ــد ۲، ال ــاه در بن ٩ م
ــن در  ــدان اوی ــداران در زن پاس
بازداشــت موقــت بــود. دادگاه 
ــفند ١۳٩۳  ــخ ١٤ اس او در تاری
در شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب بــه 

ــت ١۳٩٤  ــد و روز ۲۳ اردبیهش ــزار ش ــه برگ ــی مقیس ــت قاض ریاس
ــد ۸  ــون در بن ــی هم اکن ــن زندان ــد. ای ــاغ ش ــش اب ــه وکیل ــم ب حک

زنــدان اویــن بــه ســر می بــرد.
وی از فعــاالن حقــوق کــودک بــود و بــه کــودکان کار نقاشــی آموزش 
داده، نمایــش گاه نقاشــی برای شــان ترتیــب مــی داد و همین طــور بــا 
ــود  ــرده ب ــات ک ــی ماق ــان سیاســی و اعدام ــواده ی زندانی ــد خان چن
ــتگیری  ــد. روز دس ــت ش ــا بازداش ــن فعالیت ه ــر همی ــه خاط ــه ب ک
مامــوران هــارد کامپیوتــر، ســی دی ها، فــاش و موبایــل اش را توقیــف 
کردنــد و بعــد بــر اســاس اطاعاتــی کــه از آن هــا اســتخراج کردنــد، 

لیســت اتهامــی وی را تکمیــل کردنــد.
ــاله و شــاغل در باشــگاه  ــودک، ۲۶ س ــوق ک ــال حق ــا دائمــی فع آتن
ــوران  ــوی مام ــر ٩۳ از س ــه در روز ۲٩ مه ــود ک ــاب ب ــی انق ورزش
ــن  ــدان اوی ــه زن ــت و ب ــداران بازداش ــپاه پاس ــات س ــازمان اطاع س
منتقــل شــد و ســعید شــیرزاد دیگــر فعــال حقــوق کــودک اســت کــه 
ــتان  ــع اس ــان از تواب ــه زده ی ورزق ــتان زلزل ــرداد ٩١ در شهرس ۳١ م
آذربایجــان شــرقی توســط مامــوران اداره اطاعــات شهرســتان اهــر 
بازداشــت و بــه زنــدان اهــر منقــل شــد و پــس از گذرانــدن ١٩ روز بــا 
قیــد کفالــت از زنــدان آزاد شــد. وی در شــعبه ی ۲۶ دادگاه انقــاب 

بــه ١ ســال حبــس تعلیقــی محکــوم شــده بــود.
ــه  ــدی ک ــایل ج ــی از مس ــاب یک ــن حس ــا ای ب
ــه  ــران را گرفت ــی در ای ــای مدن ــان فعالیت ه گریب
اســت، خطــر بازداشــت و مجــازات حبــس اســت 
ــای  ــل خطره ــه دلی ــیاری ب ــان بس ــن می و در ای
فعالیت هایــی  چنیــن  بــه  تــن  احتمالــی 
نمی دهنــد و ایــن حقــوق کــودکان اســت کــه دور 
از چشــم مــا پایمــال می شــود و ایــن کــودکان بــه 

قربانیــان خامــوش جامعــه بــدل می شــوند.

گزارش

در ایران دست فعاالنی که به حقوق کودکان و فعالیت های مدنی می پردازند آن قدر 
باز نیست که بتوانند بدون خطر بازداشت به فعالیت های مدنی خود ادامه دهند. امید 

علی شناس مهندس عمران متولد 1362 از این جمله است. وی فعال حقوق کودکان 
است که  13 شهریور 1393 در خانه اش توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. او نزدیک به 9 
ماه در بند 2، الف سپاه پاسداران در زندان اوین در بازداشت موقت بود. دادگاه او در تاریخ 
14 اسفند 1393 در شعبه 2۸ دادگاه انقالب برگزار شد و روز 23 اردبیهشت 1394 حکم به 

وکیلش ابالغ شد. این زندانی هم اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می برد.

آتنا دائمی فعال حقوق کودک، 26 ساله و شاغل در باشگاه ورزشی انقالب بود که 
در روز 29 مهر 93 از سوی ماموران سازمان اطالعات سپاه پاسداران بازداشت و به 
زندان اوین منتقل شد و سعید شیرزاد دیگر فعال حقوق کودک است که 31 مرداد 
91 در توسط ماموران اداره اطالعات شهرستان اهر بازداشت و به زندان اهر منقل 

شد و پس از گذراندن 19 روز با قید کفالت از زندان آزاد شد. وی در شعبه ی 26 دادگاه 
انقالب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

»

»
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گفت وگو

ــان  ــت از قربانی ــرای حمای ــی ب ــه ضمانت های ــون چ • در قان
تجــاوز در نظــر گرفتــه شــده؟ 

ــکاب جــرم  ــر ارت ــون مجــازات اســامی اگــر مجرمــی در اث طبــق قان
ضــرر مالــی هــم بــه قربانــی وارد کنــد، عــاوه بــر مجــازات موظــف بــه 
جبــران خســارت اســت. تجــاوز هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. 
یــک مــورد خــاص هــم مــاده  ۲۳١ اســت کــه می گویــد: »در مــوارد 
ــد  ــره باش ــه زن باک ــی ک ــم آن، در صورت ــف و در حک ــه عن ــای ب زن
ــکاره و  ــت ارش الب ــه پرداخ ــرر ب ــازات مق ــر مج ــاوه  ب ــب ع مرتک
ــد،  ــره نباش ــه باک ــی ک ــود و در صورت ــوم می ش ــز محک ــل نی مهرالمث
ــردد«. ارش  ــوم می گ ــل محک ــه مجــازات و پرداخــت مهرالمث ــط ب فق
در واقــع جایگزیــن دیــه اســت در زمانــی کــه دیــه مشــخصی بــرای 
آن عضــو تعییــن نشــده باشــد. مهــر المثــل معــادل مهریــه ای اســت 
کــه در عــرف رایــج جامعــه بــرای یــک زن بــا مشــخصات و شــرایط و 

ــود. ــن می ش ــابه تعیی ــی مش ــه اجتماع طبق
متاســفانه در قانــون، خســارات معنــوی قابــل مطالبــه نیســت و هیــچ 
گونــه اقــدام حمایتــی خاصــی بــرای قربانیــان تجــاوز در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت؛ در حالــی کــه بــرای ترمیــم روحــی و بازگشــت مجــدد 
قربانیــان تجــاوز بــه زندگــی، ماه هــا و حتــی ســال ها جلســات 

ــاز اســت. ــی نی مشــاوره و روان درمان
• قوانیــن بین الملــل بــه ایــن مســاله چطــور نــگاه 

؟  می کنــد
قوانیــن و کنوانســیون های متعــددی در ایــن زمینــه وجــود دارد 
ــد. در  ــود را می طلب ــاص خ ــان خ ــا زم ــام آنه ــه تم ــن ب ــه پرداخت ک
اســنادی کــه در پــی جنایــات جنگــی و تجــاوز سیســتماتیک صــادر 
ــی  ــای بین الملل ــنامه های دادگاه ه ــال  اساس ــرای مث ــت، ب ــده اس ش
کیفــری بــرای یوگســاوی ســابق و روانــدا و قواعــد و دادرســی آن و 
ــف  ــه عن ــه تجــاوز ب ــه مقول ــری، ب ــی کیف ــوان بین الملل ــن دی همچنی
بــه عنــوان یــک جنایــت بشــری و قابــل پیگــرد در حقــوق بین المللــی 
اشــاره داشــته و قواعــدی را بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت. در ســایر 
اســناد بــه مســاله تجــاوز بــه عنــف بــه عنــوان یــک موضــوع شــرافتی 
و اخاقــی نگریســته و علی رغــم نهــی و منــع آن، چنــدان قربانــی در 

نظــر گرفتــه نشــده اســت.  
ــن  ــناد در ای ــن اس ــه مهم تری از جمل
بــه مــوارد زیــر  زمینــه می تــوان 

ــرد: ــاره ک اش
کنوانســیون های   ۲٧ مــاده  ـ 
ــا  ــان مخصوص ــو: »... زن ــه ژن چهارگان
در مقابــل هــر تخطــی بــه شــرافت از 
ــه  ــار ب ــف، اجب ــه عن ــاوز ب ــه تج جمل
ــوس  ــک نام ــه هت ــر گون ــا و ه فحش
حمایــت خواهنــد شــد«. بنــد )١( 
قســمت  و  اول  پروتــکل   ٧۶ مــاده 
)ه( بنــد )۲( مــاده ٤ پروتــکل دوم 
ــه  صریحــا تجــاوز بــه عنــف، اجبــار ب
ــوس را  ــک نام ــه هت ــا و هرگون فحش

کرده انــد. ممنــوع 
اروپایــی  کنوانســیون   ۳ مــاده  ـ 
ــای  ــر و آزادی ه ــوق بش ــت از حق حمای
اساســی مصــوب ٤ نوامبــر ١٩۵۰ در 
ــاده  ــکنجه و م ــت ش ــوص ممنوعی خص
ــه  ــی ک ــت بردگ ــوص ممنوعی ٤ در خص
ــی  ــور ضمن ــه ط ــی را ب ــونت جنس خش
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــمول خ ــت ش تح

ـ مــاده ۶ کنوانســیون رفــع کلیه اشــکال 
تبعیــض علیــه زنــان »دولت هــای متعهد 
ــه اتخــاذ کلیــه اقدامــات مناســب از  را ب
جملــه مقــررات قانونــی بــرای جلوگیــری 
از  بهره بــرداری  و  زنــان  قاچــاق  از 

ــرده اســت. ــزم ک ــکال آن« مل ــه اش ــان تحــت کلی فحشــای زن
ــب  ــی تصوی ــالمی قانون ــوری اس ــته جمه ــال گذش • در س
ــمرده  ــاز ش ــده مج ــا فرزندخوان ــه در آن ازدواج ب ــرد ک ک
ــرای  ــون راه را ب ــن قان ــا ای ــما آی ــر ش ــه نظ ــت. ب ــده اس ش

ــد؟  ــاد می کن ــودک ایج ــه ک ــی ب ــگاه جنس ــاوز و ن تج
ــه  ــی پذیرفت ــه فرزندخواندگ ــه ب ــی ک ــا کس ــن ازدواج ب ــر م ــه نظ ب
ــد  ــد می کن ــده رش ــدر خوان ــادر و پ ــتی م ــت سرپرس ــود و تح می ش
ــن  ــا ای ــه آی ــن ک ــدارد. در ای ــی ن ــد طبیع ــا فرزن ــا ازدواج ب ــی ب تفاوت
ــه  ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــه، ای ــا ن ــود ی ــوب می ش ــاوز محس تج
ــل  ــا می ــود ب ــی خ ــادر طبیع ــا م ــدر ی ــا پ ــالی ب ــد بزرگ س ــر فرزن اگ
ــی  ــث تخصص ــا بح ــت؟ در اینج ــاوز اس ــا تج ــد، آی و اراده ازدواج کن
ــران  ــان و صاحب نظ ــد از متخصص ــود و بای ــرح می ش روانشناســی مط
ــا  ــال ب ــا ازدواج بزرگ س ــت؛ ام ــر خواس ــر نظ ــن ام ــی ای ــرای چرای ب
کــودکان از نظــر مــن همان گونــه کــه مطــرح کــردم از اشــکال تجــاوز 
ــتی  ــن سرپرس ــی پذیرفت ــورد یعن ــن م ــه در ای ــود ک محســوب می ش
فرزنــدی بــه قصــد ازدواج بــه نوعــی بــرده داری جنســی نیــز شــمرده 

می شــود.
ــی  ــا مجوزهــای قانون ــا کمــی ب ــد ام ــاق می افت ــه اتف آن چــه در جامع
تفــاوت دارد. تــا پیــش از اصــاح »قانــون حمایــت از کــودکان 
ــی  ــون فرزندخواندگ ــا قان ــه عرف ــت« ک ــد سرپرس ــت و ب بی سرپرس
نامیــده می شــود، عمــوم مــردم حتــی تصــور قانونــی بــودن ازدواج بــا 
فرزندخوانــده را نداشــتند؛ در حالــی کــه پیــش از ایــن هــم ایــن امــر 
ــردم  ــف م ــار مختل ــی اقش ــل منف ــود. عکس العم ــرعی ب ــی و ش قانون
نســبت بــه ایــن خبــر نشــان دهنده ایــن بــود کــه لزومــا آنچــه شــرعی 
و قانونــی اســت بــه منزلــه ایــن نیســت کــه مــردم بــدان عمــل یــا از 
ــه  ــه ب ــت ک ــز می خواس ــس نی ــع مجل ــد. در واق ــتقبال می کنن آن اس
طــور کلــی ایــن ازدواج را ممنــوع نمایــد کــه فقهــای شــورای نگهبــان 
ــا منجــر  ــر نهایت ــن ام ــه ای ــد. البت ــر شــرعی تشــخیص دادن آن را غی
بــه تبصــره مــاده ۲۶ همــان قانــون شــد کــه ازدواج بــا فرزندخوانــده 
ــا اخــذ نظــر مشــورتی  را مشــروط بــه ایــن کــرد کــه دادگاه صالــح ب
ســازمان بهزیســتی ایــن امــر را بــه مصلحــت فرزنــد خوانــده تشــخیص 
ــل  ــه قب ــون نســبت ب ــن قان ــد. ای ده
کــه هیــچ مجــوزی الزم نبــود، کمــی 

بهتــر اســت.
خاصــه کام اینکــه اگــر مبنــای 
حقــوق  جــای  بــه  قانون گــزاری 
طبیعــی و ذاتــی بشــر و ملزومــات 
صرفــا  جامعــه،  روز  واقعیــات  و 
وجــود  نتیجــه اش  باشــد؛  شــرع 
قوانینــی اســت کــه نــه تنهــا کمکــی 
جرایــم،  از  پیش گیــری  جهــت  در 
برقــراری عدالــت در جامعــه و حمایت 
گاه  بلکــه  نمی کنــد،  قربانیــان  از 
متدین تریــن افــرد نیــز در مواجهــه بــا 
ــی  ــوند. در قوانین ــوکه می ش ــا ش آنه
ــم  ــرع تنظی ــر ش ــی ب ــا مبتن ــه صرف ک
ــر  ــر منطقــی ب ــواردی غی ــه م شــده اند ب
ــی  ــه چرای ــخ ب ــه در پاس ــم ک می خوری
وجــود آنهــا بــا عبــارت »حکمــت الهــی« 
کوچک تریــن  می شــویم.  مواجــه 
ــد از  ــن می توان ــن قوانی ــه ای ــادی ب انتق
ــی  ــات تلق ــه مقدس ــن ب ــق توهی مصادی
سیاســی  و  قانونــی  تبعــات  و  شــود 
بــه  نقدکننــدگان  بــرای  را  بســیاری 
دنبــال داشــته باشــد. بــرای داشــتن 
ــد  ــدا بای ــد ابت ــی و کارآم ــن مترق قوانی
ــی  ــدی و ازل ــوع نگــرش الهــی، اب ــن ن ای

ــرود. ــن ب ــن از بی ــودن قوانی ب

 تا پیش از اصالح »قانون حمایت از 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست« 
که عرفا قانون فرزندخواندگی نامیده 

می شود، عموم مردم حتی تصور قانونی 
بودن ازدواج با فرزندخوانده را نداشتند؛ 

در حالی که پیش از این هم این امر 
قانونی و شرعی بود. عکس العمل منفی 
اقشار مختلف مردم نسبت به این خبر 

نشان دهنده این بود که لزوما آنچه شرعی 
و قانونی است به منزله این نیست که مردم 

بدان عمل یا از آن استقبال می کنند.
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گفت وگو
ــه  ــان هشــت ســال و ن ــرای زن اســامی ب
ــرای  ــری( و ب ــام قم ــال تم ــه س ــاه )ن م
مــردان چهــارده ســال و هفــت مــاه 

ــت. ــری( اس ــام قم ــال تم ــزده س )پان
بــا  رابطــه ی جنســی  بحــث   •
قانونــی  ســن  زیــر  بچه هــای 
»زنا«ســت یــا »تجــاوز«؟ نظــر 

چیســت؟  خودتــان  شــخصی 
قانــون  در  گفتــم  کــه  همان طــور 
مجــازات اســامی رابطــه جنســی کامــل 
کــه در شــرع مجــاز نباشــد، زنا محســوب 

ــام  ــه زور انج ــه ب ــی ک ــود و زمان می ش
شــود، زنــای بــه عنــف نــام دارد. قانــون 
در توصیــف ایــن جــرم هیــچ گاه از کلمه 
تجــاوز بــه عنــوان اصطــاح عرفــی رایج 
آن اســتفاده نکــرده اســت. زمانــی کــه 
دخــول صــورت نگیــرد در اصطــاح 
حقوقــی بــه آن »رابطه نامشــروع غیر از 
زنــا« گفتــه می شــود و مجــازات آن تــا 
نــود و نــه ضربــه شــاق اســت. در ایــن 
ــرد  ــن زن و م ــزار بی ــا قانون گ ــورد ام م
ــن جــرم از  ــر ای ــی نگذاشــته و اگ تفاوت
ــه  ــا توســل ب ســوی یکــی از طرفیــن ب
ــرض  ــی: تع ــاح عرف ــد )اصط زور باش
جنســی( تنهــا او مجــازات می شــود. 
در مجموعــه جرایمــی کــه ذکــر شــد، 

هنگامــی کــه قربانــی ایــن جرایــم کــودکان هســتند، قانــون تشــدید 
ــه جــز در تبصــره دو مــاده ۲۲٤ کــه  مجازاتــی قایــل نشــده اســت ب
می گویــد: »هــرگاه کســی بــا زنــی کــه راضــی بــه زنــای بــا او نباشــد 
ــا کنــد رفتــار او در حکــم  ــا مســتی زن در حــال بی هوشــی، خــواب ی
زنــای بــه عنــف اســت. در زنــا از طریــق اغفــال و فریــب دادن دختــر 
ــه  ــر چ ــاندن زن اگ ــا ترس ــد و ی ــش، تهدی ــق ربای ــا از طری ــغ ی نابال
ــوق جــاری اســت«. در  موجــب تســلیم شــدن او شــود نیــز حکــم ف
ــا  ــده؛ ام ــر ش ــاوز نزدیک ت ــی تج ــوم عرف ــه مفه ــزار ب ــا قانون گ این ج
ــرش  ــل پذی ــزار قاب ــرای قانون گ ــم ب ــه گفت ــور ک ــفانه همان ط متاس
ــا  ــاه ب ــه م ــال و ن ــت س ــر از  هش ــن کم ت ــا س ــی ب ــه کودک ــت ک اس
میــل و رضایــت شــخصی و آگاهانــه وارد یــک رابطــه جنســی شــود! 
حتــی در مــورد تجــاوز بــه کــودکان مذکــر یــا تراجنســی قانون گــزار 
ــت رخ  ــز در واقعی ــی هرگ ــن اتفاق ــی چنی ــت گوی ــرده اس ــکوت ک س

نمی دهــد.
در مــورد نظــر شــخصی ام بایــد بگویــم بــرای مــن رابطــه جنســی دو 
ــرعی( آزاد  ــوغ ش ــه بل ــت ن ــی اس ــن قانون ــورم س ــغ )منظ ــان بال انس
ــارغ از جنســیت و گرایــش جنسی شــان، امــری شــخصی  ــار ف و مخت
اســت و بــه هیــچ عنــوان تعریــف مجرمانــه ای نــدارد و بــه تبــع آن زنــا 
ــی  ــل آن زمان ــدارد. نقطــه مقاب ــی ن ــن تعریف ــوس شــخصی م در قام
ــد و  ــرس و تهدی ــون ت ــرایطی چ ــه ش ــا ب ــه بن ــن رابط ــه ای ــت ک اس
ــه از  ــود ک ــام می ش ــمانی انج ــونت جس ــه زور و خش ــل ب ــا توس ــا ب ی
ــه خصــوص  ــم تجــاوز محســوب می شــود؛ ب ــه طــور حت ــن ب نظــر م
زمانــی کــه قربانــی کــودک باشــد؛ حتــی در ســنین نوجوانــی و حتــی 
ــرایط  ــوغ و ش ــل بل ــه دلی ــه ب ــه رابط ــل ب ــدی از می ــه ح ــی ک زمان
هورمونــی در فــرد زیــر ســن قانونــی وجــود دارد. از آنجــا کــه قــدرت 
تصمیم گیــری ایــن فــرد کامــل نشــده و تنهــا از روی شــرایط و غریــزه 
ــک  ــر ی ــرف دیگ ــه ط ــی ک ــد و در حال ــری می کن ــرف تصمیم گی ص
فــرد بزرگ ســال اســت، در بهتریــن شــرایط فقــط می توانیــم بگوییــم 
بــه یکــی از بدتریــن اختــاالت روانــی دچــار اســت. کلمــه تجــاوز در 
ــا کــودکان از نظــر مــن مناســب تر اســت،  برقــراری رابطــه جنســی ب
حتــی اگــر ایــن رابطــه در قالــب ازدواج و شــرع صــورت بگیــرد. البتــه 
بــه لحــاظ حقوقــی و تخصصــی بــرای دقــت در موضــع و یــا بررســی 

میــزان جــرم ناچــار هســتیم از واژه هایــی 
ــره  ــتفاده و غی ــو اس ــرض و س ــون تع چ

کمــک بگیریــم.
• کمبودهــا و نواقــص قانــون در 

ــت؟ ــه چیس ــن زمین ای
یکــی از بزرگ تریــن ایــرادات قانونــی 
ــان  ــود دارد هم ــه وج ــن زمین ــه در ای ک
مجــازات اعــدام اســت. ســلب حیــات 
شــدیدترین مجــازات موجــود در قوانیــن 
ــا  ــورها ی ــیاری از کش ــه در بس ــت ک اس
ــف  ــرای آن متوق ــا اج ــده و ی ــی ش ملغ
شــده اســت. شــدت ایــن مجــازات 
در  قضــات  کــه  می شــود  باعــث 
تجــاوز،  پرونده هــای  بــه  رســیدگی 
تــاش زیــادی در جهــت کشــف و 
اثبــات جــرم ننماینــد و بســیاری از 
مراحــل  همــان  در  پرونده هــا  ایــن 
ــدان  ــل فق ــه دلی ــیدگی ب ــی رس ابتدای
از  بســیاری  شــوند.  مختومــه  ادلــه 
ــف مجــازات اعــدام هــم از  وکای مخال
ــاوز  ــان تج ــای قربانی ــرش پرونده ه پذی
ــدت  ــع ش ــد. در واق ــودداری می کنن خ
ــرای  ــع از اج ــویی مان ــا از س در این ج
عدالــت بــوده و بــه ضــرر قربانــی تمــام 
باعــث  دیگــر  ســویی  از  و  می شــود 
می شــود مجرمــان آزادانــه و حتــی 

جری تــر جــرم خــود را تکــرار نماینــد.
راه هــای اثبــات ایــن جــرم در قانــون مــا بســیار ســخت اســت. بــرای 
ــت.  ــادل الزم اس ــرد ع ــار م ــهادت چه ــف، ش ــه عن ــای ب ــات زن اثب
ــادل  ــرد ع ــار م ــاوز در حضــور چه ــه تج ــد ک ــاق نمی افت ــوال اتف معم
دیگــر صــورت بگیــرد؛ مگــر در مــوارد بســیار نــادری کــه بــرای مثــال 
ــتگیری  ــی و دس ــه قربان ــک ب ــرای کم ــان ب ــرد ناگه ــار م ــن چه ای
مجــرم ســر برســند. هــر چنــد ایــن جــرم بــا علــم قاضــی هــم ثابــت 
می شــود؛ ولــی علــم قاضــی هــم بایــد مســتند بــه قراینــی باشــد کــه 
ــی  ــکی قانون ــزارش پزش ــی گ ــه عمل ــاند. در روی ــن برس ــه یقی او را ب
موثــر اســت، امــا در مــواردی کــه قربانــی بــه هــر دلیلــی امــکان این را 
نــدارد کــه بافاصلــه اقــدام قضایــی صــورت داده و بــه پزشــکی قانونــی 
ــه همــان دلیــل شــدت مجــازات، قضــات از  ارجــاع شــود، معمــوال ب

ــد. ــاز می زنن ــر ب ــتر س ــات بیش تحقیق
ــاکت  ــاوز س ــی تج ــرا جنس ــان ت ــورد قربانی ــن در م ــون همچنی قان
ــش از  ــن اســت بی ــراد بعضــا ممک ــن اف ــه ای ــم اینک ــی رغ اســت؛ عل
ســایرین در معــرض ایــن خطــر قــرار داشــته باشــند. در مــورد تعــرض 
)رابطــه جنســی غیــر از دخــول(،  زمانــی کــه بــه هم جنــس تعــرض 
ــان  ــازات یکس ــر دو مج ــی ه ــرم و قربان ــب ج ــرای مرتک ــود ب می ش
ــچ  ــن هی ــر م ــه از نظ ــواد ١۳۶ و ۲٤۰( ک ــت )م ــده اس ــن ش تعیی

ــدارد. ــود ن ــرم وج ــی ج ــازات قربان ــی در مج منطق
یکــی از مهم تریــن خاهــای قانونــی، ســکوت قانــون در مــورد تجــاوز 
زناشــویی اســت. تجــاوز بــه همســر نــه تنهــا از نظــر قانون گــزار جــرم 
محســوب نشــده؛ بلکــه مطابــق قانــون مدنــی زن مکلــف بــه تمکیــن 
و بــرآوردن نیازهــای جنســی شــوهر خــود اســت. اگــر چــه در تفکــر 
مردســاالر حاکــم بــر فضــای قانون گــزاری و دادگســتری ایــران، 
ــا توجــه  ــدارد؛ امــا در واقعیــت ب تجــاوز زناشــویی محلــی از اعــراب ن
بــه ایــن ســکوت قانونــی، زنانــی کــه در ایــران مــورد تجــاوز زناشــویی 

ــم نیســتند. ــع می شــوند ک واق
در مــورد قربانیــان زیــر ســن قانونــی شــرایط مجزایــی مطــرح نشــده 
ــرم  ــن ج ــازات ای ــه مج ــل اینک ــه دلی ــت ب ــوان گف ــه می ت ــه البت ک
شــدیدترین مجــازات موجــود اســت، دیگــر تشــدید مجــازات مفهومــی 

نــدارد.

آنچه که در عرف »تجاوز جنسی« خوانده 
می شود، در قانون مجازات اسالمی »زنای 
به عنف« نام دارد به معنی برقراری رابطه 
کامل جنسی )دخول( از سوی مرد، با زنی 
که شرعا مجاز به برقراری این رابطه با او 

نیست، با توسل به زور و خشونت. قانون گزار 
به طور کلی انجام تجاوز از سوی زنان را 

منتفی در نظر گرفته، به طوری که از دیدگاه 
قانونی تنها مردان می توانند مرتکب »زنای 

به عنف« شوند.
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بــه مقدســات، توهیــن بــه رهبــری و اختفــای ادلــه جــرم« در دادگاه 
ــم از ســوی  ــن حک ــه شــد و ای ــه ریاســت قاضــی مقیســه محاکم ب
ــه آتنــا دائمــی  شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب روز ۲۲ اردبیهشــت مــاه ب
در زنــدان و وکیلــش ابــاغ شــده اســت. او هم اکنــون در زنــدان اویــن 
ــی  در حــال ســپری کــردن دوران حبــس خــود اســت. ایــن در حال
اســت کــه آتنــا دائمــی بــه همــراه چهــار جــوان دیگــر بــه نام هــای 
ــی و آســو رســتمی در  ــا فرقدان ــوری، آتن ــی ن ــد علی شــناس، عل امی
یــک پرونــده بــه صــورت جداگانــه بازجویــی شــدند. پــس از مدتــی 
پرونــده آتنــا فرقدانــی از آن هــا جــدا و بــه طــور مســتقل رســیدگی 

شــد. 
ســعید شــیرزاد نمونــه ی دیگــری از فعــاالن مدنــی در حــوزه حقــوق 
ــرد. وی  ــر می ب ــه س ــدان ب ــون در زن ــه هم اکن ــت ک ــودکان اس ک
ــرداد 91 در  ــه روز 31 م ــت ک ــودک اس ــوق ک ــرد حق ــاالن ک از فع
شهرســتان زلزلــه زده ی ورزقــان از توابــع اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــت و ب ــر بازداش ــتان اه ــات شهرس ــوران اداره اطاع ــط مام توس
زنــدان اهــر منقــل شــد و پــس از گذرانــدن 19 روز بــا قیــد کفالــت 
ــعبه ی ۲۶  ــت در ش ــن بازداش ــان ای ــد. وی در جری ــدان آزاد ش از زن

ــود. ــه 1 ســال حبــس تعلیقــی محکــوم شــده ب دادگاه انقــاب ب
وی بــرای بــار دوم در 1۲ خــرداد مــاه ســال 1393 در محــل کار خود 
ــه مــکان نامعلومــی منقــل شــد.  ــز بازداشــت و ب در پاالیشــگاه تبری
ــه  ــی هیچ گون ــی طوالن ــرای مدت ــی ب ــن زندان ــکان ای ــواده و نزدی خان
ــا این کــه در روز 14  اطاعــی از وضعیــت وی در دســت نداشــتند ت
ــس از ۶4 روز  ــیرزاد پ ــعید ش ــت س ــت موق ــرار بازداش ــرداد 93 ق م
ــه  ــان وی ک ــد شــد. در آن زم ــرای ۲۰ روز دیگــر تمدی بازداشــت، ب
در تبریــز بازداشــت شــده بــود، پــس از مدتــی بــه بازداشــتگاه وزارت 

اطاعــات در زنــدان اویــن منتقــل شــد. 
۲3 مهرمــاه 1393 پرونــده ی ایــن زندانــی بــه دادگاه انقــاب 
ــع  ــه ی مناب ــه گفت ــد. ب ــادر ش ــت ص ــش کیفرخواس ــتاده و برای فرس
ــری  ــت پی گی ــه عل ــیرزاد ب ــعید ش ــر س ــت اخی ــف، بازداش مختل
وضعیــت کــودکان زندانیــان مرتبــط بــا ســازمان مجاهدیــن صــورت 

گرفتــه اســت. ســر انجــام پــس از 5 مــاه باتکلیفــی در بنــد ۸ زنــدان 

اویــن، شــعبه ی 15 دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی صلواتــی بــرای 
رســیدگی بــه پرونــده ی وی تعییــن شــد، امــا وی بــه علــت اجبــاری 
بــودن پوشــیدن لبــاس فــرم و عــدم پذیــرش وکیلــش از حضــور در 

ــاز زد.  دادگاه ســر ب
روز ۲۶ بهمــن 93 وی بــرای بــار دیگــر از ســوی شــعبه ی 15 دادگاه 
ــا  ــد؛ ام ــده ش ــی فراخوان ــی صلوات ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــاب ته انق
ــش  ــوز وکیل ــت هن ــس از بازداش ــاه پ ــه ۸ م ــه این ک ــراض ب در اعت
ــرکت در  ــرده از ش ــدا نک ــده را پی ــه ی پرون ــازه ی ورود و مطالع اج

ــرد. ــودداری ک ــه دادگاه خ جلس
ســعید شــیرزاد، در زمینــه ی آمــوزش کــودکان کار و خیابانی و کمک 
بــه مشــکات آموزشــی کــودکان زندانیــان سیاســی فعالیــت می کــرد 
و هم اکنــون بــدون صــدور حکــم و برخــاف اصــل تفکیــک جرایــم، 
در بنــد یــک زنــدان رجایــی شــهر، بــا مجرمــان جرایــم غیرسیاســی، 

ــود. ــداری می ش نگه
ــی  ــدان رجای ــی از زن ــام قبل ــدون اع ــت 94 ب ــتم اردیبهش وی بیس
شــهر بــه شــعبه ی 15 دادگاه انقــاب اعــزام شــد و پــس از اطــاع از 
ــودداری و  ــه دادگاه خ ــای صورت جلس ــل، از امض ــور وکی ــدم حض ع
بــدون دفــاع جلســه دادگاه را تــرک کــرد. در ایــن دادگاه هم چنیــن 
اتهــام جدیــدی بــا عنــوان »اخــال در نظــم عمومــی از طریــق ســر 
ــه  ــغ علی ــی او ـ تبلی ــات قبل ــه اتهام ــارف« ب ــعارهای نامتع دادن ش
ــی ـ  ــاع و تبان ــق اجتم ــی از طری ــت مل ــه امنی ــدام علی ــام و اق نظ

اضافــه شــد کــه قبــا در پرونــده موجــود نبــوده اســت.

گزارش

آتنا دائمی فعالیت های مدنی داواطلبانه ای در 
حوزه ی کودکان، مانند برپا کردن کالس های 

آموزشی نقاشی یا نمایشگاه های نقاشی برای 
کودکان کار و خیابان داشته است و در حرکت های 
اعتراضی به وضعیت بچه های کوبانی و غزه شرکت 
کرده است. وی از سوی شعبه ی 2۸ دادگاه انقالب 

اسالمی تهران به هفت سال حبس محکوم شده 
است.

سعید شیرزاد، در زمینه ی آموزش کودکان کار 
و خیابانی و کمک به مشکالت آموزشی کودکان 

زندانیان سیاسی فعالیت می کرد و هم اکنون بدون 
صدور حکم و برخالف اصل تفکیک جرایم، در بند 

یک زندان رجایی شهر، با مجرمان جرایم غیرسیاسی، 
نگهداری می شود.

حقوق ما

صفحه 15/ شامره سیزدهم

حقــوق مــا- شــرایط سیاســی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه فعــاالن 
ــرض  ــی در مع ــاالن سیاس ــگاران و فع ــد روزنامه ن ــز مانن ــی نی مدن
خطــر بازداشــت قــرار دارنــد. در ســال های اخیــر نیــز کــم نبوده انــد 
ــه شــده  و  ــی کــه از ســوی حکومــت تحــت نظــر گرفت ــاالن مدن فع
ســپس بازداشــت و بــه حبس هــای کوتــاه و گاه بلنــد مــدت محکــوم 

شــده اند.
در ایــن میــان منصــور حقیقت پــور، نایــب رییــس کمیســیون 
ــرد  ــام ک ــته اع ــال گذش ــاه س ــن م ــس در بهم ــی مجل ــت مل امنی
ــی  ــت مدن ــوری اســامی »مشــکلی در خصــوص فعالی ــه در جمه ک
ــامی  ــت اس ــه لیس ــی ب ــا نگاه ــا ب ــدارد. ام ــود ن ــان« وج و آزادی بی
فعــاالن مدنــی کــه در زنــدان بــه ســر می برنــد بــه روشــنی 
ــراس  ــی ه ــه مدن ــق جامع ــت از تحق ــه حکوم ــود ک مشــخص می ش
دارد و افــرادی کــه بــا فعالیت هــای خــود اصــرار بــر تحقــق جامعــه 
مدنــی در ایــران داشــته باشــند بــا خطــر بازداشــت و زنــدان مواجــه 

ــتند. هس
آتنــا دائمــی، یکــی از فعــاالن مدنــی در ایــران اســت کــه در زمینــه ی 
حقــوق کــودکان در ایــران فعالیــت می کنــد. وی ۲۶ ســاله و شــاغل 
ــود کــه در روز ۲9 مهــر 93 از ســوی  در باشــگاه ورزشــی انقــاب ب
مامــوران ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران بازداشــت و بــه زنــدان 
اویــن منتقــل شــد. .وی پــس از تحمــل مدت هــا انفــرادی و 

ــان زنــدان اویــن منتقــل شــد. بازجویــی، ســرانجام بــه بنــد زن
مــادر آتنــا دائمــی در گفت وگــو بــا رســانه ها اعــام کــرده بــود کــه 
ــرادی دو- ــلول انف ــان در س ــی، او هم چن ــام بازجوی ــود اتم ــا وج ب

الــف ســپاه پاســداران بــه ســر می بــرد و همیــن مســاله فشــار روحــی 
مضاعفــی بــر خانــواده و نزدیــکان او ایجــاد کــرده اســت. او بــا ســه 
ــوک،  ــش در فیس ب ــل فعالیت های ــه دلی ــام ب ــه نظ ــغ علی ــام تبلی اته
اقــدام علیــه امنیــت ملــی و ارتبــاط بــا بیگانــگان مواجــه بــود. منظــور 
ــا احمــد شــهید گزارشــگر ویــژه ی  ــا بیگانــگان، رابطــه ب از ارتبــاط ب
ســازمان ملــل متحــد در خصــوص وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران 
ــا وی  عنــوان شــده در حالــی کــه ایــن زندانــی سیاســی ارتباطــی ب
ــدام  ــوک اق ــا در فیس ب ــتراک گذاری خبره ــه اش ــا ب ــته و تنه نداش

کــرده اســت. 
آتنــا دائمــی فعالیت هــای مدنــی داواطلبانــه ای در حــوزه ی کــودکان، 
ماننــد برپــا کــردن کاس هــای آموزشــی نقاشــی یــا نمایشــگاه های 
نقاشــی بــرای کــودکان کار و خیابــان داشــته اســت و در حرکت هــای 
ــرده  ــرکت ک ــزه ش ــی و غ ــای کوبان ــت بچه ه ــه وضعی ــی ب اعتراض
اســت. وی از ســوی شــعبه ی ۲۸ دادگاه انقــاب اســامی تهــران بــه 

هفــت ســال حبــس محکــوم شــده اســت.
ــه  ــغ علی ــام »تبلی ــه اته ــت روز ۲3 اســفند 1393 ب دائمــی، در نهای
نظــام، اقــدام علیــه امنیــت ملــی از طریــق اجتمــاع و تبانــی، توهیــن 

گزارش
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»احمــد زیدآبــادی پــس از تحمــل ۶ ســال حبــس بــه گنابــاد تبعیــد شــده اســت. ایــن روزنامه نــگار و نویســنده 
ــد و  ــی از تبعی ــرج، نوع ــدان رجایی شــهر ک ــه زن ــن ب ــدان اوی ــال از زن ــا انتق ــز ب ــن نی ــش از ای ــه پی برجســته ک
مجــازات مضاعــف را متحمــل شــده بــود، بــه حکــم شــعبه ۲۶ دادگاه انقــاب اســامی بایــد ۵ ســال را در تبعیــد 

بگذرانــد و تــا انتهــای عمــر از فعالیــت سیاســی و مدنــی محــروم اســت.
ــد  ــت و تبعی ــم از محرومی ــی اع ــازات تکمیل ــامی مج ــازات اس ــون مج ــاس قان ــه براس ــت ک ــی اس ــن درحال ای
نمی توانــد در مجمــوع بیــش از ۲ ســال باشــد و مراجــع قضایــی موظــف بــه بازبینــی و اصــاح حکــم صــادر شــده 

بــرای احمــد زیدآبــادی هســتند.
آن چــه ایــن روزهــا بــر احمــد زیدآبــادی می گــذرد، یــادآور ایــن واقعیــت اســت کــه متاســفانه نــه تنهــا زندانــی 
سیاســی و عقیدتــی درزندان هــای ایــران حضــور دارد بلکــه روزنامه نــگاری پــس از طــی مــدت محکومیــت، بــه 
تبعیــد فرســتاده شــده، حــق ابــراز نظــر و عقیــده تــا آخــر عمــر از او ســلب شــده و در غیــاب واکنــش الزم، امنیــت 

روحــی و جانــی اش تهدیــد می شــود.
ــه  ــی حکــم صــادر شــده، نســبت ب ــرادات قانون ــادآوری ای ــه ضمــن ی ــن نام ــده ای ــگاران امضــا کنن ــا روزنامه ن م
ــادی،  ــی احمــد زیدآب ــد علنــی امنیــت جان ــر تهدی ــی و انتظامــی در براب ــی مســووالن قضای ــی و بی تفاوت بی عمل

ــگار تبعیــدی هســتیم« ــن روزنامه ن ــن امنیــت ای ــرای تضمی ــوری ب ــم و خواســتار اقدامــی ف نگــران و معترضی

ــی  ــبکه های اجتماع ــال ش ــت پنج فع ــایی و بازداش ــامی از شناس ــوری اس ــه جمه ــوه قضائی ــخنگوی ق س
ــد و  ــرا می خوانده ان ــا ف ــه حضــور در خیابان ه ــردم را ب ــراد م ــن اف ــه محســنی اژه ای ای ــه گفت ــر داد. ب خب
بدیــن ســبب بــه »اتهــام امنیتــی« بازداشــت شــده اند. بــه گــزارش دویچــه ولــه، ســخنگوی قــوه قضائیــه 
در نشســت خبــری روز دوشــنبه )١۸ خــرداد / ۸ ژوئــن( خــود بــه پرســش های خبرنــگاران دربــاره مطالــب 
گوناگــون پاســخ گفــت و در آن میــان از بازداشــت چنــد فعــال شــبکه های اجتماعــی بــه اتهــام امنیتــی 

خبــر داد.
غامحســین محســنی اژه ای گفــت پنــج نفــر کــه در ماه هــای اخیــر در شــبکه های اجتماعــی »فراخــوان 
ــه  ــزود ک ــده اند. او اف ــت ش ــایی و بازداش ــته اند، شناس ــی« داش ــد امنیت ــت ض ــی« داده و »فعالی غیرقانون
ممکــن اســت برخــی از ایــن افــراد بــا قــرار آزاد شــوند یــا در مراحــل بعــدی تعــداد آنهــا افــزوده شــود. 
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود: »تاکنــون مشــخص شــده کــه انگیزه هــای ایــن افــراد ضــد انقابــی و ضــد 
ــان  ــرد و می نویســد کــه خــود آن ــام می ب ــد« ن ــراد »معان ــه عنــوان اف ــه نقــل از محســنی اژه ای از دستگیرشــدگان ب ــوده اســت.«  خبرگــزاری مهــر ب امنیتــی ب
ــه صــورت  ــه بازداشــت شــده اند »ب ــری ک ــر، ۵ نف ــزارش مه ــه گ ــی داشــته اند.« ب ــی و ضــد انقاب ــزه ضــد امنیت ــد انگی ــام کرده ان ــه اع ــای اولی »در بازجویی ه
ــات  ــنی اژه ای اطاع ــد«. محس ــا می کرده ان ــردم در خیابان ه ــور م ــرای حض ــوان ب ــال فراخ ــه ارس ــدام ب ــی اق ــبکه های موبایل ــازی و ش ــای مج ــبکه ای در فض ش

ــداده اســت. ــرار ن ــگاران ق ــار خبرن ــاره بازداشت شــدگان در اختی بیشــتری درب
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ــی و  ــت مل ــه امنی ــی علی ــاع و تبان ــام اجتم ــه اته ــی ب ــده تلویزیون ــنده و تهیه کنن ــزی، نویس ــی عزی مصطف
ــم کاناداســت بهمــن  ــزی کــه مقی ــای عزی ــه هشــت ســال حبــس محکــوم شــد. آق ــه رهبــری ب توهیــن ب
ــزی،  ــه، مصطفــی عزی ــه گــزارش دویچــه ول ــادا در تهــران بازداشــت شــد. ب ١۳٩۳ پــس از بازگشــت از کان
نویســنده و تهیه کننــده تلویزیونــی در دادگاهــی کــه روز ١١ خــرداد، اول ژوئــن بــه ریاســت قاضــی صلواتــی 
و در شــعبه ١۵ دادگاه انقــاب اســامی تهــران برگــزار شــد بــه هشــت ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــد.

ــح  ــه توضی ــدرش را اینگون ــات پ ــات اتهام ــرد، جزئی ــر می ب ــه س ــدن ب ــه در لن ــد او ک ــزی، فرزن آرش عزی
می دهــد: »پنــج ســال بــه علــت اجتمــاع و تبانــی علیــه امنیــت کشــور )در داخــل و خــارج(، یــک ســال بــه 

علــت اقــدام علیــه امنیــت ملــی )ســایبری( و دو ســال بــه علــت توهیــن بــه مقــام رهبــری.«
آرش عزیــزی بــه دویچه ولــه گفــت کــه پــدرش  از زنــدان اویــن بــرای قرائــت حکــم بــه دادگاه بــرده شــده 
ــم  ــه حک ــزی ب ــی عزی ــد. مصطف ــه دادگاه را نداده ان ــازه ورود ب ــی اج ــار جهرم ــودرز افتخ ــش، گ ــه وکیل و ب
ــا  ــد نظــر شــده اســت. وی امیــدوار اســت کــه ت صــادره اعتــراض کــرده و خواهــان برگــزاری دادگاه تجدی
ــات  ــد بیشــتر اتهام ــزی می گوی ــه آزاد شــود. آرش عزی ــد وثیق ــه قی ــد نظــر ب ــزاری دادگاه تجدی ــان برگ زم

ــوده. ــی او ب ــت های فیس بوک ــل پس ــه دلی ــدرش ب پ

مصطفی عزیزی، تهیه کننده تلویزیونی به هشت سال زندان محکوم شد


