
به عنوان دبير  مرجع ملی حقوق کودک، از ميان قوانين 
متناظر با حقوق ک�ودک در مجم�وع قوانين جمهوري 
اس�امي  ايران و قوانين موضوعه و غيرموضوعه حقوق 

بين الملل، کدام يك را مترقي تر مي دانيد؟
در حوزه قواني��ن و مقررات در عرص��ه بين الملل، قواني��ن در چارچوب 
معاهدات و موافقتنامه ها نمود و بروز پي��دا مي كند كه طبيعتاً مي تواند 
جامع تر و مانع تر باشد به لحاظ اينكه حاصل تجربه بين المللي است. اين 
امر در حقيقت قواعد و مقرراتي را ارائه مي كن��د كه اجماع جهاني روي 
آن است و باعث خواهد شد كش��ورها با ارزش هاي مناس��ب خود آن را 
بپذيرند. جمهوري اسالمي  ايران كنوانس��يون حقوق كودك را در سال 
1372 به تصويب رسانده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه اين 
كنوانسيون در حكم قانون تلقي مي شود. ما البته اين كنوانسيون را با حق 
شرط پذيرفتيم يعني در صورت مغايرت با موارد شرعي، اجرايي نخواهيم 
كرد. تاكنون هم گزارشي در اين زمينه نشده است. اخيراً اليحه حمايت 
از حقوق كودكان و نوجوانان را داش��تيم كه به تصويب مجلس رس��يده 
است. در آخرين مرتبه ماده 9 اليحه مزبور مورد ايراد شوراي نگهبان قرار 
گرفت. اين اليحه در حال نهايي شدن است. مباحث مختلفي در آن مطرح 
شده است؛ گرچه اين اليحه 9 سال طول كشيد و قدري ديرهنگام بود اما 

تصويب آن يك گام رو به جلو است.
پيوستن ما به حقوق کودک و پروتكل هاي حقوق کودک 
در عرصه بين الملل چه نتايجي به دنبال داشته يا خواهد 

داشت؟
امروزه يك كش��ور نمي تواند منزوي زندگي كند اصل مراوده با كشورها 
ضروري است. به طور مثال ما در كش��ور خود اقداماتي در زمينه حقوق 
كودك انجام داديم، ديگر كشورها هم به زواياي ديگري از آن پرداختند. 
وقتي مي گوييم حقوق كودك، منظور صرفاً مجموعه حق هايي نيس��ت 
كه در اسناد بين المللي به رسميت ش��ناخته شده بلكه منظور از حقوق 
كودك مابه ازاي آن است كه بايد در بستر اجرا و در دستگاه هاي اجرايي 
براي تحقق آن گام برداش��ت. وقتي مي گوييم حق تغذيه سالم، حق آب 
شرب سالم و  حق دسترسي به سالمت، بايد مابه ازاي آن در كشور ديده 
شود. امروزه كودكان بيماري هاي خاص همچون EB، پروانه اي از فقدان 
دارو رنج مي برند كه الزم است براي تهيه آن با ديگر كشورها ارتباط داشته 
باشيم. هرچند در حال حاضر درگير تحريم هاي يك جانبه امريكا هستيم 
و به رغم اينكه ادعا مي كنند دارو را تحري��م نكرده اند اما اين دروغ بزرگ 
تاريخي است، چراكه وقتي سوييفت ما قطع باشد و مراودات دارويي نداريم 
چگونه اين ارتباط بايد ش��كل گيرد؟ بنابراين بايد در نتيجه ارتباط بين 
كشورها، نيازهاي خود را تأمين كنيم هرچند در ساير زمينه ها توليدكننده 
هستيم و به س��اير كش��ورها صادر مي كنيم. از طرف ديگر بهره گيري از 
آخرين دستاوردهاي علمي  و روش هاي جراحي و دستاوردهاي پزشكي 
نيز متعارف است لذا دسترسي به دريافت هاي دارويي ميان كشورها حق 

بشري افراد است كه بايد از آن بهره مند شوند.
آيا الحاق ما ب�ه اي�ن پروتكل ها دس�تاوردي در همين 

حوزه هاي نيازهاي دارويي داشته است؟
بدون ترديد. به طور مثال وقتي ما به سازمان ملل گزارش مي دهيم صرفاً 
مباحث كيفري و دستگاه قضايي نيست بلكه مواردي چون رفاه كودكان، 
تحصيل آنان، كودك آزاري، خشونت، ازدواج زودهنگام و... موضوع حقوق 
كودك است و طيف وسيعي از دستگاه هاي مختلف و اجرايي در قبال آن 
تكليف دارند. ما نيز از تجربه جامعه جهاني استفاده مي كنيم. يكي از ساز 
و كارهاي تدبير شده و فلسفه تشكيل مجامع بين المللي تبادل تجربيات 
كشورها است كه بدون ترديد هم براي ما منفعت داشته و هم براي ديگران. 

عضويت در مجامع بين المللي بازي برد- برد براي همه است.
يعنی شما معتقديد تحريم دارويي کودکان در اين گونه 
مراودات مطرح ش�ده و نتايج مطلوبی به دنبال داش�ته 

است؟
در اسفند 97 در ديدارهاي دو جانبه با رئيس كميته حقوق كودك سازمان 
ملل و در ديداري كه با نماينده دبير كل س��ازمان مل��ل در حوزه حقوق 
كودكان داشتم، در زمينه تحريم هاي يك جانبه صحبت كردم. در مالقات 
خود با گزارشگر موضوع فحشا و هرزه نگاري كودكان، قطع كانال بانكي و 
مناسبات بانكي به عنوان مانع واردات داروها به عنوان يكي از موارد مهم 
مطرح شد. همچنين دو ماه پيش نامه اي به رئيس كميته حقوق كودك 
س��ازمان ملل در اين باره نوشتم و اخيراً در كنفرانس��ي كه با حضور 80 
سفير برگزار شد، درباره تحريم ها و مخاطرات به وجود آمده برای كودكان 
صحبت كرديم. متأسفانه وضعيتي كه امروز  با آن مواجه هستيم چيزي 
جز نقض آشكار همه موازين آشكار حقوق بش��ر نيست. امريكا از جمله 
كشورهايي است كه از ميان انواع كنوانسيون ها، به 37 معاهده بين المللي 
پيوسته و در چند سال اخير هم از بخش��ي از آنها خارج شده است. تنها 
كشوري كه عضو كنوانسيون حقوق كودك نيست، امريكاست.  نپيوستن 
امريكا به اين كنوانسيون با قتل عام كودكان عراق و افغانستان و فلسطين 
و يمن توسط اين كشور نشان دهنده يك پازل از خوی امريكايی است و 
اياالت متحده ضمن اين اقدامات به جامعه جهاني اعالم جنگ مي كند كه 

در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو نيستيم.
فارغ از کنوانس�يون حقوق کودک که متناظر با حقوق 
بين الملل اس�ت، اج�ازه بدهيد به دو موض�وع »پليس 
اطفال« و »دادگاه ويژه اطفال« ک�ه در قوانين خودمان 
ذکر ش�ده اند بپردازيم. چند سالي مي ش�ود که اين دو 
عنوان در قانون آيين دادرسی کيفری جديد مطرح شده 
است. وزارت دادگستري چه اقدامي  براي اين نهادهاي 

تازه تأسيس انجام داده است؟
قانون اساسي ما تكيه زيادي به حقوق كودك در خانواده دارد و آموزه هاي 
ديني ما نيز بر همين اساس است و اين جايگاه رفيع كودكان را نشان مي دهد. 
در حوزه حقوق كودكان هم پليس و دادرسي افتراقي را در حقوق كودك 
داريم كه اين يعني حقوق خاص قائل ش��دن براي حقوق كودك. اليحه 
پليس اطفال در قوه قضاييه به تأييد رياست قوه رسيده و اكنون در تصويب 
است و ما نيز مسئوليت پيگيري آن را داريم. در حال حاضر پليس اطفال 
به صورت پايلوت در تهران انجام مي شود. چند هفته پيش در همين رابطه 
جلسه اي با نيروي انتظامي  تهران بزرگ داشتيم كه به زودي فعاليت جدي 

آن در تهران آغاز مي شود.

بردن جهیزیه قبل از طالق امکان پذیر است
جهيزيه مجموعه اموال منقولی است كه برای استعمال يا تزئين زندگی 
مشترك از طرف زن به منزل شوهر آورده می شود. زن هيچ گونه تكليف 
شرعی و قانونی برای آوردن جهيزيه ندارد و تهيه وسايل الزم برای زندگی 

مشترك برعهده شوهر است.
آوردن جهيزيه از سوی زن به منزله انصراف او از مالكيت نيست بلكه فقط 
به جهت زندگی مشترك، شوهر حق استفاده از جهيزيه را دارد و مالكيت 
جهيزيه متعلق به زن است و چون زن تكليفی در آوردن جهيزيه به خانه 
شوهر ندارد، هر زمان كه بخواهد می تواند جهيزيه را مسترد نمايد. بردن 
جهيزيه قبل از طالق امكان پذير است چراكه زن مالك آن وسايل است و 

استرداد جهيزيه قبل از طالق به منزله تمايل به جدايی است.
الزم به ذكر است اموال و وس��ايلی كه ش��وهر در طول زندگی مشترك 
خريداری كرده حتی آنچه را كه درنتيجه خرابی يا استهالك جهيزيه زن 
خريداری می كند جزو جهيزيه نيس��ت. پس زن اگر بخواهد دادخواست 
استرداد جهيزيه بدهد فقط می تواند آنچه از جهيزيه باقی مانده را مسترد 
نمايد. جهيزيه همان چيزی است كه در شروع زندگی مشترك زن به خانه 
شوهر آورده است بنابراين اگر در طول زمان اين وسايل خراب يا مستهلك 
شوند شوهر مسئوليت و تكليفی برای پرداخت وجه آن يا دادن جايگزين 
ندارد. توجه داش��ته باش��يد كه جهيزيه دادن در مناطق مختلف كشور 
متفاوت است؛ در بعضی جاها طبق عرف و سنت به طور كامل برعهده زن و 
در بعضی ديگر بخشی از وسايل برعهده مرد و بخشی برعهده زن است و در 

بعضی ديگر كاماًل برعهده مرد است.

شیوه استرداد جهیزیه 
ليست اقالم جهيزيه يا همان سياهه از ديرباز در كشور ما رايج بوده است. 
اگر تمايل به داشتن سياهه داريد، فهرستی كامل از جهيزيه با جزئيات 
كامل تهيه كنيد و بعد از استقرار در خانه شوهر از وی امضا اخذ كنيد 
بدين ش��رح كه اين اقالم به خانه وی آورده شده است. برای اطمينان 
كامل می توانيد همان طور كه گفته ش��د جزئيات كامل اقالم خصوصاً 

وسايل گران قيمت را بنويسيد.
مثاًل اگر موضوع فرش است بنويسيد كه ماشينی است يا دستبافت و 
چه مشخصاتی دارد؟! لزومی به امضای ش��اهد ذيل سياهه )فهرست 
جهيزيه( نيس��ت، اگرچه بودن امضای چند شاهد امين خالی از فايده 
نيست. استرداد جهيزيه يا بردن جهيزيه آسان است و معموالً مشكلی 

در اين خصوص وجود ندارد.
زن می تواند از طريق دادگاه خانواده يا ش��ورای حل اختالف استرداد 

جهيزيه به استناد سياهه دادخواست تقديم كند.
  نكته اول

در نقاط مختلف ايران رسم است كه بعضی از اقالم جهيزيه توسط شوهر 
خريداری شود، ممكن است اين اقالم خريداری شده توسط شوهر در 
سياهه نوشته شود و به امضا برسد. پس مراقب باشيد آنچه شما )زوج( 
خريداری می كنيد نبايد به عنوان جهيزيه وارد سياهه شود چون بعداً 
هنگام استرداد جهيزيه توسط زوجه اگر نتوانيد در دادگاه ثابت كنيد كه 
يك سری از اقالم توسط خود شما خريداری شده، تمام آنچه در سياهه 

قرار دارد توسط زوجه مسترد می گردد.
  نكته دوم

در بعضی سياهه ها مشاهده می شود كه طالهای عروس )زوجه( با قيد 
گرم به عنوان بخشی از جهيزيه گنجانده شده است. در تعريف جهيزيه 
گفته شد كه جهيزيه آن اموال و وسايلی است كه در زندگی مشترك 
استفاده می شود لذا طالهای زوجه متعلق به اوست و در تصرف اوست و 
مرد استفاده ای از آنها ندارد پس طبق عرف جهيزيه محسوب نمی شود 
مگر اينكه زوجه طالها را از خانه پدر با خود آورده باشد و مدعی شود 
كه در طول زندگی مشترك ش��وهر )زوج( آنها را برداشته است كه از 
مقوله استرداد جهيزيه خارج اس��ت و زن با اثبات آن می تواند شكايت 

كيفری يا حقوقی كند.

استثنائات عذر موجه زن برای تمکین نکردن
برخی از اس��تثنائات كه عذر موجه زن برای تمكين نكردن محسوب 

می شوند از اين قبيل هستند :
1- بيم��اری و ناتوانی خود زن به ح��دی كه قادر ب��ه انجام وظايفش 

نباشد.
2- حالتی كه زن برای دوری كردن از اعمال ح��رام در واقع اطاعت از 
خداوند تمكين نمی كند، مانند وقتی كه زن در حال حيض و نفاس و 

احرام باشد كه در اين شرايط نمی تواند رابطه جنسی داشته باشد.
3- ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.

۴- خودداری كردن از تمكين و اطاعت كردن تا زمان پرداخت مهريه 
توسط شوهر. فرض كنيد مهريه خانمی هنگام عقد تعداد معينی سكه 
تعيين شده و خانم هم ش��رط كرده كه هر زمان مهريه اش را بخواهد، 
ش��وهر آن را پرداخت كند. در اين صورت زن می تواند قبل از اين كه 
تمكين كند ابتدا پرداخت مهريه اش را از شوهر بخواهد. در اين كه اين 
حق فقط مربوط به تمكين و اطاعت در برقراری رابطه  جنسی می شود 
يا در رابطه با انجام تمام وظايفی كه زن برعهده دارد هم می تواند از اين 
حق استفاده كند يا خير، پرونده ها و آرای دادگاه ها بيان كننده  هستند 
كه هر نوع تمكينی را شامل می شود. در يكی از دعاوی آقای الف عليه 
همسر خود دعوای الزام به تمكين را اقامه می كند. استدالل آقای الف 
اين است كه عدم پرداخت مهريه صرفاً باعث عدم تمكين خاص می شود 
نه تمكين عام و بنابراين با وجود عدم پرداخت مهريه، همسر ايشان، غير 
از برقراری رابطه  بايد به ساير وظايف خودش در مقابل شوهر عمل كند. 
اما سرانجام حكم دادگاه به نفع خانم داده شده و زن را به طور مطلق در 
برابر هر نوع تمكينی مجاز به استفاده از اين حق دانسته كه در دادگاه ها 

اين موضوع تحت عنوان »حق حبس« مورد بررسی قرار می گيرد.
نقطه مقابل تمكين، نش��وز يا نافرمانی اس��ت به معنای انجام ندادن 
وظايفی كه بر عهده  زن اس��ت. بنابراين اگر زن از انج��ام وظايفی كه 
قانوناً بر عهده دارد، بدون داش��تن عذر موجه خودداری كند ش��وهر 
می تواند برای الزام او ب��ه دادگاه مراجعه كند و ال��زام او را به تمكين 
بخواهد و در اين صورت زن در مدت زمانی كه نا فرمانی می كند، حق 

دريافت نفقه ندارد.

م�وارد را ب�ه ص�ورت موضوع�ي و 
مصداقی مطرح کنيد لطفاً.

يك مورد حمايت از آسيب هاي مورد تهديد حوزه 
كودكان اس��ت، مثل مراقبت هاي حين مدرسه 
از قبيل عب��ور از خيابان و... يا مباحث خش��ونت 
عليه كودكان. در جلسه برگزار شده با مسئوالن 
حوزه حقوق قضايي چالش هاي اين حوزه مورد 
بررسي قرار گرفت و ما نيز متعهد هستيم اليحه 
پليس را پيگيري كنيم تا به نتيجه برسد. در مورد 
كانون اصالح و تربيت نيز همين نگاه وجود دارد و 
اعتقاد داريم كودك مجرم نداريم. كودكان بزهكار 
نيس��تند بلكه بزه ديده هس��تند و حتي كودك 
معارض با قانون نيز در نتيجه آس��يب اجتماعي 
اس��ت و بايد نگاه ما ب��ه ك��ودكان، بزه ديدگي و 

حمايتي باشد.
بر س��ردر همين دادس��راي اطفال نوشته شده 
»دادس��راي كودكان معارض با قانون«؛ معناي 
آن اين اس��ت كه ما اعتقاد داريم نبايد اين صفت 
را به شخصيت منتسب كنيم و نبايد اين خطا به 
شخصيت وي منتسب شود، بلكه بايد عملكرد را 
مذبوح بشماريم. حتي در مورد بزهكار هم نبايد به 
شخصي كه جرم انجام داده حرفي را منتسب كرد. 
اگر نگاه اصالح گرايانه اس��ت و هدف بازگرداندن 
به اجتماع است نبايد شخصيت منكوب شود. ما 

ادبيات خود را بايد عوض كنيم.
وقتي مي گوييم كودكان بايد مورد حمايت قرار 
گيرند، حتي بايد پا را فراتر گذاشت. در قوانين و 
مقررات ما اين گونه است كه براي كودكان از 15 
تا 18 سال مسئوليت كيفري قائل هستيم، آنها به 
كانون اصالح و تربيت فرستاده مي شوند و كودك 
آگاه از اقدام خود مي ش��ود چراكه نگاه تربيت و 

اصالح گرايانه است.
ما دادسراي افتراقي اطفال داريم و در شهرستان ها 
ش��عب خاص ويژه اطفال و نوجوان وجود دارد. 
هرچن��د الزم اس��ت، قضات متخص��ص اطفال 
را تربيت كني��م و تحصيالت تكميل��ي آنان در 
حوزه حقوق اطفال باش��د. هرچن��د افراد حاضر 
در دادس��راي اطفال تخصص چندين س��اله در 
اين زمينه دارند اما الزم اس��ت قضات متخصص 

هم تربيت شوند.
در همي�ن زمين�ه، آي�ا در ح�وزه 
تخصصی پرونده هاي حقوق کودک 

کمبود وکيل داريم؟
ما اي��ن موضوع را در دس��تور كار ق��رار داديم. با 
هماهنگي اس��كودا برنامه ريزي كرديم و مدرسه 
تابستاني گذاشتيم تا وكاليي كه تمايل دارند براي 
آموزش حقوق كودك وارد شوند و براي پيگيري 
با اين پرونده ه��ا آمادگي پي��دا كنند. همچنين 
آموزش تربيت مربي حوزه حق��وق كودك را در 
دستور كار داريم. برنامه اي در تبريز 5 تا 7 شهريور 
براي آموزش مربي حقوق ك��ودك داريم و اينها 
مربي حقوق كودك مي ش��وند تا ب��راي تربيت و 

آموزش كودكان تخصص داشته باشند.
همين جا بايد مطرح کرد، چرا ما فقدان 
رشته تخصصي حقوق کودک داريم؟

از چند سال قبل به دانشكده حقوق شهيد بهشتي 
اعالم كرديم كارشناسي ارش��د حقوق كودك را 
راه اندازي كنند اما استدالل اين بود كه متأسفانه 
چون دوره كارشناسي ارش��د بزهكاري اطفال و 

نوجوان را داريم )دانش��گاه عالمه و تهران(، اين 
موضوع توجيه ندارد. ما مخالف اين تفكر هستيم، 
اتفاقاً ضرورتي براي رش��ته بزه��كاری اطفال و 
نوجوانان نيست چراكه ما كودك بزهكار نداريم، 
كودكان حتي ك��ودكان معارض ب��ا قانون تنها 
نيازمند حمايت هستند. ما بايد كارشناس ارشد 
حقوق كودك داشته باش��يم و در آن چند واحد 
براي معارضان اين حوزه اختصاص دهيم. نااميد 
نشديم و در حال پيگيري هستيم. اميد است اين 

رشته به زودي راه اندازي شود.
مصادي�ق ک�ودک آزاري طبق نظر 

شخصي شما چيست؟ 
واژه كودك آزاري و خشونت عليه كودكان تفاوت 
دارد. از 2 ميليارد ك��ودك در جهان يك ميليارد 
تحت خشونت هستند. اين خشونت دايره اي باز 
دارد، از بي حرمتي گرفته تا خش��ونت جنسي و 
جسمي  و قتل و... كه همه را دربر مي گيرد. ما هيچ 

آماري از كودك آزاري نداريم.

مرجعي ب�راي ارائه اي�ن آمار وجود 
دارد؟

يكي از مشكالت ما در كش��ور اين است كه آمار 
درست و دقيقي نداريم، در يكي از جلساتي كه 
ش��ركت داش��تيم، ديديم راجع به كودكان كار 
و خيابان از پنج دس��تگاه پنج آم��ار مختلف و با 
اختالف فاحش ارائه مي دهند. چرا وقتي آماري 
وجود ندارد، آمار تخيلي ارائه مي شود؟! فقدان 
آمار اجازه برنامه ريزي را نمي دهد. ما وقتي آمار 
نداشته باش��يم چگونه كارها را مديريت كنيم؟ 
دستگاه ها آمار درس��تي ارائه نمي كنند و حتي 

برخي مصلحت نمي دانند كه آمار ارائه بدهند!

مرج�ع ارائ�ه آم�ار در اي�ن رابطه 
کجاست؟

به طور مثال مرجع رسمي  در مورد خشونت عليه 
كودكان قوه قضاييه اس��ت اما س��ازمان پزشكي 
قانوني و بهزيستي نيز آمارهاي ديگري  دارند. بايد 
تفكيك كرد كه چه مي��زان آمار واقعي و حقيقي 
اس��ت و آنهايي كه به محكوميت منجر مي شود، 
قابل اهميت تر است. ما وقتي آمار دقيق نداريم، 

نمي توانيم برنامه ريزي درست انجام دهيم.
ام�كان قانون�ی برای مكل�ف کردن 
دستگاه ها به منظور ارائه آمار وجود 

ندارد؟
بدون ترديد دس��تگاه ها وظيفه دارند آمار دقيقي 
از وضعيت ك��ودكان ارائه كنند تا بت��وان براي آن 
برنامه ريزي كرد اما دس��تگاه ها به تكليف قانوني 
خودشان عمل نمي كنند و اين حجم از موضوعات 
به دليل همين فقدان عمل نكردن به تكليف قانوني 

است.

آمار ازدواج به اصطاح زودهنگام هم 
همين گونه است؟ 

در خصوص ازدواج های زودهنگام بايد به اين نكته 
اشاره كنم كه ما در يك جامعه مدنی و قانونمندی 
زندگی می كنيم، قانون بايد معيار حركت و رفتار 
ما باش��د، وقتی قانونگذار ازدواج های قبل از سن 
بلوغ و رشد را جرم و قابل تعقيب كيفری می داند 
و در خصوص سن رشد هم كه بايد بر مبنای حكم 
دادگاه باشد حداقل 13 سال است، چگونه برخی 
به خود اجازه می دهند كه ازدواج های زودهنگام 
را توجيه كنند؟! البته وقتی می گوييم 13 س��ال 
معنا و مفهومش اين اس��ت كه محكمه و دادگاه 
بايد با اخذ نظر كارشناسی و پزشكی قانونی رشد 
و بلوغ جنس��ی، روحی و عقلی زوجي��ن را احراز 
نمايد و اگر به اين نتيجه رس��يد كه فردی كمتر 
از 13 سال هم به رشد جس��می و روحی و عقلی 
رسيده اس��ت آن فرد اس��تثنائاً می تواند ازدواج 
كند، اما نوعاً به فرد كمتر از 13 س��ال حكم رشد 
نمی دهند. اما چون مالك عمل قانون است قانونی 
كه به تصويب مجلس ش��ورای اسالمی رسيده و 
مورد تأييد ش��ورای نگهبان است همه مكلف به 
اجرای آن هس��تند و در نظام اسالمی حتی اگر 
فقيهی هم نظری مغاير با نظر قانونگذار داشت بايد 
بر مبنای نظر قانونگ��ذار عمل كند هر چند فقيه 
مختار است فتوا بدهد اما اجرای آن در صورتی كه 

مغاير با قوانين نظام اسالمی بود متعذر است و بايد 
قانون را اجرا كرد.

اساس�اً درست اس�ت که قانونگذار 
ک�ه کار اصل�ی اش تنظي�م رواب�ط 
اجتماعی است، به موضوع ازدواج، 
که خصوصی ترين جنبه زندگی هر 

شخصی است ورود کند؟
به هر حال اكنون و طب��ق قوانين الزم االجرای 
فعلی كودك همسری و ازدواج زودهنگام بدون 
اخذ حكم رش��د از دادگاه جرم و قابل تعقيب 
كيفری اس��ت؛ هم برای عاقد و مدير دفترخانه 
ازدواج و هم برای افرادی ك��ه به نحوی در اين 
ام��ر معاونت يا مش��اركت داش��ته اند. در حال 
حاضر برخی اس��تان های ما درگير ازدواج های 
زودهنگام هستند كه خراسان رضوی در صدر 
است و اس��تان آذربايجان شرقی در رديف دوم 
قرار دارد. متأس��فانه اس��تان زنج��ان در حال 
سبقت گرفتن از استان آذربايجان شرقی است. 
راهكار اساس��ی برای جلوگيری از ازدواج های 
زودهنگام آموزش و فرهنگ سازی است. نقش 
رهبران مذهبی در اين حوزه بس��يار برجسته 
اس��ت و بايد برای تحقق آن ك��ه حق كودكان 

است تالش كرد.
نكته مه��م ديگری كه در اين راس��تا می توان 
بيان كرد اين اس��ت كه ازدواج های زودهنگام 
منصرف از سياس��ت های جمعيتی اس��ت. ما 
در جامع��ه ای زندگی می كنيم كه متأس��فانه 
س��ن ازدواج دختران به 37 س��ال رس��يده و 
بايد دولتم��ردان و سياس��تگذاران برای اين 
مسئله فكری كنند و چاره ای بينديشند. قانون 
ناقصی در زمينه تسهيل ازدواج در سال 138۴ 
به تصويب مجلس ش��ورای اس��المی رسيد. 
همين قانون هم در كش��ور اجرا نمی ش��ود و 
در مقاب��ل می بينيم كه ع��ده ای مروج نقض 
قان��ون و قانون گريزي در جامعه هس��تند. در 
گزارش ها آمده بود كودك 9 ساله ای را به خانه 
بخت فرستاده و سه سال بعد در نتيجه طالق 
سه بچه به خانه پدر بازگش��تند. اخيراً من در 
سفر استانی آذربايجان ش��رقی بودم كه اعالم 
كردند تقريباً تمام ازدواج ه��ای زودهنگام به 
طالق منجر ش��ده اس��ت. كودك در اين سن 
بايد بازی كن��د و درس بخوان��د، در خانواده 
كنار والدين خود زندگی كند. در مورد پسران 
هم اين گونه است. آنها هم بايد از ازدواج های 
تحميلی به دور باشند. متأسفانه آمار طالق در 
جامعه فاجعه بار است. از هر سه ازدواجی كه در 
كشور صورت می گيرد يك مورد آن به طالق 
می انجامد. توجه داشته باشيم كه ازدواج يكی 
از چهار واقعه مهم دوران زندگی اس��ت و بايد 
مبتنی ب��ر اراده، انتخ��اب و عقالنيت صورت 
پذيرد. اينكه يك��ی بگويد مادربزرگ من در 9 
سالگی ازدواج كرد و اتفاقی هم نيفتاد موجبي 
برای ازدواج های زودهنگام نيست. اگر چنين 
ازدواج هايی در راستای مصالح عاليه كودكان 
بود قانونگذار می توانست قانون را اصالح كند، 
اما ما شاهد اقدامی در نقطه مقابل اين تفكر در 
مجلس شورای اسالمی هس��تيم. نمايندگان 
محترم طرح افزايش سن ازدواج را در مجلس 

شوراي اسالمی مطرح كرده اند.

تربیت مربیان متخصص حقوق کودک در دستور کار است
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قانون اساسي ما تكيه زيادي به حقوق 
ک�ودک در خان�واده دارد و آموزه هاي 
دين�ي ما ني�ز بر همين اس�اس اس�ت 
و اين جاي�گاه رفيع کودکان را نش�ان 
مي ده�د. در حوزه حقوق ک�ودکان هم 
پليس و دادرس�ي افتراقي را در حقوق 
ک�ودک داري�م که اي�ن يعن�ي حقوق 
خاص قائل ش�دن براي حق�وق کودک

اين مطلب بر کس�ی پوشيده نيس�ت که بايد حقوق کودکان 
را ش�ناخت و برای احقاق آن تاش ک�رد. تاش های جهانی 
در راس�تای حماي�ت از کودک ب�ه عنوان آس�يب پذيرترين 
عضو خانواده، منجر به تصويب کنوانس�يون حقوق کودک شد که ايران در سال 1372 طی 
ماده واحده ای به شرط عدم مغايرت مفاد آن س�ند با موازين شرعی و حقوق داخلی به آن 

پيوست.  بررسي نظام حقوقی ايران در حوزه حقوق کودک در قياس با کنوانسيون مذکور، 
ضرورت هاي اين پيوست و ساير موضوعات قابل اهميت حوزه حقوق کودک در قوانين ايران 
موضوع بحث ما با محمود عباسي دبير مرجع ملی کنوانسيون حقوق کودک و معاون حقوق 
بشر و امور بين الملل وزير دادگستري اس�ت. وي از نقض آشكار حقوق بشر در تحريم دارو 
عليه کودکان ايراني مي گويد. عباسی با متهم ساختن امريكا به عنوان تنها کشوري که از 

پيوستن به کنوانس�يون جهاني خودداري کرده معتقد است اين کش�ور با اين گريز حقوق 
بشري، خود را از هرگونه پاس�خگويي مبرا مي س�ازد. تصويب اليحه پليس اطفال در قوه 
قضاييه، فقدان قضات، وکا و رشته خاص تخصصي در حوزه حقوق کودک، نبود مرجع آماري 
مشخص در حوزه کودک آزاري و بررسي کودک همسری و ازدواج زودهنگام کودکان در ايران 
ديگر موضوعاتي اس�ت که در متن گفت وگوي روزنامه جوان با محمود عباسي مي خوانيد.      

نيره ساري 
  گفت و گو


