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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  محمد مقیمی،  سیروان منصوری، علی اصغر فریدی )مصاحبه ها(
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ز جنایت جنگی سوءاستفاده از کودکان برای سرکوب مردم معترض، مصداق بار

ی و قاعده فقهی به جای قوانین بین المللی در ایران کودک سرباز

ی، خشونت های جنسی و کابوس های شبانه کودک سرباز

ی و سوءاستفاده از کودکان در مراکز نظامی  قوانین مربوط به کودک سرباز

استفاده از کودکان در جنگ، جنایت جنگی است

در این شماره می خوانید:
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محمد مقیمی

گونی  سوءاســتفاده از کودکان در فعالیت های نظامی اشــکال گونا

دارد، بکارگیــری کــودکان در میــدان جنــگ )خــط مقــدم( کــه از آن 

بــه کــودک ســرباز یــاد می شــود، یــا اســتفاده از کــودکان در عملیــات 

بکارگیــری  جاسوســی،  و  نگهبانــی  جملــه  از  جنــگ  پشــتیبانی 

به منظــور ایجــاد پروپوگانــدا و حتــی بردگــی جنســی از مــواردی 

محســوب  نظامــی  فعالیت هــای  در  کــودکان  از  سوءاســتفاده 

ــت  ــی اس ــل بین الملل ــک معض ــربازی، ی ــاله کودک س ــود. مس می ش

ــود  ــی از آن وج گون ــکال گونا ــان، اش ــف جه ــورهای مختل و در کش

از  بشــر  حقــوق  کــه  غیردموکراتیــک  کشــورهای  در  ولــی  دارد. 

ــرو اســت، اســتفاده  ــا چالــش بیشــتری روب ــه حقــوق کــودک ب جمل

کــودکان در فعالیت هــای نظامــی و جنــگ بیشــتر و جدی تــر  از 

اســامی  جمهــوری  خــود  کــه  آمارهایــی  برابــر  چنانکــه،  اســت. 

منتشــر کــرده اســت، در طــول جنــگ ایــران و عــراق بیــش از ۵۵۰ 

کــه  داشــته اند  حضــور  جنــگ  جبهه هــای  در  دانش آمــوز   هــزار 

کــودک  کــودک جــان باختنــد، ۲ هــزار و ۸۵۳  بیــش از ۳۶ هــزار 

کــودک اســیر شــدند. همچنیــن، برابــر  مجــروح و ۲ هــزار و ۴۳۳ 

اســامی  جمهــوری  بشــر،  حقــوق  دیده بــان  ســازمان  گــزارش  

افغانســتانی در لشــکر فاطمیــون1 در جنــگ ســوریه  کــودکان  از 

اســتفاده می کنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن کودک ســربازان بــدون 

آموزش هــای کافــی بــه جبهه هــای جنــگ اعــزام می شــوند. ایــن 

کــودکان در فعالیت هــای نظامــی همچنــان در  از  سوءاســتفاده 

چنانکــه  دارد،  وجــود  گــون  گونا اشــکال  بــه  اســامی  جمهــوری 

ــا بکارگیــری  ــا عنــوان "ســام فرمانــده" ب چنــدی پیــش ســرودی ب

از  گانــدا« و یکــی  کــه در راســتای  »پروپا کــودکان ســاخته شــده 

مصادیــق اســتفاده نظامــی از کــودکان اســت، گزارش هایــی مبنــی 

 1- لشکر فاطمیون، یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس ایران و متشکل 

از شیعیان افغانستان است.

ــر  بــر حضــور کــودکان در میــان نیروهــای ســرکوب در خیــزش اخی

مــردم ایــران وجــود دارد. وانگهــی، برابــر گــزارش ایــن ســازمان در 

ســال ۲۰۰۷ در بیــش از ۲۰ کشــور جهــان نزدیــک ۲۰۰ تــا ۳۰۰ هــزار 

نفــر از کودک ســربازان در جنگ هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد، 

میانمــار،  افغانســتان،  اوگانــدا،  ســودان،  ســومالی،  کشــورهای 

اندونــزی، ســری النکا، لبنــان، ســوریه و لبنــان از جملــه کشــورهایی 

هســتند کــه از کــودکان در جنــگ اســتفاده کرده انــد یــا می کننــد۲.

    در هنــد داوطلبــان می تواننــد از ســن 1۶ ســالگی بــه نیــروی 

هنــد  هوایــی  نیــروی  بــه  ســالگی   1۷ ســن  از  و  هنــد  دریایــی 

ــا پــس از  بپیوندنــد. ایــن ســربازان پخــش و گســترش نمی یابنــد ت

آمــوزش کــه تــا آن زمــان ســن آن هــا 1۸ ســال یــا بیشــتر می شــود۳. 

نیــروی دفاعــی اســترالیا اجــازه می دهــد تــا پرســنل را از ســن 1۷ 

ســالگی بــا رضایــت والدیــن بــه خدمــت بگیرنــد. بــا ایــن حــال، 

ج از کشــور مســتقر شــوند  پرســنل زیــر 1۸ ســاله نمی تواننــد در خــار

یــا در مبــارزه مســتقیم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، مگــر در شــرایط 

ســخت کــه امــکان تخلیــه آن هــا وجــود نــدارد۴ حداقــل ســن بــرای 

شــرکت در نیــروی زمینــی بریتانیــا 1۶ و نیــم ســال اســت. بــرای 

افــراد زیــر هجــده ســال متقاضــی شــرکت در نیــروی زمینــی بریتانیــا 

اجــازه والدیــن اجبــاری اســت. حــدود چهــل در صــد نیــروی زمینــی 

بریتانیــا را افــراد 1۶ تــا1۷ ســال تشــکیل می دهــد.۵ بریتانیــا در ســال 

۲۴ ژوئــن ۲۰۰۳ میــادی »پروتــکل اختیــاری کنوانســیون حقــوق 

کــودکان درجنــگ« را پذیرفــت.  کــودک، ممنوعیــت اســتفاده از 

ایــن پروتــکل از دولــت می خواهــد کــه اجــازه شــرکت اعضــای زیــر 

هجــده ســال ارتــش خــودرا در جنــگ ندهنــد. بــا ایــن وجــود دولــت 

بریتانیــا بیــن ســال های ۲۰۰۳ تــا ۲۰۰۵ 1۵ ســرباز 1۷ ســاله را بــه 

عــراق فرســتاد۶.

    در دهه هفتاد میادی، تاش هایی برای جلوگیری از اســتفاده 

 Campaign Page: Child Soldiers -2 وبگاه دیده بان حقوق بشر.
3  -https://web.archive.org/web/20080611033144/https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/in.html. 
4  -http://www.defencejobs.gov.au/recruitmentCentre/canIJoin/
ageAndGender./ 
5- https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D-
B%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D-
B%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D-
B%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)://www.hrw.org/
campaigns/crp/promises/soldiers.html
6  -http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6328771.stm. 

سوءاستفاده از کودکان برای سرکوب مردم 

ز جنایت جنگی معترض، مصداق بار
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https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7)://www.hrw.org/campaigns/crp/promises/soldiers.html
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6328771.stm
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از کــودکان در جنــگ آغــاز شــد. ایــران پیــش از انقــاب اســامی 

الحاقــی  پروتــکل  آمریــکا  و  کســتان  پا همــراه   ،1۳۵۵ ســال  در 

مشــارکت  پروتــکل،  ایــن  برابــر  کــرد.  امضــاء  را  ژنــو  کنوانســیون 

افــراد زیــر 1۵ ســال در جنــگ منــع شــد. ولــی پروتــکل یادشــده در 

مجلــس ایــران تصویــب نشــد. برابــر بنــد ۲ مــاده ۳۸ کنوانســیون 

حقــوق کــودک کــه ایــران نیــز بــدان پیوســته اســت، کشــورهای 

کنوانســیون  هرگونــه  اقــدام  عملــی را بــرای تضمیــن  ایــن   طــرف  

ــرکت   ــتقیم ش ــات  بطورمس ــال  در مخاصم ــر از 1۵ س ــراد کمت ــه  اف ک

نکننــد، انجــام  خواهنــد داد . همچنیــن، مــاده 1 پروتــکل اختیــاری 

کنوانســیون حقــوق کــودک مقــرر مــی دارد: »کشــورهای عضــو بایــد 

اقدامــات الزم را بعمــل آورنــد تــا مطمئــن شــوند کــه در مخاصمــات 

شــرکت  مســلح  نیروهــای  در  ســال   1۸ زیــر  افــراد  جنگ هــا،  و 

نداشــته باشــند«. بنــد 1 مــاده ۴ پروتــوکل پیش گفتــه می گویــد: 

»گروههــای مســلح کــه مجــزا از نیروهــای مســلح دولتــی هســتند، 

ــه اســتخدام  ــد تحــت هیــچ شــرایطی، افــراد زیــر 1۸ ســال را ب نبای

خــود جهــت شــرکت در جنــگ درآورنــد«. ایــن مقــرره بــه اســتفاده 

حمایــت  تحــت  کــه  شــبه نظامی  ســازمان های  در  کــودکان  از 

دولت هــا هســتند، ماننــد ســازمان بســیج مســتضعفین در ایــران 

اشــاره دارد. از ســویی دیگــر، در دهــه هفتــاد میــادی، تاش هایــی 

بــرای جلوگیــری از اســتفاده از کــودکان در جنــگ آغــاز شــد. ایــران 

و  کســتان  پا همــراه   ،1۳۵۵ ســال  در  اســامی  انقــاب  از  پیــش 

آمریــکا پروتــکل الحاقــی کنوانســیون ژنــو را امضــاء کــرد. برابــر ایــن 

ــی  ــد، ول ــع ش ــگ من ــال در جن ــر 1۵ س ــراد زی ــارکت اف ــکل، مش پروت

پروتــکل یادشــده در مجلــس ایــران تصویــب نشــد. همچنیــن، 

مطابــق اساســنامه دیــوان بین المللــی کیفــری مصوب ســال 1۹۹۸ 

کــه در ســال ۲۰۰۲ قابــل اجــرا شــد، »ســربازگیری یــا نام نویســی از 

افــراد زیــر 1۵ ســال بــرای شــرکت در درگیری هــای نظامــی ممنــوع 

و یــک جــرم جنگــی محســوب می شــود«. در همیــن راســتا، ۲۶ 

ژوئیــه ۲۰۰۵ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــه اتفــاق آراء 

»قطعنامــه 1۶1۲ شــورای امنیــت« را بــه تصویــب رســاند، قطعنامــه 

یادشــده نخســتین گام در راســتای ایجــاد یــک سیســتم نظارتــی 

از  اســتفاده کننده  گروه هــای  کــردن  وادار  بــرای  گزارش دهــی  و 

کــودکان در جنــگ بــرای پذیــرش قوانیــن بین المللــی بــوده اســت.

کــه جامعــه جهانــی بایــد بیشــتر      نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت 

بکارگیــری  منــع  و  نشــان دهــد  توجــه  کودک ســربازان  وضعیــت 

نظامــی  فعالیت هــای  در  تمــام(  ســال   1۸ زیــر  )افــراد  کــودکان 

مــورد  بین الملــل  حقــوق  آمــره  قاعــده  یــک  عنــوان  بــه  بایــد  را 

شناســایی قــرار گیــرد کــه در ایــن صــورت راه بــرای تصویــب قوانیــن 

کشــورها همــوار می گــردد1. بویــژه در جریــان خیــزش  داخلــی در 

ــر حکومتــی مذهبــی، ایدیولوژیــک، تمامیــت  مــردم ایــران در براب

خــواه و آدمکــش کــه حتــی بــه کــودکان رحــم نمی کنــد و آنــان را 

کــف خیابان هــا و مــدارس بــه قتــل می رســاند، یــا از آنــان  یــا در 

در فعالیت هــای نظامــی سوءاســتفاده می کنــد کــه هــر دو مــورد از 

مصادیــق بــارز جنایــت جنگــی محســوب می شــوند.

 1- برابــر مــاده ۵۳ کنوانســیون ویــن دربــاره حقــوق معاهــدات ۱۹۶۹، قاعــده آمــره 

ــی  ــه بین الملل ــاع جامع ــیله اجم ــه وس ــه ب ــت ک ــده ای اس ــام، قاع ــل ع ــوق بین المل حق
کشــورها بــه عنــوان قاعــده تخلف ناپذیــر کــه تنهــا توســط یــک قاعــده بعــدی حقــوق 
ــمیت  ــه رس ــه و ب ــد، پذیرفت ــل می باش ــل تعدی ــی قاب ــان ویژگ ــا هم ــام ب ــل ع بین المل

شــناخته شــده اســت. 
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سیروان منصوری
با  کنوانسیون های سازمان ملل  و  کودک در قوانین بین المللی  مفهوم 
قوانین داخلی کشورها تفاوت های اساسی دارد، هرچند کشورهایی که 
کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردەاند، به مثابه قوانین داخلی آنها 
مطابق  کنوانسیون ها  اجرای  در  کشورها  حال  همین  در  اما  می باشد، 
قواین کشور خود حمل می کنند. در حالی که مطابق قوانین بین المللی 
افراد زیر ١٨ سال رسما کودک محسوب می شوند، ام ا در قوانین کشور 
شده  تعیین  سال   ١٥ پسران  برای  و   ٩ دختران  برای  سن  این  ایران، 

است.
که مطابق قوانین بین الممل و قوانین بین الملل بشردوستانه  از آنجا 
هم استفاده از کودکان در مناضعات داخلی و بین المللی ممنوع است، 
اما بسیاری کشورها این قوانین را زیر پا می گذارند. جمهوری اسامی از 
آغاز سر کار آمدن، نه تنها از کودکان در سازمان های نظامی و انتظامی 
کرد، بلکه در جنگ هشت ساله  کمیتههای اول انقاب استفاده  مثل 
که  نحوی  به  کرد،  استفاده  کودکان  از  وسیعی  طور  به  عراق  و  ایران 

تعداد زیادی از کشتهشدگان جنگ و اسرا  کودک بودند.
اسامی،  جمهوی  حکومت  علیه  ایران  مردم  قیام  میانه  در  و  کنون  ا
که مخالف قوانین بین المللی و  کم بر ایران در اقدامی دیگر  رژیم حا
برای  کرده است،  امضا  را  آن  که خود  کودک است  کنوانسیون حقوق 
سرکوب معترضان از کودکان استفاده می کند که از آن به کودک-سرباز 

اطاق می شود.
ایران و قوانین بین  از منظر حقوقی، قوانین  این مساله  برای بررسی 
المللی، مجله حقوق ما گفتگویی با دکتر قاسم شعلهسعدی، حقوقدان 

و وکیل دادگستری انجام دادە است که متن آن در ذیل آمده است. 

کنوانسیون های  و  بین المللی  قوانین  در  کودک-سرباز  مساله 
مختلف از جمله کنوانسیون حقوق کودک چگونه تعریف می شود؟

کنوانسیون  به  می توان  کودک،  حقوق  به  مربوط  کنوانسیون های  در 
از آن هم در ١٩٢٤ دوباره راجع  کرد، قبل  مصوب نوامبر ١٩٨٩ اشاره 
به حقوق کودکان کنوانسیون دیگری تصویب شده در مجمع عمومی 
از  حمایت  اصوال  آنها  فلسفه  که  دیگر  مختلف  موارد  و  ملل"  "جامعه 

در  جسمی،  و  ذهنی  لحاظ  به  کودک  اینکه  خاطر  به  هست،  کودک 
مقایسه با افراد بزرگسال آسیب پذیرتر هست، لذا باید این کودکان مورد 
مراقبت ها و مساعدت های مخصوص  قرار بگیرند، تا برای زندگی در 
صلح  اجتماحی،  باشند  افرادی  و  می شوند  بزرگ  که  آیندەای  دنیای 
دوست،با مسئولیت پذیری و به اصطاح آراسته به ارزش های انسانی 

و اجتماعی.
لذا از خیلی وقت پیش، این موارد مورد توجه بوده، اما مشخصا راجع 
هم  کنوانسیون ها  همین  در  کودک-سربازی،  مورد  در  شما  سوال  به 
کودکان بین ١٥ تا ١٨ سال  که می شود طی یک شرایطی  تصریح شده 
گرفت، البته با  کار  کارهای نظامی به  کار سربازی یا به اصطاح  را به 
گر قرار است عملیاتی انجام بگیرد  حفظ حقوق آنها، به این معنی که ا
و گروهی بین ١٥ تا ١٨، هرچی سن آنها باالتر باشد، باید مسئولیت های 
بیشتر را نسبت به افراد کم سن و سال تر به عهده بگیرند. بدین معنی 
کم  که  فردی  به  دارد  اولویت  ساله   ١٨ فرد  به  مسئولیت  سپردن  که 

سن تر هست.

بدهید  اجازه  سوال  دومین  عنوان  به  شعلهسعدی،  دکتر  آقای 
بپرسم که تاریخچه استفاده از کودک-سرباز در جمهوری اسالمی 

به چه تاریخی برمی گردد؟
در جمهوری اسامی قانون خاصی در این رابطه نداریم، اما راجع به 
کار اومدن جمهوری اسامی،  سن کبر یعنی اهلیت قانونی بعد از روی 
پیش  سال   ١٤٠٠ مال  یعنی  قدیم،  اسامی  موازین  از  کردەاند  تبعیت 
اینها  کردند،  تعیین  را ١٥ سال  را ٩ سال و سن پسر  است، سن دختر 
در ١٥ سال و ٩ سال به اصطاح بالغ می شوند و مسئول هستند، یعنی 
گر یک پسر ١٥ ساله مرتکب قتل بشود،  مسئولیت کیفری دارند یعنی ا

اون رو قصاص می کنند، یا یک دختر مثا ٩ ساله، 
در قوانین ایران یک ابهامات و سردرگمی هایی داریم، مثا تا چند وقت 
پیش، بچهای که ١٥ سال سن داشت، می توانست در انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس رای بدهد، اما نمیتوانست مثا گواهینامه رانندگی 
بگیرد. ،میگفتن صغیر است. به هرحال در ایران یک حالت بلبشویی 
ج از این با توجه به سابقهای که هست، اول انقاب  وجود داره، اما خار
کمیتههایی  مثا  کردند،  نظامی  کارهای  وارد  را  جوان ها  از  بسیاری 
اوایل انقاب تشکیل شد تشکیل شد، این جوانها می رفتند عضو  که 
 ٨ جنگ  در  یا  می دادند،  انجام  را  انتظامی  نیروی  کار  و  می شدند 
که  که از سوی عراق تحمیل شد به ایران، نوجوانانی بودند  سالهای 
بچه محصل بودند، مثل برادر خود من که محصل دبیرستان بود اما 

ی و قاعده فقهی به جای  کودک سرباز
قوانین بین المللی در ایران



11شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 10101401 شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 1401 گفت وگو گفت وگو

چگونه  شما  رو  اسالمی  جمهوری  کردن  پاسخگو  در  کودکان 
ارزیابی می کنید؟

بین  مجامع  این  می کنند  فکر  ما  مردم  داریم،  ما  که  مشکلی  ببینید 
کز مدافع حقوق بشر، سازمان ملل، دولت ها، خیلی موثر  المللی، یا مرا
هستند برای اینکه حقوق بشر و حقوق کودک در ایران رعایت بشود، 
در حالی که اولویت های آنها اصا چیزی دیگری است، اولویت اولشان 
این روزها، االن حداقل از ٢٠ سال پیش به اینور اول بحث اتمی ایران 
کنند، بعد از آن بحث این موشک های ایران  کنترل  که آن رو  هست 
کننده ایران در منطقه  و در جاهای دیگر،  هست و سیاست بی ثبات 
اینها اولویت های اصلی آنها است چون مستقیما  با امنیت شان ارتباط 
دارد و بعد از این تازه میرسند به منافع تجاری و اقتصادیشان، بنابراین 
و  بشر  حقوق  بحث  که  هست  این  بگویم  رو  واقعیت  بخواهیم  گر  ا
به  کردم  عرض  که  کزی  مرا و  خارجی  کشورهای  برای  کودک  حقوق 

اولویت پنجم ششم و به آخر خط میرسد. 
در  ما  کرد  اعام  "اوباما"  آقای  پیش  روز  چند  همین  را  آن  نمونه  یک 
کودتای انتخاباتی در ایران  که یک  در سال ٨٨ یعنی ١٣ سال پیش 
سوال  و  زدند  فریاد  روشنی  به  مردم  و  کردند  قیام  مردم  و  شد  انجام 
با ملت، خوب  یا  یا با حکومتی  با ما" یعنی  یا  اونا  با  یا  "اوباما،  کردند: 
اینکه "برجام"را به نتیجهای  گرفت و برای  ایشون طرف حکومت رو 

برساند، حتی تعهداتی کرده از جمله طبق اسنادی که رفع طبقهبندی 
که از  کرده به خامنهای  شده اخیرا، معلوم شده آقای اوباما اصا تعهد 
اپوزسیون واقعی ایران در برخورداری از مثا مسایلی مثل رسانه، مدیا 
کسی  و غیره، جلوگیری بکند و من تعجب می کنم چطور به همچین 
جایزه   ، کرده  اقدام  کودکان  حقوق  علیه  و  بشر  حقوق  علیه  عما  که 
صلح نوبل هم دادەاند، لذا به نظرم بهترین راه این است که مردم ما 
کار  کز و این دولت ها ببندند و خودشان باید  چشمشان رو بر این مرا

خودشان رو انجام بدهند.

چه  شما  نظر  از  شعلهسعدی؛  دکتر  قای  آ آخر  سوال  عنوان  به 
اسالمی  جمهوری  قوانین  تا  بشود  برداشته  بایستی  قدم هایی 
تغییراتی در  کودکان تضمین بشود و چه  از حقوق  برای صیانت 

قوانین داخلی ایران از این منظر الزم هست؟
خوب ببینید حاال شما بنده رو معرفی کردید به عنوان وکیل دادگستری 
و حقوقدان، ولی بنده ضمنا فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی هستم، 
معلم سیاست بودم و جنبش "راه سوم" راه نجات ایران را تدوین کردم 
گیر تو  و اندیشهاش رو تدوین کردم و تبدیل به یک جنبش پیشرو و فرا
کشور شده که برنامهی در واقع تغییر نظام را پیش بینی کردیم، یعنی 
تا این جمهوری اسامی وجود دارد، همین آش هست و همین کاسه، 
کودک، زن،  همین تبهکاری ها و فسادها و نقض فاحش حقوق بشر، 
همه چی هست، بنابراین پیشنهاد من این است االن که به خصوص 
مردم ما در صحنه هستند و تحوالت ایران االن سرعت ویژەای هم به 
خودش گرفته، بهترین پیشنهاد من این است که تاش کنند جمهوری 
اسامی رو سرنگون کنند، بعدش هم ما پیشنهاد کردەایم که یک نظام 
ایران  در  بشر  حقوق  جهانی  اعامیه  بر  مبتنی  دموکراتیک،  سکوالر، 
گه چنین بشود، یعنی اوال مقررات مذهبی  که ا تاسیس و مستقر بشود 
ثانیا  و  می شود  زده  کنار  هست  آفرین  مشکل  که  ایران  در  االن  مثل 
کودک هم هست،  که اتفاقا شامل حقوق  اعامیه جهانی حقوق بشر 
الینفک  جزو  هم  اون  اعامیه،  آن  در  کودک  حقوق  به  شده  تصریح 

قانون اساسی و رژیم سیاسی آینده خواهد بود.
بگوییم  گر  ا اوال  می کنیم  حل  ریشهای  صورت  به  را  کار  بنابراین   
بدهد،  تغییر  بیاد  خودش  اسامی  جمهوی  باشد،  اسامی  جمهوری 
بدتر  را  کار  بدهد  تغییر  هم  گر  ا نیست،  تغییر  اهل  اسامی  جمهوری 
جمهوری  کردن  سرنگون  من  مشخص  پیشنهاد  لذا  بهتر.  نه  میکند 

اسامی  هست.

گر خاطره شهید فهمیده رو  رفت جنگ و همانجا هم شهید شد، یا مثا ا
شما یادتان باشد، یه جوان سیزده ساله دوازده سالهای که با نارنجک 
رفت زیر تانک عراقی و به شهادت رسید و خمینی هم می گفت: رهبر 
اینجور  خودش  پلید  اهداف  اون  راستای  در  البته  اون  اینه،  مثا  ما 

می گفت.
در  اهلیت  قانون  سن  اوال  است،  روشن  تکلیف  ایران  در  هرحال  به   
ایران، با دنیا متفاوت است، ثانیا در خصوص فعالیت های نظامی هم 

متفاوت هست و در حال حاضر نیز همینجور هست.
مردم  قیام  با  مقابله  برای  که  شده  مجبور  حکومت  هم  کنون  ا هم   
ایران که االن در جریان هست و وارد ٤٢مین روزش شده، از یک سری 
کم سن و سال استفاده می کند و تفنگ داده دست آنها، و  بچه های 
آنها هم البد مثا یک احساساتی خواهند داشت و  احساس قدرت کنند 
کم سن و سال حکومت  کنون هم از این بچههای  و به هرحال هم ا

داره سواستفاده می کند.

به عنوان سوال سوم، البته یک مقدار هم با سوال دوم ارتباط داره 
ولی از منظر نظامی به نظر شما کودک-سرباز در قوانین حقوقی و 

نظامی جمهوری اسالمی چگونه تعریف شده؟
دارن  فقهی  قاعده  یه  عمل  در  و  ندارد  ویژەای  تعریف  کردم،  عرض 
ضرورت  هرجایی  یعنی  المعظورات"  تبیح  "الضرورات  میگه  که  اینا 
خارجی ها  دامن  به  دست  حتی  و  کرد،  می شود  کاری  همه  شد،  پیدا 
گر  مثل حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون و اینها هم می شوند و لذا ا
ایران خودش این  ایران عمل بکنیم،  قرار باشد ما بر اساس مقررات 
کودکان  حقوق  از  حمایت  کنوانسیون  کرده،  تصویب  رو  کنوانسیون 
یک  معاهده،  یک  که  موقعی  ایران  قوانین  طبق  و   ،١٩٨٩ مصوب 
در  میگذرد،  مجلس  تصویب  از  و  میرسد،  تصویب  به  کنوانسیون 
منطبق  رو  مقرراتش  باید  ایران  بنابراین  هست،  داخلی  قانون  حکم 
کنوانسیون هم خیلی روشن  کنوانسیون، ولی خود این  کند با همین 
که در قانون اساسی ما هم موارد  و دقیق صحبت نکرده، همان طور 
زیادی داریم که میگوید فان کار خوب هست، عیبی نداره مگر اینکه 
مخل به اسام باشد، خوب همه چی رو هم می توانن مخل به اسام 
کنوانسیون  این  به  راجع  دارم  که  مطالعهای  من  لذا  کنند،  تفسیر 
کنوانسیون روح  کودکان، همونجا هم علیرغم اینکه روح اون  حقوق 
کودکان هست، و موارد مختلفی رو مورد توجه قرار  حمایتگری از این 
که  گذاشته  و تفسیر موصع  تعبیر  از موارد جای  در بسیاری  اما  داده، 

حکومت ها میتوانند با مذاق خودشان آنها رو تفسیر کنند.

قوانین  با  بین المللی  قوانین  در  کودک  مفهوم  اینکه  به  توجه  با 
در  چگونه  تناقض  این  دارد،  مغایرت  اسالمی  جهوری  قضایی 

سیستم جمهوری اسالمی توجیه و تعریف شده است؟
کودکان هم همین پیشبینی شده است،  کنوانسیون حقوق  ببینید در 
کودک زیر  که سن  کودک آمده است  کنوانسیون راجع به سن  در این 
هجده سال هست به طور عمومی، اما همونجا گفته کشورها می توانند 
طبق مقررات داخلی خودشان آن را تغییر بدهند، اما در مجموع زیر ١٥ 
سال را کاما کودک تلقی می کند، بنابراین این پیمان نامه تاش می کند 
که از حقوق آنها به نوعی حمایت به عمل بیاد، ولی ایران متاسفانه 
همانطور که عرض کردم با اینکه این کنوانسیون رو تصویب کرده و در 
حکم قوانین داخلی ایران هست، اما در بسیاری از موارد آن را رعایت 
نمی کنند، همین االن شما بینید که تا االن فقط ٣٠ تا کودک به شهادت 
رسیده در همین قیامی که االن در جریان است. زنان و دختران زیادی 
رو به شهادت رساندند و کودکان بسیاری را، لذا این حکومتی هست که 

متاسفانه به هیچ اصولی و به هیچ ارزشی پایبند نیست .

سرکوب  در  شاهدید  و  کردید  اشاره  هم  شما  خود  که  همانطور 
شده  استفاده  کودک-سربازان  از  اخیر  هفتههای  در  معترضین 
حقوق  مدافع  و  الللی  بین  سازمان های  نقش  ایران،  در  است 
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ی، خشونت های جنسی و  کودک سرباز
کابوس های شبانه

علی اصغر فریدی
گر کودک در  در زمانی که شخصیت کودک در حال شکل گیری است، ا
کم است قرار بگیرد،  که سسله مراتب و نفوذ قدرت حا محیط نظامی 
کودک  که باعث رشد شخصیت  باعث می شود شرایط و ویژگی هایی 
می شود وجود نداشته باشد و کودک در موقعیت ضعیف تری از لحاظ 
کودک  به نفس  اعتماد  باعث عدم  که  قرار می گیرد  و جسمی  روحی 

بشود و بر تصمیمات و رفتارهای او تاثیر منفی بگذارد.
رشد  محیط هایی  چنین  در  و  دارند  تجربه ای  چنین  که  کودکانی 
تا  که  کرده اند  صحبت  شبانه  کابوس های  و  اضطراب  از  کرده اند، 
سنین  در  آنها  از  بعضی  در  است.  مانده  باقی  آنها  در  هم  بزرگسالی 
جوانی و بزرگسالی هم ممکن است از اختال اضطراب پس از سانحه 
مواجهه رنج ببرند که همه اینها می تواند بر روابط اجتماعی و حرفه ای 

آنها تاثیر منفی بگذارد.
بر اساس تجربه های ما، کودک سربازها و کودکانی که در محیط های 
و  بشوند  پذیرفته  ساختار  آن  در  اینکه  برای  می گیرند،  قرار  نظامی 
اینکه  برای  و  می ورزند  خشونت  نگیرند،  قرار  بیشتر  خشونت  تحت 
نیستند،  ضعیف  که  بدهند  نشان  بتوانند  و  کنند  اثبات  را  خودشان 
لزوما  آنها  که  نیست  معنا  بدان  این  گرچه  ا می کنند.  خشونت  اعمال 
خشونت گر باقی می مانند، اما این اعمال آثار منفی خود را در کودکی و 
بزرگسالی بر این افراد برجایی می گذارد. این بخشی از سخنان حامد 
کودک  مورد  در  ما،  حقوق  مجله  با  است  کودک  حقوق  فعال  فرمند 

سربازی. مشروح این مصاحبه را می توانید در زیر بخوانید 

کودک  واژه  ایران،  در  اخیر  اعتراضات  در  ویژه  به  و  روزها  این 
سرباز را زیاد می شنیدیم، کودک سرباز به چه معنی است و به چه 

کسانی گفته می شود؟
واژه کودک سرباز در مفهوم بین المللی و بنابه آنچه که در پیمان نامه 
کودک و ضمیمه اختیاری این پیمانه نامه آمده است، عبارت  حقوق 
تمام  یعنی  مسلحانه،  مناقشات  در  کودکان  حضور  ممانعت  از  است 
گروه های نظامی عضویت و از  که به هر شکلی در  افراد زیر ١٨ سالی 
آنها در فعالیت های نظامی استفاده می شود. این فعالیت ها می تواند 
عنوان  به  جنگ  جبهه  مقدم  خط  در  کودکان  این  دادن  شرکت 
کار  به  تدارکاتچی،  نقش  ایفای  و  تدارکاتی  کارهای  انجام  جنگجو، 

به  آنها  گماردن  کار  به  پیام رسان،  و  جاسوس  نقش  در  آنها  گرفتن 
فعالیت های  در  کودکان  از  استفاده  هرگونه  کل  در  و  نگهبان  عنوان 
نظامی و عضویت آنها به هرشکلی در گروه های مسلح، مصداق کودک 

سربازی است.

کار  کودک سربازها بیشتر در کدام ارتش ها یا گروه های چریکی به 
گرفته می شوند؟

را هم در درگیری و جنگ بین دولت ها  کودک سربازها  ما می توانیم 
و کشورها ببینیم، به عنوان مثال در جنگ هشت ساله میان ایران و 
عراق و هم در درگیری میان گروه های مسلح با یک دولت مستقر که 
آفریقا شاهد هستیم، همچنین  را در شمال  از آن  نمونه های فراوانی 
کودک  از  سوریه،  داخلی  جنگ  همانند  هم  داخلی  جنگ های  در 
ما  دقیق،  آمار  وجود  عدم  دلیل  به  اما  است.  شده  استفاده  سربازها 
دقیقا نمی دانیم که چه تعداد کودک سرباز وجود دارد یا چه تعدادی 

تا کنون چنین تجربه ای را داشته اند. 
و  ملل  سازمان  گزارش های  و  اظهارات  از  که  آنچه  حال  این  با 
نهادهای مرتبط با آن و به ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد کودکان 
ویژه  به  و  دولت ها  که  است  این  می شنویم،  مسلحانه  مناقشات  در 
کشورهای عضو سازمان ملل تاش کرده اند و یا ظاهرا نشان می دهند 
که از کودکان در مناقشات و درگیری های مسلحانه استفاده نمی کنند. 
از طرفی موضوع برخورد با گروه های مسلحی که از کودکان به عنوان 
سرباز استفاده می کنند، بحث و برنامه ریزی برای بازاجتماعی شدن 
این کودکان، جبران خسارت به این کودکان و متعهد کردن گروه های 

ح است. مسلح شورشی برای عدم استفاده از کودکان مطر
اینکه  دلیل  به  را  عراق  و  ایران  ساله  هشت  جنگ  گر  ا ایران،  در 
پیمان نامه حقوق کودک هنوز تدوین نشده بود، به حساب نیاوریم، 
بسیج  عضو  کودکان  مشخص،  و  رسمی  صورت  به  آن  از  بعد  اما 
سپاه  زیرشاخه  نوعی  به  که  می شوند  مدارس  بسیج  و  دانش آموزی 
پاسداران به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسامی فعالیت می کنند. 
اعتراضات  و   ٨٨ سال  در  شده اند  بسیج  جذب  که  کودکان  این  از 
موسوم به جنبش سبز، اعتراضات دی ماه ٩٦، آبان ٩٨ و اعتراضات 
است.  کرده  استفاده  مختلف  شکل های  در   ١٤٠١ شهریور  یعنی  اخیر 
کودکان که جذب بسیج شده اند عاوه  جمهوری اسامی همچنین از 
کودکان در مناقشات  بر استفاده از آنها در سرکوب اعتراضات، از این 
دیگر از جمله به عنوان نیروی امر به معروف و نهی از منکر استفاده 

می کند.

کودک سرباز بودن چه تاثیرات مخربی می تواند بر روحیه آنها در 
کودکان  بزرگسالی داشته باشد؟ و یا اینطور بگویم، سازماندهی 
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هم به کودک وارد می کند او را مقصر می داند، باعث می شود که کودک 
سرباز از روی شرم، این نوع تجاوز را آشکار و بیان نکند. که این باعث 
می شود کودک به هر فرمانی تن بدهد و حتی بارها و بارها مورد تعرض 

جنسی قرار بگیرد و با آن موجهه بشود.
تعرض  شرایط  نظامی  محیط های  ساختار  اینکه  بر  عاوه  متاسفانه 
عمدتا  ساختار  این  می کند،  فراهم  را  سربازها  کودک  به  جنسی 
نظارت پذیر هم نیست و عمدتا از ایجاد شرایط و موقعیتی را که باعث 
کودک سربازها بشود، جلوگیری  کردن خشونت و تعرض به  جلوگیری 

می کند.
مورد  در  ایران  قوانین  که  است  این  هست،  ح  مطر که  نکته ای 
کودک سرباز چه می گوید؟ ایران در سال ١٣٧٢ مدتی بعد از تصویب 
این  طبق  که  پیوست  پیمان نامه  این  به  کودک،  حقوق  پیمان نامه 
در  آنها  حضور  و  نظامی  ارگان های  به  کودکان  پیوستن  پیمان نامه، 
و  است  ممنوع  مطلقا  سالگی،   ١٥ سن  حداقل  تا  مسلحانه  مناقشات 
پس از آن تا سن ١٨ سالگی باید اولویت با بزرگساالن باشد. البته این 
اما  شود.  مشخص  باید  چگونه  بزرگساالن  اولویت  که  نیست  روشن 

کودکان ١٥ تا ١٨ سال را وارد نیروهای نظامی می کند باید  که  دولتی 
تا   ١٥ کودکان  که  شده  مجبور  و  نبوده  بزرگسال  افراد  که  کند  روشن 
١٨ سال را عضو نیروهای نظامی کند، یعنی شرایط باید آنقدر بحرانی 
باشد که بعد از اینکه بزرگساالن به نیروهای نظامی پیوستند و بازهم 
کودکان هم با اولویت بعدی  نیاز به نیروی بیشتر بود، آن وقت باید 
به  جنگ  مقدم  صف  در  آنها  نگرفتن  قرار  عدم  گرفتن  نظر  در  با  و 

عضویت نیروهای نظامی در بیایند.
نماینده ایران در سازمان ملل، ضمیمیه پیمان نامه حقوق کودکان در 
مورد عدم حضور افراد کم سن و سال را امضا می کند، اما در سال ٨٩ و 
پس از شش سال از امضای آن به مجلس ایران فرستاده می شود که 
ج می شود. بنابراین ایران  کار مجلس ایران خار همان زمان از دستور 
و عدم  گروه های نظامی  به  کودکان  عما ممنوعیت مطلق پیوستن 
حضورشان در مناقشات مسلحانه را نپذیرفته و بنابه اطاعاتی که به 
کودک  که در پیمان نامه حقوق  ما رسیده است، موضوع شرایط سنی 

آمده، در ایران کنار گذاشته شده و رعایت نمی شود.
که در رابطه با حضور  گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران  برخاف 
کودکان در سرکوب اعتراضات اخیر در سال ١٤٠١ گفته بود، بسیج مملن 
است از این کودکان استفاده کرده باشد، اما آنها تابع قوانین نیروهای 
مسلح نیستند، باید بگویم که حضور کودکان در بسیج که خود بسیج 
شاخه ای از سپاه پاسداران به عنوان یکی از نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی است، کاما بر اساس قوانین جمهوری اسامی صورت گرفته و 

اثبات حضور کودک سرباز در نیروهای مسلح ایران است.
اوایل انقاب و پس از شروع جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، بر 
اساس فرمان آیت اهلل خمینی، بسیج دانش آموزی شکل گرفت و و این 
که حداقل  کرد  کودک را راهی جبهه های جنگ  سازمان نیم میلیون 

حدود ٤٠٠٠٠ )چهل هزار( نفر از این کودکان را به کشتن داد.
توسعه  و  تشکیل  قانون  ایران،  مجلس  در   ١٣٧٥ سال  در  همچنین 
سازمان بسیج دانش آموزی شکل گرفت و طبق این قانون، همکاری 
تنگاتنگ و مشخص و رسمی میان بسیج و وزارت آموزش و پرورش 
در  که  آنچه  که طبق  آمد  به وجود  بدنه دولت،  از  به عنوان بخشی 
آئین نامه بسیج آمده است، کودکان می توانند از سن ١١ سالگی عضو 
و  باشند  سازمان  این  فعال  عضو  هم  سالگی   ١٥ از  و  بشوند  بسیج 
اسلحه به دست بگیرند. هرچند برخی از مشاهدات نشان می دهد که 

کودکان زیر ١٥ سال عضو بسیج هم اسلحه دست می گیرند.
بنابراین آنچه که ما در مورد حضور کودک سرباز در بسیج، که بخشی 
از بدنه نیروهای مسلح ایران است، می بینیم، کاما بر اساس قوانین 
تعهدات  و  بین المللی  قوانین  خاف  البته  و  می گیرد  صورت  ایران 

جمهوری اسامی است. 

خواهد  دنبال  به  کودک  برای  عواقبی  چه  نظامی  گروه های  در 
داشت؟

در  کودک  گرفتن  قرار  دلیل  به  ابتدا،  همان  از  بودن  سرباز  کودک 
موارد  بعضی  در  حتی  و  قدرت  مراتب  سلسله  بر  مبتنی  که  محیطی 
مبتنی بر مردساالی است، آثار مخرب خودش را بر روح و روان کودک 
برجایی می گذارد.کودک وقتی  در یک محیط نظامی قرار می گیرد، به 

گونه ای رشد می کند که فرمانبردار باشد و از دستورات اطاعت کند.
گر کودک در  در زمانی که شخصیت کودک در حال شکل گیری است، ا
کم است قرار بگیرد،  که سسله مراتب و نفوذ قدرت حا محیط نظامی 
کودک  شخصیت  رشد  باعث  که  ویژگی هایی  شرایط  می شود  باعث 
می شود وجود نداشته باشد و کودک در موقعیت ضعیف تری از لحاظ 
کودک  به نفس  اعتماد  باعث عدم  که  قرار می گیرد  و جسمی  روحی 

بشود و بر تصمیمات و رفتارهای او تاثیر منفی بگذارد.
رشد  محیط هایی  چنین  در  و  دارند  تجربه ای  چنین  که  کودکانی 
تا  که  کرده اند  صحبت  شبانه  کابوس های  و  اضطراب  از  کرده اند، 
سنین  در  آنها  از  بعضی  در  است.  مانده  باقی  آنها  در  هم  بزرگسالی 
جوانی و بزرگسالی هم ممکن است از اختال اضطراب پس از سانحه 
مواجهه رنج ببرند که همه اینها می تواند بر روابط اجتماعی و حرفه ای 

آنها تاثیر منفی بگذارد.
بر اساس تجربه های ما، کودک سربازها و کودکانی که در محیط های 
و  بشوند  پذیرفته  ساختار  آن  در  اینکه  برای  می گیرند،  قرار  نظامی 
اینکه  برای  و  می ورزند  خشونت  نگیرند،  قرار  بیشتر  خشونت  تحت 
نیستند،  ضعیف  که  بدهند  نشان  بتوانند  و  کنند  اثبات  را  خودشان 
لزوما  آنها  که  نیست  معنا  بدان  این  گرچه  ا می کنند.  خشونت  اعمال 
خشونت گر باقی می مانند، اما این اعمال آثار منفی خود را در کودکی و 

بزرگسالی بر این افراد برجایی می گذارد.
گرچه لزوما این افراد خشونی گر باقی نمی مانند،  گفتم، ا که  همانطور 
کودک، به ویژه  از سوی  اما اعمال خشونت و انجام اینگونه رفتارها 
به خاطر فضای پر فشار محیط های نظامی، آثار مخربی را بر روح و 
روان کودک برجایی می گذارد و باعث ایجاد عذاب وجدان، نگرانی و 
اضطراب دراین کودکان می شود. همینکه کودک باید نگران پذیرفته 
شدن و خشونت ندیدن باشد، فضای پراضطرابی را برای کودک ایجاد 
که بر روح و روان او تاثیر مخرب می گذارد و حتی بر رشد مغز  می کند 
کودک  گفتم،  که  آنچه  بر  عاوه  می گذارد.  باقی  منفی  تاثیر  کودک 
از حقوقشان، همچون آموزش، حق تفریح و  از مجموعه ای  سربازها 
شاد بودن و شاد زیستن، حق آموزش مفاهیم صلح و انسان دوستی و 

مفاهیم حقوق بشر، محروم هستند. 

در  که  بودیم  کسانی  از  برخی  اعتراض  شاهد  اخیر  سال های  در 
سنین نوجوانی در طی جنگ ایران و عراق در جبهه جنگ حضور 
آماری از  گرفته اند، آیا  داشته اند و مورد سوءاستفاده جنسی قرار 

این قربانیان در دسترس هست؟
کودک سربازها،  آزار جنسی و تعرض و تجاوز به  با موضوع  رابطه  در 
درهیچ زمینه و هیچ موقعیتی، آمار دقیقی در دسترس نیست و منتشر 
در  خشونت  از  شکلی  چنین  اعمال  شرایط  از  همچنین  است.  نشده 
ندارد،  وجود  آماری  هم  مسلحانه  مناقشات  و  نظامی  محیط های 
ایران و عراق،  کودکان در جنگ هشت ساله  بنابه تجربه حضور  اما 
بعضا، افرادی چنین تجربه ای داشته اند و ما روایت آنها را شنیده ایم. 
همچنین از کسانی که عضو بسیج بوده اند و چنین اتفاقاتی برمی گردد 

به همان ساختاری که قبا به آن اشاره کردم. 
است،  کم  حا نظامی  محیط های  بر  که  مردساالری  و  قدرت  ساختار 
جمله  از  خشونت  انواع  افراد،  کردن  فرمانبردار  و  قدرت  اعمال  برای 
خشونت  چون  اینکه  ویژه  به  می کنند،  اعمال  را  جنسی  خشونت 
جنسی، انگ های اجتماعی را هم پشت خود دارد و این بار روانی را 
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ی و  قوانین مربوط به کودک سرباز

سوءاستفاده از کودکان در مراکز نظامی 

علی اصغر فریدی

در اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری هم استفاده از کودکان 
زیر ١٥ سال را به عنوان نیروهای نظامی در درگیری ها و جنگ ها 
و همچنین به کارگیری کودکان به عنوان نیروی نظامی در زمان 
جرم نگاری  کیفری  بین المللی  جرم  عنوان  به  و  ممنوع  را  صلح 
را  نظامی  نیروهای  در  سال   ١٥ زیر  کودکان  از  استفاده  و  کرده 
جنایت جنگی می داند، بنابراین استفاده از کودکان زیر ١٥ سال 
جنایت  و  بین المللی  جرم  صلح،  زمان  در  چه  و  جنگ  در  چه 

جنگی است و قابلیت تعقیب کیفری بین المللی را دارد.
نام  به  دارد  قطعنامه  یک  هم  ملل  سازمان  امنیت  شوارای 
قطعنامه ١٦١٢ که در سال ٢٠٠٥ تصویب شد، در این قطعنامه 
کودکان به  کودکان به عنوان سرباز یا استخدام  هم استفاده از 
عنوان نیروی نظامی از سوی شورای امنیت، به صراحت ممنوع 
برای  هم  نظارتی  مکانیزم  حتی  سازمان  این  است.  شده  اعام 
و  داده  ترتیب  نظامی  گروه های  و  کشورها  عملکرد  بر  نظارت 
هر  قطعنامه  این  اساس  بر  است  موظف  ملل  سازمان  دبیرکل 
کدام  کشورها یا  کدام  ساله به شورای امنیت، در مورد اینکه در 
کرده اند،  استفاده  نظامی  نیروی  عنوان  به  کودکان  از  گروه ها 
خزائلئ  معین  سخنان  از  بخش هایی  این ها  بدهد.  گزارش 
کودک  مورد  در  ما  حقوق  مجله  با  مصاحبه  در  است  حقودان 

سرباز که مشروح آن در زیر آمده است

کودک  این روزها و به ویژه در اعتراضات اخیر در ایران، واژه 
سرباز را زیاد  شنیدیم، کودک سرباز به چه معنی است و به 

چه کسانی گفته می شود؟

یعنی  نظامی  نهادهای  استفاده  به  سرباز،  کودک  مفهوم 
سیاسی،  گروه های  یا  شبه نظامی  گروه های  یا  و  حکومت ها 
حقیقت  در  می کند.  اشاره  نظامی،  نیروی  عنوان  به  کودکان  از 
عنوان  به  دیگر  گروه های  یا  حکومت ها  سوی  از  که  کودکانی 
نیروی نظامی در جنگ به عنوان نگهبان، جاسوم یا پیامرسان 
آنها  به  بگیرند،  قرار  سوءاستفاده  مورد  جنسی  بردگی  حتی  یا  و 

واژه کودک سرباز اطاق می شود.
کودک سرباز سن مشخصی  که در حقیقت  نکته مهم این است 
کودک  حقوق  جهانی  کونوانسیون  که  آنچه  اساس  بر  و  دارد 
تعریف کرده، سن زیر ١٨ به عنوان سن کودکی تعریف شده و در 

گر توسط  نتیجه افرادی که کمتر از ١٨ سال سن داشته باشند، ا
مورد  نظامی  نیروی  عنوان  به  دیگر  گروه های  یا  حکومت ها 

استفاده قرار بگیرند، به عنوان کودک سرباز شناخته می شوند.
نیازی  سال،   ١٨ زیر  افراد  شناختن  سرباز  کودک  برای  واقع  در 
گرفته  دست  به  اسلحه  جنگ  جبهه  در  باید  آنها  که  نیست 
نظامی  محیط های  در  حتی  کودکان  این  گر  ا بلکه  باشند، 
یا  کنند  نقش  ایفای  هم  نگهبان  عنوان  به  پادگان ها  همچون 
از  و  باشند  مسلح  اینکه  بدون  جنگی  یا  نظامی  منطقه  یک  در 
آنها به عنوان جاسوس، پیامرسان و یا تدارکاتچی از آنها استفاده 
بین المللی  قوانین  در  امروزه  که  تعریفی  اساس  بر  بازهم  بشود، 

آمده، مشمول مفهوم کودک سرباز هستند.    

قوانین داخلی ایران و همچنین قوانین بین المللی در مورد 
چه  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  به  ورود  برای  افراد  سن 

می گوید؟ 

در رابطه با این سوال من ابتدا به قوانین بین المللی می پردازم و 
سپس قوانین ایران را بازگو می کنم. بر اساس قوانین بین المللی 
نیروی  عنوان  به  کودکان  گیری  کار  به  ممنوعیت  با  رابطه  در 
جهانی  پیمان نامه  یعنی  قانون  مهم ترین  به  می توان  نظامی 
حقوق کودک اشاره کرد. در ماده ٣٨ این پیمان نامه به صراحت 
دیگر  و  کنوانسیون  این  قوانین  که  می خواهد  حکومت ها  از 
در  مسلحانه،  مخاصمات  هنگام  در  را  حقوق بشری  قوانین 
آنکه  ضمن  کنند.  رعایت  هست،  مرتبط  کودکان  به  که  جایی 
کنند،  تضمین  که  می گیرد  تعهد  کنوانسیون  عضو  کشورهای  از 
اشخاص زیر ١٥ سال را در مخاصمات مسلحانه شرکت مستقیم 
ندهند. این پیمان نامه همچنین از کشورها می خواهد که تاش 
کنند اشخاص زیر ١٥ سال را اساسا در نیروهای مسلح استخدام 

نکنند.
از  کودک  حقوق  پیمان نامه   ٣٨ ماده  سوم  بند  در  همچنین 
کشورها می خواهد که سن ١٥ سال را به ١٨ سال افزایش بدهند. 
در واقع زمانی که پیمان نامه حقوق کودک یعنی سال ١٩٨٩ به 
تصویب رسید، همچنان بسیاری از کشورها از افراد ١٥ سال برای 
بند ٣  در  بنابراین  استفاده می کردند،  نیروهای نظامی  به  ورود 
برای  افراد  سن  که  بود  این  بر  تاش  پیمانه نامه  این   ٣٨ ماده 
بدهند.  افزایش  سال   ١٨ به   ١٥ از  را  نظامی  نیروهای  به  ورود 
کشورهای عضو  از  کودک  در بند ٤ ماده ٣٨ پیمان نامه حقوق 
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که قرار شد این  که مشخص نیست، زمانی  نرسانده، به دالیلی 
پروتکل در مجلس بررسی بشود، بسیاری از نهادها به ویژه سپاه 
کردند، که چرا ایران می خواهد به این  پاسداران به آن اعتراض 
مشخصی  قانون  چه  گر  ا هرحال  به  بپیوندد.  اختیاری  پروتکل 
در این زمینه نداریم، اما چون ایران پیمان نامه جهانی حقوق 
می تواند  این  است،  رسانده  تصویب  به  و  پذیرفته  را  کودک 

معیاری برای مسئله کودک سرباز باشد در ایران. 

آیا فعالیت سازمان بسیج دانش آموزی در ایران و عضویت 
مصداق  می تواند  سازمان  این  در  دانش آموزان  از  برخی 

کودک سرباز باشد؟

که، از منظر حقوقی شاید نتوان  که وجود دارد این است  بحثی 
در  کودکان  عضویت  که  کرد  اثبات  بین المللی،  دادگاه  یک  در 
که  کودک سربازی است، چرا  بسیج دانش آموزی مصداق عینی 
مثا در تعریف اهداف بسیج دانش آموزی، فعالیت های نظامی 
یعنی  دانش آموزی  بسیج  سازمان  اعضای  مثا  یا  نشده،  ذکر 

دانش آموزان در عمل فعالیت نظامی نمی کنند. در واقع نه تنها 
نظامی  محیط  در  حتی  بلکه  نمی دهند،  انجام  نظامی  فعالیت 
محیط  در  نه  هستند  پادگان  در  نه  آنها  نمی کنند،  فعالیت  هم 
نظامی. منظر حقوقی اثبات کودک سرباز بودن کودکان در بسیج 
دانش آموزی مشکل است، اما مسئله اصلی اینجا است که بسیج 
صورت  به  را  نهاد  این  دارد،  پاسداران  سپاه  به  که  وابستگی  و 
کامل به یک نهاد نظامی تبدیل کرده است. بنابراین شاید بتوان 
وابستگی  دلیل  به  که  کرد  بحث  مورد  این  در  تئوری  لحاظ  از 
شرکت  است  نظامی  ارگان  یک  که  پاسداران  سپاه  به  بسیج 
دانش آموزان در بسیج دانش آموزی را به چالش کشید، اما بنابه 

دالیلی که قبا گفتم، اثبات کودک سربازی کمکی مشکل است.

آیا عضوگیری دانش آموزان در سازمان بسیج دانش آموزی 
نیز  سپاه  و  است  پاسداران  سپاه  و  بسیج  زیرمجموعه  که 
شاخه ای از نیروهای مسلح ایران، می تواند مغایر با قوانین 

ایران و نقض حقوق کودکان باشد؟

گفتم، چون ما در ایران قانونی در این  که پیشتر هم  همانطور 
زمینه نداریم، این مسئله مغایر با قوانین فعلی در ایران نیست 
دانست.  کودکان  از  نظامی  استفاده  مصداق  را  آن  نمی یوان  و 
سازمان  در  که  آنچه  حقیقت  در  که  است  اینجا  مسئله  اما 
سازمان  این  که  اهدافی  و  می افتد  اتفاق  دانش آموزی  بسیج 
پیگیری می کند، بنابر اصول و قوانین دیگر پیمان نامه جهانی 
کودک، مشکل دار و مخالف و مغایر با اصول و قوانین و  حقوق 

آموزه های آن است.
جهانی  پیمان نامه  اصول  اساسی ترین  از  یکی  مثال  عنوان  به 
حقوق کودک این است که، حق آزادی فکر و عقیده کودک باید 
ممنوع  کودکان  به  عقیده  تحمیل  و  بشود  شناخته  رسمیت  به 
در  که  ایدئولوژیکی  آموزش  نوع  می بینیم  ما  عمل  در  اما  است، 
تحمیل  مصداق  می تواند  می افتد،  اتفاق  دانش آموزی  بسیج 
اینکه بنابه اصل ٢٩ کنوانسیون  کودک باشد، ضمن  عقیده به 
با اصول  باید مطابق  کودکان  آموزش به  کودک،  جهانی حقوق 
پذیرفته شده جهانی حقوق بشر باشد، که خوب مسلما آموزش 
نتیجه  در  نیست.  اینگونه  دانش آموزی  بسیج  در  ایدئولوژیکی 
دانش آموزی  بسیج  سازمان  در  دانش آموزان  عضویت  اساسا 
اما مغایر  ایران نیست،  در  با قوانین تصویب شده  گرچه مغایر  ا

است با متن کنوانسیون جهانی حقوق کودک. 

کودکان، در زمان  که از همه افراد غیرنظامی به ویژه  می خواهد 
اساس  بر  که  است  روشن  کنند.  حمایت  مسلحانه  مخاصمات 
پیمان نامه حقوق کودکان، به کارگیری کودکان به ویژه افراد زیر 
١٥ و همچنین زیر ١٨ سال به عنوان نیروی نظامی ممنوع است.

دارد  هم  اختیاری  پروتکل  یک  کودک،  پیمان نامه  بر  عاوه 
این  در  که  کودک  حقوق  کنوانسیون  اختیاری  پروتکل  نام  به 
پروتکل اختیاری، به ویژه به بحث ممنوعیت استفاده از کودکان 
دیگر  گروه های  و  دولت ها  توسط  نظامی،  نیروهای  عنوان  به 
نظامی، پرداخته و مشخصات روشن تری را به وضوح مشخص 
نهادهای  با  کودکان  ارتباط  هرگونه  و  کارگیری  به  از  تا  می کند 
نظامی را به عنوان کودک سرباز نشان و آن را ممنوع اعام کند.

در اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری هم استفاده از کودکان 
زیر ١٥ سال را به عنوان نیروهای نظامی در درگیری ها و جنگ ها 
و همچنین به کارگیری کودکان به عنوان نیروی نظامی در زمان 
جرم نگاری  کیفری  بین المللی  جرم  عنوان  به  و  ممنوع  را  صلح 
را  نظامی  نیروهای  در  سال   ١٥ زیر  کودکان  از  استفاده  و  کرده 
جنایت جنگی می داند، بنابراین استفاده از کودکان زیر ١٥ سال 
جنایت  و  بین المللی  جرم  صلح،  زمان  در  چه  و  جنگ  در  چه 

جنگی است و قابلیت تعقیب کیفری بین المللی را دارد.
نام  به  دارد  قطعنامه  یک  هم  ملل  سازمان  امنیت  شوارای 
قطعنامه ١٦١٢ که در سال ٢٠٠٥ تصویب شد، در این قطعنامه 
کودکان به  کودکان به عنوان سرباز یا استخدام  هم استفاده از 
عنوان نیروی نظامی از سوی شورای امنیت، به صراحت ممنوع 
برای  هم  نظارتی  مکانیزم  حتی  سازمان  این  است.  شده  اعام 
و  داده  ترتیب  نظامی  گروه های  و  کشورها  عملکرد  بر  نظارت 
هر  قطعنامه  این  اساس  بر  است  موظف  ملل  سازمان  دبیرکل 
کدام  کشورها یا  کدام  ساله به شورای امنیت، در مورد اینکه در 
کرده اند،  استفاده  نظامی  نیروی  عنوان  به  کودکان  از  گروه ها 

گزارش بدهد.
این قوانین نشان می دهد که استفاده کودکان به عنوان نیروی 
است  ممنوع  کامل  طور  به  بین المللی  قوانین  منظر  از  نظامی، 
بر  کودک، جرم بین المللی و  کنوانسیون حقوق  کامل  و برخاف 
جنگی  جنایت  کیفری،  بین المللی  دیوان  رم  اساسنامه  اساس 
است و همچنین براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
موضوع  به  امنیت  شوارای  ورود  سبب  می تواند  حتی  متحد، 

بشود.
کودک به  از  که استفاده  در ایران اما، ما قانون صریحی نداریم 

عنوان نیروی نظامی را ممنوع کرده باشد، در واقع به جز قانون 
خدمت وظیفه عمومی که اشاره می کند، افراد ذکوری که به سن 
١٨ سالگی می رسند به خدمت عمومی فراخوانده می شوند، هیچ 
عنوان  به  کودکان  از  استفاده  ممنوعیت  زمینه  این  در  قانونی 

نیروی نظامی و ممنوعیت کودک سربازی وجود ندارد.
کودک  حقوق  جهانی  پیمان نامه  به  ایران  که  آنجا  از  اما 
کرده است، براساس قانون مدنی،  را هم تصویب  پیوسته و آن 
را در  آنها  امضاء و متن  را  آنها  ایران  که  پیمان نامه های جهانی 
حکم  و  است  داخلی  قانون  مانند  به  می کند،  تصویب  مجلس 
اجرا  را  آنها  که  است  موظف  حکومت  و  دارند  را  داخلی  قوانین 
ایران  که در  را  کودک  کند. در نتیجه پیمان نامه جهانی حقوق 
هم تضمین شده و باید قابل اجرا باشد، می توان با عنوان قانونی 
در  نظامی  نیروهای  در  کودکان  از  استفاده  ممنوعیت  زمینه  در 

ایران، برشمرد.
ایران به همراه هفت کشور دیگر از جمله، لبنان، سومالی، زامبیا 
و ... به پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در 
جنگ نپیوسته، یعنی آن را امضا کرده اما در مجلس به تصویب 
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استفاده از کودکان در جنگ، جنایت 
جنگی است

علی اصغر فریدی

از  نظامی  استفاده  منع  المللی،  بین  منشور  که  زمانی   ٢٠٠٧ سال  در 
در  دارند توسط ١٠٥ کشور جهان  از سن ١٨ سال  پائین تر  که  افرادی 
پاریس امضاء شد، بیش از٢٥٠ هزار سرباز کودک در جهان برآورد شده 
بین المللی  پیمان های  و  معاهدات  کنوانسیون ها،  رغم  به  اما  بود. 
ایران،  جمله  از  کشورها  برخی  در  کودکان  از  سربازگیری  هم  هنوز 
نظامی  مقاصد  افغانستان…برای  کستان،  پا عراق،  یمن،  سوریه، 
جان  مسلحانه  منازعات  این  در  گر  ا که  کودکانی  می شود.  استفاده 
ک روحی زندگی  سالن بدر برند، سالیان متمادی را با ضربه های هولنا
را سپری خواهند کرد. این بخشی از سخنان نیره انصاری حقوقدان و 
فعال حقوق بشر است در مصاحبه با مجله ما در مورد کودک سربازی 

که مشروح کامل این مصاحبه در ذیل آمده است.

این روزها و به ویژه در اعتراضات اخیر در ایران، واژه کودک سرباز 
کسانی  را زیاد  شنیدیم، کودک سرباز به چه معنی است و به چه 

گفته می شود؟
منظور از کودک سرباز، دختران و پسران کودک یا نوجوان زیر ١٨ سال 
هستند که توسط گروه های نظامی جذب و در درگیری های نظامی به 
کودکان باید در  که این  گرچه منظور این نیست  گرفته می شوند. ا کار 
گرفتن آنان در امور پشتیبانی  کنند، بل، بکار  عملیات نظامی شرکت 
مانند پیام رسانی، نگهبانی یا سوء استفاده جنسی از آنان و یا ازدواج 

اجباری نیز شامل این تعریف می شود.
در نظام ارزشی جمهوری اسامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان 
در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای 
اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب می شود. 
بحث حقوقی و اخاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ کمتر 
به سطح محافل رسمی و یا رسانه های داخل ایران کشیده شده است. 
و  چند  و  جنگ  در  شرکت  برای  نوجوانان  تشویق  و  جذب  نحوه  اما 

چون جنگیدن آنها همواره نقل محافل ایرانی بود.
که از »شستشوی مغزی«  منتقدان جنگ از مواردى سخن می راندند 
نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن »کلید بهشت« بر گردن آنها 
خیره  جنگاوری های  تفصیل  به  نیز  جنگ  موافقان  می کرد.  حکایت 
کننده ای را در جبهه های جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت می دهند.

قوانین داخلی ایران و همچنین قوانین بین المللی در مورد سن 
افراد برای ورود به نیروهای نظامی و انتظامی چه می گوید؟ 

بین  دوم  جنگ  از  پس  بار  نخستین  برای  سرباز  کودکان  از  حمایت 
نحوی  به  کدام  هر  و  آمد  عمل  به  اول  های  پروتکل  توسط  المللی، 

استفاده از کودکان زیر ١٥ سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعام 
گسترش معاهدات حقوق بشری در سال ١٩٨٩ کنوانسیون  کردند. با 
به  بشر  بین الملل  حقوق  سند  پذیرفته ترین  عنوان  به  کودک  حقوق 
تصویب رسید و در ماده ٣٨ آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در 

مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.
دهه  از  جنگ  در  نوجوانان  و  کودکان  مشارکت  از  جلوگیری  جنبش 
و  کستان  پا کنار  در   ١٣٥٥ سال  در  ایران  شد.  شروع  میادی  هفتاد 
که  کرد  امضا  را  ژنو  کنوانسیون های چهارگانه  الحاقی  پروتکل  آمریکا 
بر اساس آن مشارکت افراد زیر ١٥ سال در جنگ منع شد. با این حال 
بعد از پایان جنگ ایران و عراق معاهدات تازه ای برای منع بکارگیری 
کنوانسیون  آنها  از جمله  کودکان و نوجوانان در جنگ منعقد شدند. 
سال  در  و  امضا  میادی   ١٩٩١ سال  در  ایران  که  بود  کودک  حقوق 

١٩٩٨ میادی تصویب کرد.
 از این بیش ماده ٧٧ از پروتکل سال ١٩٧٧ یاد شده تصریح می نماید، 
مشارکت  و  جنگ  میدان های  به  سال   ١٥ زیر  کودکان  داشتن  گسیل 
تاسیس  با  همچنین  گردید،  ممنوع  مسلحانه  مخاصمات  در  آنان 
آن  شدن  االجراء  الزم  و   ١٩٩٨ ژوئن   ١٦ در  بین المللی  کیفری  دیوان 
کودکان زیر ١٥ سال برای شرکت  در سال ٢٠٠٢ سربازگیری و ثبت نام 
گردید. با این حال پس  فعاالنه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری 
گذشت ١٠ سال، دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن  از 
این جرم تحت عنوان جنایت جنگی  را صادر نمود. حقوق بین الملِل 
بشر دوستانه )که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته( در بردارنده دو 

مفهوم اصلی است:
-نخست اینکه: اعام می کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، 
حق دولت ها و انتخاب روش ها و ساح های جنگی نامحدود نیست و 
آنان تنها می توانند از آن دسته از روش ها و ساح های جنگی استفاده 

کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!
درگیری  در  که  انسان هایی  کرامت  و  سامت  حیات،  از  آنکه:  -دوم 
مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل 
غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران، حمایت می کند. بر 
گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو  اساس این دو هدف در 

گانه تشکیل شد: شاخه جدا
تنظیم  در شهر الهه  که عمومًا  مقرراتی  اول- حقوق الهه: مجموعه 
و  روش ها  انتخاب  در  را  دولت ها  حق  که  بود  این  هدفشان  و  شدند 
ساح های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه 

١٩٠٨ و ١٨٩٩ الهه هستند.
دوم- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند 
و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت 

نکرده و یا به مشارکت خود پایان داده اند.
 ١٩٤٩ سال  در  ژنو  چهارگانه  کنوانسیون های  اسناد،  برجسته ترین 
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است. البته با تدوین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو 
در سال ١٩٧٧ که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، 
این تفکیک از میان رفت. پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های 
که از قربانیان  چهارگانه ژنو )١٩٧٧( به این جهت طراحی شده است 

مخاصمات مسلحانه ی بین المللی و غیر بین المللی حمایت کند.
از  را  نظامیان  غیر  می خواهد  شده  یاد  پروتکل   ٥١ ماده  سوم  بخش 
آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم  بدارد، مگر  حمات نظامی مصون 
زنان،  مانند  گروه هایی  خصوص  در  باشند.  داشته  مخاصمه  در 
و   ٥١ ماده  غیرنظامی.  پزشکِی  پرسنل   ،٧٧ ماده  کودکان،   ،٧٦ ماده 
روزنامه نگاران، ماده ٧٩ نیز حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده است. 
بنابراین به موجب ماده ٧٧ پروتکل یاد شده، گسیل داشتن کودکان 
مخاصمات  در  آنان  مشارکت  و  جنگ  میدان های  به  سال   ١٥ زیر 
کنوانسیون  اختیاری  پروتکل  همچنین  گردید.  ممنوع  مسلحانه 
کودک در ارتباط با ممنوعیِت مشارکت کودکان در میدان های جنگ 

در سال ٢٠٠٢ به تصویب رسید.
افزون بر کنوانسیون های یاد شده در باال در ١٢ فوریه ٢٠٠٢ سازمان ملل 
کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند.  متحد پروتکل الحاقی 
و  کودکان  از  بیشتر  هرچه  بتوان  تا  بود  ضروری  الحاقی  پروتکل  این 
روز  فراخوان  کرد.  حفاظت  نظامی  درگیری های  برابر  در  نوجوانان 
جهانی مبارزه علیه به کارگیری کودکان سرباز در درگیری های نظامی 
عفو  همچون  بین المللی ای  سازمان های  سوی  از  خ(  سر دست  )روز 

ح شد. بین الملل و دیده بان حقوق بشر  مطر
گزارش »گلداستون«، در سال ٢٠٠٨ در بیان وجوه استراتژی نیروهای 
ج از عرف علیه  کرد، ویرانی نامتناسب و خشونت خار اسرائیلی اعام 
همچنین  است.  بوده  عمدی  سیاست  یک  از  بخشی  غیرنظامیان 
و  نظامیان  به  حمله  ژنو  کنوانسیون های  الحاقی  پروتکل   ٥١ ماده 
غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است. در حقیقت 
کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات 
داده  شرکت  مخاصمات  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  می شوند 

می شوند و این امر در دهه های اخیر نمود بیشتری یافته است.
افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان 
کودک  کنوانسیون حقوق  در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری 
کودکان در میدان های جنگ در سال ٢٠٠٢ به  در ارتباط با مشارکت 
کودک  تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه 
١٩٦٦، اصول و بهترین رهنمودهایی »کیپ - تاون؛ ١٩٩« و مقاوله 
ممنوعیت  از  حمایت  در   ،ILO/کار بین المللی  سازمان   ١٩٩٩ نامه 
هر  تنها  نه  گرچه  ا نمود.  وضع  را  مقرراتی  سرباز،  کودکان  از  استفاده 
یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی 
کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش  مناسب و 

بود.

کیفری بین الملل در ١٧ ژوئن ١٩٩٨ و الزم االجراء  با تاسیس دیوان 
سال   ١٥ زیر  کودکان  نام  ثبت  و  سربازگیری   ،٢٠٠٢ سال  در  آن  شدن 
با  گردید.  انگاری  جرم  مسلحانه  مخاصمات  در  فعاالنه  شرکت  برای 
گذشت ١٠ سال، دیوان نخستین رأی خود مبنی بر  این حال پس از 
نمود.  صادر  را  جنگی  جنایت  عنوان  تحت  جرم  این  نمودن  قلمداد 
»توماس  محکومیت  در   ٢٠١٢ مارس   ١٤ در  را  صادره  رای  دیوان، 
نام  ثبت  و  سربازگیری  جنگی،  جنایات  اتهام  به  لویانگا«،»کنگویی« 
کنگو  کودکان زیر ١٥ سال برای شرکت فعاالنه در مخاصمات داخلی 
گوست ٢٠١٣  صادر نمود. این رای شروعی  بین سپتامبر ٢٠٠٢ تا ١٣ آ
کیفرمانِی جنایتکاراِن« بین المللی است. دیوان در رأی  بر پایاِن »بی 
است  داده  ارائه  مخاصمه  در  کودکان  شرکت  از  موسع  تفسیری  خود 
که تقریبًا هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در 

برمی گیرد.
بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود سن ١٥ سال را به عنوان 
حقوق  کنوانسیون  برخاف  این  و  می کند  شناسایی  کودکی  معیار 

کودکان است که هر فرد زیر ١٨ سال را کودک می داند.

استفاده  منع  المللی،  بین  منشور  که  زمانی   ٢٠٠٧ سال  در  همچنین 
کشور  توسط ١٠٥  دارند  سال   ١٨ سن  از  پائین تر  که  افرادی  از  نظامی 
کودک در جهان  جهان در پاریس امضاء شد، بیش از٢٥٠ هزار سرباز 
پیمان های  و  معاهدات  کنوانسیون ها،  رغم  به  اما  بود.  شده  برآورد 
کشورها از جمله  کودکان در برخی  از  بین المللی هنوز هم سربازگیری 
کستان، افغانستان…برای مقاصد نظامی  ایران، سوریه، یمن، عراق، پا
جان  مسلحانه  منازعات  این  در  گر  ا که  کودکانی  می شود.  استفاده 
ک روحی زندگی  سالن بدر برند، سالیان متمادی را با ضربه های هولنا

را سپری خواهند کرد.
از  المللی  بین  معاهده  چندین  اسامی  شورای  مجلس  که  آن  حال 
ج شرط »حق تحفظ« امضا  کودک را با اندار کنوانسیون حقوق  جمله 
کرده که حق نادیده گرفتن چنین معاهداتی را در صورت ناهماهنگی 
آن با قوانین داخلی و مغایرت با موازین شریعت برای خود محفوظ 
این  تحفظ«  شرط  »حق  قید  به  توجه  با  که  معنا  این  به  می دارد. 
آن  مواد  و  بندها  همه  به  نسبت  تعهد  ایفای  به  متعهد  مجلس 
پذیرش  سو  یک  از  نگارنده  باور  به  البته  بود.  نخواهد  کنوانسیون ها 

کمان اسامی می تواند یکی از ضعف های قوانین  چنین شرطی از حا
از دیگر فراز هنوز یک  کنوانسیون هایی باشد و  بین المللِی در چنین 
مرجع بین المللی معین نشده است تا مانع از اندراج چنین شروطی در 

معاهدات و کنوانسیون ها گردد.
سخنرانی  یک  طی  ایران،  اسامی  جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اردیبهشت  اول  در  آموزان  دانش  اسامی  انجمن های  اعضای  برای 
غرب  منطقه  در  اسامی  جمهوری  قدرتمندانه  حضور  گفت:   ١٣٩٥
های  عرصه  از  یکی  است.  )دشمنان(  پیشرفت  مانع  جهان،  و  آسیا 
است.  سوریه  در  مقاومت  عرصه  دیگر  و  فلسطین  مساله  حضورمان؛ 
کودکان و نوجواناِن  کید بر تربیت و آموزش  وی در بخش دیگری تأ
مدرسه ها  در  باید  گفت:  داشته  کار«  فدا و  شجاع  انقابی،  »متدیِن« 
به  پرداختن  فرصت  آموزان،  دانش  درسی  امور  بر  اهتمام  بر  عاوه 

کارهای انقابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقابی به بار آید.
و  یکصد  تا  سوم  و  چهل  و  یکصد  اصول  و  دوم  مبحث  موجب  به 
پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسامی ارتش و سپاه پاسداران 
گردید،  ارتش تاسیس  و  که به موازات نیروی نظامی  انقاب اسامی 
از  عبارت  نیز  مستضعفین  بسیج  سازمان  و  هستند  وظایفی  دارای 
مجموعه ای از شبه نظامیان داوطلب که سازمان بسیج دانش آموزی 

نیز یکی از زیرمجموعه سپاه پاسداران و بسیج است.
فراتر از این شرط ورود به نیروی انتظامی حداقل سن ١٨ سال تمام 
کمتر از ١٨ سال داشته  که فرد به هیچ وجه نباید  است. به این معنا 
نیروی  به  ورود  خصوص  در  تمام   سال   ١٨ سنِی  شرط  همین  باشد. 
نظامی و ارتش نیز مصداق دارد. مهمترین یگان ویژه پاسدارن نیروی 
کنترل اجتماعات، مبارزه  از وظایف آن  انتظامی پلیس بوده و برخی 
 … و  گذاری  بمب  مانند  ویژه  عملیات های  در  شرکت  اغتشاشات،  با 
کنند؛  کسب  که افراد برای انجام این وظایف باید یکسری مهارت ها 
مانند مهارت در رانندگی عملیاتی، تیراندازی و جنگ افزار شناختی ، 
ایجاد وحشت در مهاجم و … که هرکدام از این مهارت ها آموزش های 

خاصی دارند. 

آیا فعالیت سازمان بسیج دانش آموزی در ایران و عضویت برخی 
سرباز  کودک  مصداق  می تواند  سازمان  این  در  دانش آموزان  از 

باشد؟
ابتدا باید ببینیم که کودک سربازان چگونه به خدمت گرفته می شوند؟ 
و  مذهبی  متون  در  جنگ  در  نوجوانان  و  کودکان  حضور  به  اشارات 
تاریخی بسیاری ملت ها دیده می شود. از اسطوره های یونان باستان 
گرفته تا نقاشی های مصری ها و داستان های انجیل، همگی بر وجود 
ایران  در  می گذارند.  صحه  جنگ ها  در  نوجوان  و  کودک  سربازان 
تبلیغات  کودک دستمایه  و نوجوانان  به سربازان  اشارات  همین گونه 

بسیار پراحساس در دوران جنگ می شد.

گفت وگوگفت وگو
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گفته اند  کودک سربازان به خبرنگاران رسانه های بین المللی  برخی از 
که داوطلبانه و به میل خودشان به نظامیان پیوسته اند زیرا به آنها 
به  اسلحه  تا  شده  داده  فرصت  این  یا  شده  داده  پول  پرداخت  قول 
کار  دست بگیرند. اما گروهی از کودکان نیز گفته اند که مجبور به این 
شده اند. آنها از خانه یا مدرسه ربوده شده یا در ازای آزاد شدن عضوی 

از خانواده که در بازداشت بوده، مجبور به جنگیدن شده اند.
برخی از این کودکان را می توان در ایست های بازرسی بین شهری دید 
نیز  کوچکشان حمل می کنند. گروهی  را روی شانه های  که اسلحه ها 

به عنوان پیاده نظام به خط مقدم جبهه فرستاده شده اند.
بنا بر گزارش یونیسف/UNICEF در جنگ یمن بیش از ٦ هزار کودک 
عربستان  رهبری  به  اعراب  ائتاف  حمات  شده اند.  معلول  یا  کشته 
کودکان یمن بوده  از  سعودی عامل اصلی مرگ بخش قابل توجهی 
است؛ با این وجود مشخص نیست که در کنار این حمات، چه تعداد 
گرفته شده در هر  کار  کشته شدگان این جنگ، کودک سربازان به  از 

دو سوی جبهه بوده اند.
به روایت از منابع رژیم اسامی، نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت 
باالزاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه ای، 
کند. خبرگزاری مهر  رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب 
گفته بود، بگوئید دیگر روضه قاسم را  می نویسد او به رئیس جمهور 

نخوانند چون او هم ١٣ ساله بود که در کربا جنگید و شهید شد.
در این باره و بر اساس خبرگزاری های بین المللی طی سال های جنگ 
ایران و عراق، اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری 
اسامی، بزرگترین کشتاِر کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه 
)٣٠٠،٠٠٠( کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالبًا از 
گفته می شود  و بدان ها  کشتارگاه می شوند  روانه ی  کاس های درس 
که پس از شهید شدن با کلید»پاستیکی!« که از سوی نایب امام زمان 
در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه های خاِص خویش را 
در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده های خود 
اتکایی درخصوص  آماری رسمی و قابل  کنون  تا گرچه  ا خواهند شد. 
تعداد کودکان یا نوجوانانی ایرانی که در جبهه های جنگ کشته شدند 
موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل گفته 
مقدس  دفاع  شهدای  چهارم  یک  و  رزمندگان  سوم  »یک  که  است، 

فرهنگی و دانش آموز بوده اند. «
آمار رسمی کشته شده های نظامی جنگ ٢٢٤ هزار تن اعام شده پس 
کشته شدن ده ها هزار نوجوان ایرانی در  گر این آمار صحیح باشد از  ا
آموزش  حداقل  با  نوجوانان  این  از  بسیاری  می کند.  حکایت  جنگ 

نظامی، گاه تنها به مدت سه ماه، راهی جبهه ها می شدند.
بسیاری  که  شده  واقعیت  این  بر  زیادی  کید  تا حکومتی  تبلیغات  در 
به  بزرگترها  میل  برغم  و  التماس  و  اصرار  با  نوجوانان  و  کودکان  از 

بین المللی  اسناد  و  کنوانسیون ها  وجود  رغم  به  اما  می رفتند.  جبهه 
دائر بر ممنوعیت عضو گیری کودکان و نوجوانان در جنگ و حمات 
هیچ   ١٣٦٧ جنگ  پایان  و   ١٣٥٧ بهمن  مابین  دوران  در  مسلحانه، 
و  کودکان  بکارگیری  منع  بیانگر  که  نکرد  تصویب  را  معاهده ای 

نوجوانان در جنگ باشد.
پس از جنگ، مقامات جمهوری اسامی با وجود امضا و تصویب این 
معاهدات همچنان فرهنگ شهادت طلبی را بین کودکان و نوجوانان 
ترویج می کنند. بسیج دانش آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد. 
این موضوع از آن رو مهم است که سازمان های دفاع از حقوق کودکان 
امروز از بکارگیری سربازان نوجوان در حزب اهلل لبنان سخن می رانند. 
حزب اهلل لبنان بسیاری از آموزش های نظامی خود را از سپاه پاسداران 

دریافت می کنند.
تا  ها  ملت  عمومی  فرهنگ  در  همواره  جنگ  در  کودکان  از  استفاده 
سرحد توصیف آن به عنوان یک »جنایت جنگی« مورد سرزنش قرار 
کودکان سرباز نگشته  گرفته. اما این امر مانع از چنین استفاده ای از 

است.
 

که  دانش آموزی  بسیج  سازمان  در  دانش آموزان  عضوگیری  آیا 
زیرمجموعه بسیج و سپاه پاسداران است و سپاه نیز شاخه ای 
از نیروهای مسلح ایران، می تواند مغایر با قوانین ایران و نقض 

حقوق کودکان باشد؟
در وهله نخست؛ مفهوم حق و مسئولیت یك امرعقانی است. یعنی 
انسان ها در رفتار خود تا چه حد حق دارند و در صورت رفتارغیرعقانی 
تا چه میزان مسئول قلمداد می شوند. پس بحث عقانیت »صاحب 

ح است. حق« و »صاحب مسئولیت« مطر
که  دارد  وجود  المللی  بین  اسناد  و  کنوانسیون ها  حقوقی  حیث  به 
از  باالتر  گروه سنی  و  )کودک(  زیر ١٨ سال  گروه سنِی  بر یک  متناظر 
برچه  گروه بندى به حیث عدد  بالغ است. چنین  و  سن ١٨ غیرکوک 
مبنایی استوار است؟ در واقع نشان از یک نوع بالغیت عقانی براى 
جهت  همین  به  دارد.  خاص  و  ویژه  مسئولیت های  و  حقوق  وجود 
آئین  در  آنها  حقوقی  تادیب  فرایند  و  کودکان  جرائم  درخصوص 
دادرسی کیفرى و تعریف کیفرها براى گروه سنی زیر ١٨ سال، مقررات 
مربوط به اصاح و تربیت ِاعمال می گردد. از دیگر فراز جزو حقوق این 
گروه از کودکان است که تحت نظام آموزشی و پرورشی قرار گیرند تا از 
آنان یک شهروند و ُابژه مدنی ساخته شود. البته برخی کشورها ممکن 
گر در تاریخ  ُابژه مدنی را ١٦ سالگی اعام نماید. حال ا که سن  است 
کودکان  از  کودک و یا مقرراتی اینگونه در حمایت  کنوانسیون حقوق 
رعایت  اجتماعی  اخاق  نوع  یک  هنجارمند  بصورت  اما  نبود،  هم 
می شده است.  از منظری دیگر در یک حکمرانی متمدنانه در بحث 

کم و حقوق دان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.  »دفاع ملی«حا
تحت  کشور  مدیریت  از  ناتوان  کارآمد،  نا دولت  ایران  در  آنکه  حال 
داخلی  امنیت  داخلی،  امنیت  و  مرزی  امنیت-امنیت  مفهوم  عنوان 
در  ما  حقیقت  در  است.  کرده  تعریف  قاهره  قوه  و  پلیس  با  را  خود 
نیروهای  »بسیج  بنام  مفهومی  با  عراق  مانند  کشورها  برخی  و  ایران 
بر جامعه  را  از بهمن ١٣٥٧ جنگی  روبرو هستیم. پس  غیرحرفه ای« 
گروه هایی وارد جنگ شدند. گرچه جنگ خود تولید  کردند و  تحمیل 
که ماهیتش »دفاع« بود یعنی پدافندی اش در حوزه  نهاده ای نمود 
جنگ  زمان  در  ارتش  وضعیت  نابسامانی  به  توجه  با  بود.  ارضی 
همانطور که در باال بیان شد نیرویی را به موازات ارتش تاسیس کرد به 
نام سپاه پاسداران انقاب اسامی در سال ١٣٦١،که همراه با نیرویی 
داوطلب در گروه های سنِی مختلف با عنوان بسیج  شروع به فعالیت 
نهاده  این  اما  ارضی«  تمامیت  از  مقدس  »دفاع  برای  آنهم  نمودند، 
از حوزه خارجی به دفاع در  را تغییر داد و  در شرایط خاص ماهیتش 
موجب  به  که  معترضینی  گرفت.  قرار  معترض«  »شهرونداِن  مقابل 
اعتراض«  »حق  بر  دائر  موجود  مقررات  و   )٢٧ )اصل  اساسی  قانون 
سیستماتیک«  و  دولتی  »قتل  علیه  را  خود  اعتراضات  مدنی   بطور 
کرده اند. حال یک تنشی بین حوزه معترضین و  »مهسا امینی« برگزار 
پلیس شکل گرفته است، پلیس که وظیفه او کاهش خشونت است. آیا 
که بصورت  که بسیج ]نیروهایی  در چنین مقطعی حکمران حق دارد 
داوطلب وارد نهاد بسیج شده اند[ را وارد صحنه  و حوزه شهری نماید؟

محسوب  غیرقانونی  اقدامی  چنین  روشنفکر  حقوق دان  یک  باور  به 
دیگر  و  حکمران  و  است  خطر  در  معترضان  جان  که  زیرا  می شود 
چنین  فاقد  اجرایی  و  قضایی  حقوقی،  نظامی،  نهاده های  مسئوالن 
مقابله  برای  و  شهری  حوزه  به  بسیجیان  این  ورود  برای  دستوری 
اعتراضات،  کاهش  برای  ندارند  اجازه  و  هستند.  مدنی  معترضین  با 
گرم در اختیار نیروهای انتظامی و بسیج قرار دهند. زیرا  ساح سرد و 
مدنی  افراد  اساسا  و  ساح  فاقد  غیرنظامی،  مردم  افراد  این  روبروی 
هستند. درحقیقت در ایران حکمرانی بد اساسا راهی برای اعتراضات، 
با  و  است  نگذاشته  باقی  سیاسی  و  مدنی  احزاب  آزاد،  مطبوعات 
بحرانهای ساختاری و مشکات الینحل روبروست و این مشکات را 

بر جامعه ایران تحمیل نموده است. 
و  خشمگین اند  بل،  نیستند،  دیگرمعترض  مردم  اوصاف  این  با 
در  می توان  را  سرباز  کودک  مفهوم  فراز  ازدیگر  براندازی،  خواهان 
کودکانی  این شعر  نمود. محتوای  بازشناسی  فرمانده«  سروده »سام 
کلید واژه  به عنوان  با لباس خاص ]شبه یونیفرم[ حضور دارند و دو 
مولفه های تثبیت اهداف ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی را در بر می 
گیرد: که؛ ١- می خواهند کودکان »ایمان مداِر تراز« شوند ٢- از کودکان 
»نظامِی  الگوی  یعنی  شوند،  سلیمانی  قاسم  الگویشان  می خواهند 

که  است  این  می شود  وارد  کودکان  به  که  آسیبی  آنکه  حال  تراز« 
اصرار یک نظام سیاسی همچون جمهوری اسامی، آموختن مفاهیم 
»جمهوری و جمهوریت« نیست و مایل نیست که از کودکان ُابژه مدنی 
بسازد. »ابژه مومنانه« که در ماهیت ایمانی اش اسام است و غیرخود 
کافران و ملحدین می داند و اساسا تحلیل مدنی ندارد. و دیگر ابژه  را 
و  تشخیص  سن  زیر  که  سربازانی  کودک  فرهنگ  یعنی  است  نظامی 
گاهانه اند. بنابراین، این سطح از مطالب جزو حوزه انتخاب  برگزیدِن آ
فرهنِگ  تعلیم  مسئولیتش  کمیت  حا میان  این  در  نیست.  کودکان 
خیابان  در  کشمکش ها  در  کنون  ا دیگر؛  نکته  است.  سربازان  کودک 
کلید واژه »آتش  کودک سرباز،مسلح شدن نیروها، وارد فهم  و در نقد 
که  هستیم  نظام«  رهبر  ای  خامنه  علی  حکومتی  اختیار/حکم  به 
تبعات بشدت حقوقی دارد و مفهوم لباس شخصی ها، کودک سربازی 
ح می شود غیراخاقی، فاقد  که در ساحِت فرهنِگ بسیجی ها و…مطر
این  سنگین  هزینه های  که  است  بشری  حقوق  و  حقوقی  وجاهت 

مفاهیم نادرست را مردم  می پردازند.

استفاده  دلیل  به  ایران  بسیج  و  پاسداران  سپاه  از  می توان  آیا 
خیابان ها  به  آنها  آوردن  و  نظامی  لباس  با  کودکان  از  تبلیغاتی 
دادگاه های  و  بشری  حقوق  نهادهای  به  اعتراضات،  حین  در 

بین المللی شکایت کرد؟
کنوانسیون  و  اسناد  قوانین،  پایه  بر  و  شد  گفته  پیشتر  آنچه  بنابر 
کودک، کنوانسیون های  کنوانسیون حقوق  المللی به ویژه  های بین 
سربازان  کودک  عضوگیری  آن،  الحاقی  پروتکل های  و  ژنو  چهارگانه 
کیفری بین المللی مصوب  به استناد مواد ٧و ٨ اساسنامه رم/دیوان 
از موارد  و  و اجرای ٢٠٠٢ مصداق روشن جنایت علیه بشریت   ١٩٩٨
اساسنامه  همان   ٢٧ مواد  پایه  بر  نیز  و  شده  محسوب  جنگی  جرائم 
و بدون  آنها  گرفتن سمت رسمی  در نظر  افراد بدون  به همه  نسبت 
دولت،  رئیس  مشخص  بطور  می شود.  اجرا  تبعیضی  هیچگونه 
نماینده مجلس …از مسئولیت کیفری معاف نخواهند بود. همچنین 
ماده ٢٨ و بندهای ١ و ٢ همان منبع  تصریح می دارد که یک فرمانده 
که عما وظایف نظامی را انجام می دهد و حسب  نظامی یا شخصی 

مورد …. واجد مسئولیت کیفری است. 
براین اساس می توان شکواییه ای را علیه مسئوالن نظامی و انتظامی  
که در صدر آن علی خامنه ای فرمانده کل قوا و دیگر نهادهای حقوقی 
به  جمله  از  بشری  حقوق  نهادهای  به  و  تنظیم  اجرایی  و  قضایی  و 
خ جهانی، صندوق  شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان صلیب سر
کودکان سازمان ملل، یونیسف، و با توصیه شورای امنیت  حمایت از 

سازمان ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود.

گفت وگوگفت وگو
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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم
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