ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دراﯾﺮان را دارد
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺐ – ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺮ ﻣﻔﺎدش در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  30در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﻄﺮات از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﺧﻮش ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک اﻣﯿﺪ ﺑﺮ دل ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص از ﻣﯿﺰان رﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺘﺎد ،ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺮوز ﮐﻪ  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2014ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ،ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮراه اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﯾﺮان را در ﺻﺪ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری در
ﻣﺪارس ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﮑﺪی ﮔﺮی در آﻣﺪه اﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎری دارﻧﺪ؟ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮدو در زﻧﺪان اﺳﺖ
در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ درﺳﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آن دارد؟ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و دﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزی ﺿﺮوری ،ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺳﻮق ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ آﻣﺎری ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدداری اﯾﺮان از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮادی از ” ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ“ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ،دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺗﺎ زﯾﺮ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﻧﻘﺾ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮدن روح ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،آﻣﺎر ازدواج دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮدم اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﭘﺴﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﻧﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی اﻟﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﺳﺎل  88وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و از ﺳﺎل  88وزارت دادﮔﺴﺘﺮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺪ و دوﻟﺖ ”
”ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
و ﺗﺤﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارد .ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﺪن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻬﻤﻞ ﺑﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮاره
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران در ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮدازد ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 81392753روی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺎل http://www.irna.ir/fa/News/ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ
ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت وﺳﯿﻊ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺎد را در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺟﻤﻠﮕﯽ از آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت
در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

