
  

 

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  

 
 

دھھا ھزار کودک "
افغانی ھمچنان بدون شناسنامھ   -ایرانی

این تیتر مطلبی در "!  سرگردانند
از قول رسانھ !  سایتھای خبری است

ھای بسیار خودی جمھوری اسالمی 
در باره آن صاحب .  نوشتھ شده است

منصبان حکومت اسالمی  اظھار نظر 
 کسی ھم خم بھ ابرویش ،کرده اند

 خبری است کھ در ،نیاورده است
البالی رسانھ ھای مجاز حکومتی 

 سنگینی خبر و ابعاد فاجعھ ،درج شده
از سر و روی ھمین تیتر سرازیر 

بھ این خبر نیم میلیون کودکی را .  است
بودن از مجموع "  افغانی"کھ بھ جرم 

 بجرم کھ"  ایرانی"  پنج میلیون کودکی 
 از تحصیل بودن"  کودک"

 را اضافھ کنید تا نگھداشتھ شده اندباز
حقیقت تلخ زندگی کودکان در ایران 

این اما ابتدا فاجعھ .  بیشتر نمایان شود
 ! ھنوز اینھا سر تیتر خبرند،است

استانداری تھران، مدتی پیش "
 ٣٢ را »ھویت کودکان بی«تعداد 

 ٣٢ھزار نفر ذکر کرد و افزود که 
ھزار کودک بدون ھویت و 
شناسنامه که حاصل ازدواج 
دختران ایرانی با اتباع 

است در وضعیت نامعلومی  بیگانه
ین کودکان حتی ا  ،برند سر میبه

اگر در ایران متولد شده باشند از 
سوی ایران تنھا بعنوان شھروند 

شوند مگر  افغانی شناخته می
 سالگی در ایران ١٨اینکه تا سن 

زندگی کنند و تابعیت افغانی 
 " .خود را رد کنند

کودکان بی ھویت 
! و بی شناسنامھ

  ؟!چھ باید کرد

 سھم کودکان از جھان متمدن
پیشرفت تکنیک، بشر توانستھ بھ  در دنیایی بھ سر می بریم کھ با

ژنھای یک انسان را  دنبال زندگی در کرات دیگر باشد، توانستھ
کند یا از فعالیت  تغییر و دوباره سازی کند، آنزیمھای بدن را فعال

دکمھ حجم زیادی از اطالعات را در یک  باز دارد، با فشار یک
. ھا را معالجھ کند بسیاری از بیماری.  بفرستد لحظھ بھ تمام دنیا

. انسان سریع تر باشد  بسازد کھ یک میلیون بار از مغز رباتھایی
 . کنم لیست بلند باالست بھ این چند مثال اکتفا می

  افسانھ وحدت

٢ادامھ در  صفحھ   

٢ادامھ  در  صفحھ   

 حجاب اسالمی، حقوق فرھنگی برای کودک است یا آزادی 
؟!کندکودک را محدود می   

 تیتر باال موضوع سمیناری بود کھ نھاد کودکان مقدمند واحد 
در این .   برگزار کرد٢٠١٠استھکلم در تاریخ ھشتم سپتامبر 

 ھمچنین مسئول ،سمینار تعدادی از نمایندگان پارلمان سوئد
این .  سازمان نجات کودک بخش استھکلم در آن شرکت داشتند

موضوعی بود کھ نھاد کودکان مقدمند بعنوان یک سوال 
انتخابات پارلمانی سوئد  درماه سپتامبر .  انتخاباتی مطرح کرد

٣ادامھ  در  صفحھ  .برگزار گردید  

ت صام ی ع حبھ بھنام ابراھیم زاده از جم
ان ای ی ار و خ ان ک ودك اع از ك  ،دف

 . تھران٨٩اردیبھشت 
ان در ،بھنام ابراھیم زاده  فعال دفاع از حقوق کودکان ھمچن

 ! زندان اوین در اسارت است
ک  جاد ی ان و ای اب جرم او دفاع از حفوق کودکان کار و خی

رای !  دنیای شایستھ برای کودکان است جمھوری اسالمی ب
 اما خانواده بھنام قادر بھ ،آزادی موقت او قرا وثیقھ صد میلیون تومانی صادرکرد

ان در !  تامین  این مبلغ گزاف نشد اب ی ار و خ ان ک مصاحبھ بھنام با یکی از کودک
ھران، خرداد٢٢ در ، یکماه قبل از دستگیرش،اردیبھشت امسال ھ ت .  در پاک الل

٦ادامھ در  صفحھ  . این مصاحبھ در سایتھای اینترنتی منتشر شده است  

 ،برنامھ تلویزیون کودکان مقدمند
  سھ شنبھ شبھا از ساعت

  بوقت ایران٢٤ تا ٤٥/٢٣ 
  بوقت اروپای مرکزی٢٢/ ٣٠ تا ١٥/٢٢

 !لطفا ساعت پخش برنامھ کودکان مقدمند را بھ ھمگان اطالع دھید
 !ما را از کیفیت برنامھ ھا مطلع کنید



  

 

 سرسخن. . . 
کودکان بی ھویت و بی شناسنامھ عبارتی 
است کھ جمھوری اسالمی برای تضمین 
کودک آزاری سیستماتیکش اختراع کرده 

حاکمیت اسالمی این کودکان را !  است
بی ھویت میکند تا مانند ھمیشھ شانھ از 

یت خود در قبال کودکان مسئولزیر بار 
 !خالی کند

جمھوری اسالمی بدنبال کدام ھویت 
برای کودکان است؟ مگر برگھ 

 محل تولد پدر و یا مادر ،شناسنامھ
کودک معادل با حق و حقوق کودک 

یت در قبال کودک مسئولاست؟ مگر 
 تامین رفاه و سعادتش از ،وسرنوشتش

برگھ شناسنامھ ای کھ برایش صادرشده 
 بیرون می آید؟ اگر چنین است این ،است

حکومت در قبال چند میلیون کودکی کھ 
آواره بازار بی رحم کار شده اند و 
تردیدی در اصل بودن برگھ ھای 

شان نیست و آبا و اجدادشان ھم "  ھویتی"
زیستھ "  پرگھر"در دل ھمین مرزھای 

 چھ تعھدی نسبت بھ رفاه و سعادت ،اند
 ؟ !وخوشبختی آنان داشتھ است

 
بیگانھ نامیدن مردمانی کھ سھ دھھ جنگ 
و جنون احزاب جھادی و طالبانی و 
کرزایی آنان را آواره و بی خانمان کرده 
است و از بد حادثھ ناچارا بھ حکومت 
جمھوری اسالمی پناھنده شده اند تا با 

 با دستمزدھای ،کار سخت و طاقت فرسا
فوق ارازان و گاھا فقط در برابر 
سرپناھی و لقمھ نانی بزگترین ثروتھا را 
بیافرینند و خود اینچنین درد آور قربانی 

جز از یک حکومت ضد !  آن شوند
 !بشری ساختھ  نیست

بیگانھ "بی ھویت کردن کودکان بھ جرم 
سازمان دادن خشونت قانونی علیھ "  بودن

آنان است و فقط از حکومتھایی از جنس 
 !جمھوری اسالمی ساختھ است

٧٧شماره  کودکان مقدمند   

 سھم کودکان از جھان متمدن. . . 
پیشرفتھای حیرت انگیز و غرور آفرین بشر 
میبایست آرمانھای دیرینھ بشریت یعنی صلح، 

. رفاه، عدالت، خرد و انسانیت را تحقق بخشد
  با اتکا بھ دانایی ھایش میبایست انسانی بشر

کودکان میبایست بھ عنوان .  می کرد تر زندگی
ترین موجودات از  آینده سازان و با ارزش

. حرمت و ارزش واالیی برخوردار میبودند
مذھب میبایست .  جنگ باید افسانھ تاریخ میشد

گرسنگی .  بساطش را از جامعھ جمع می کرد
ولی .  و فقر می با یست بھ تاریخ می پیوست

از آنجا کھ حاصل پیشرفت عظیم و غول آسای 
تکنیک بھ دلیل سیستم نا عادالنھ حاکم بر دنیا، 
در انحصار بخش کوچکی است، زندگی 

ای برای تعداد اندکی فراھم کرده و در  افسانھ
 میلیونھا کودک، زن و مرد مثل  ھایی بخش

ھای حیوانی در ھم میلولند تا از گرسنگی  گلھ
در بخشی یک شخص مالک . و بیماری بمیرند

ھا دالر است و در جای دیگر میلیونھا  میلیارد
لیّھ کھ از صبح تا شب فقط  ّ نفر مثل انسانھای او
در فکر سیر کردن شکمشان بودند زندگی 

 دالر در روز سر ١میکنند و با کمتر از 
بیسوادی، فناتیسم، . مدنیتی وجود ندارد. میکنند

تروریسم، اشاعھ خرافات و سؤ استفاده مذھب 
در .  ھا انسان را فلج کرده زندگی میلیارد

بخشی انسانھا از حرمت باالئی برخوردارند و 
ھای وحشی  ھای فقیر مانده، گرو در بخش

اسالم سیاسی نظیر طالبان و حماس دھھ 
ھا را ھم  ھاست کھ حرمت و منزلت انسان

بھ جان مردم افتاده اند .   کامال از بین برده اند
ھای  ھا ھزار را فجیعانھ بھ بھانھ وصد

 ٢١در بخشی قرن .  بھ قتل میرسانند مختلف
 . است و در جای دیگر قرون وسطی

چھره کریھ کاپیتالیسم ھار آمریکا، ناتو و 
اسالم سیاسی، کھ میلیونھا کودک زیر دست و 

کار   میشوند ویا بھ بازار بیرحم پایشان لھ
  کشیده میشوند یا از گرسنگی میمیرند بر کسی

ھای فجیع و تکان  صحنھ .پوشیده نیست
کودکان گرسنھ در آفریقا، اسکلتھای  دھنده

متحرکی کھ در انتظار مرگ ھستند را کمتر 
کودکانی کھ .   است کھ ندیده باشد کسی

. ارزششان از یک حیوان مرده ھم کمتر است
این کودکان، این خیل عظیم مردم گرسنھ کھ 

ای ندارند،  از این خوان یغما ھیچ بھره
تکلیفشان چیست؟ کیست کھ واکنش نشان 
میدھد؟ مدعیان حقوق بشر از قبیل سازمان 
ملل، یونیسف و بقیھ اعوان و انصارشان کجا 

ھستند؟ بغیر از این است کھ تحمل میکنند 
 . و نادیده میگیرند

در ھمین جھان پیشرفتھ در ھر دم و 
بازدم ما یک کودک جانش را از دست 

ھای بھ اصطالح ثروتمند  کشور.  میدھد
 در نمایشی انسان دوستانھ ٢٠٠٠در سال 

ای  ھای خیریھ متعھد شدند کھ با امداد
 بھ نصف ٢٠١۵گرسنگی را تا سال 

 تعداد گرسنگان در  ولی.  کاھش دھند
 دھھ اخیر ھر سالھ افزوده ٢جھان در 

و بھ باالترین میزان در طول تاریخ  شده
فقط در .   میلیارد١،٢  بشر رسیده یعنی
 میلیون بھ این تعداد ١٠٠یک سال گذشتھ 

 بیش از یک  یعنی .شده است اضافھ
کودک، با شکم گرسنھ شب را  میلیارد

. صبح میکنند و مرگ را انتظار میکشند
 انسان ٣٠٠٠٠سازمان ملل،  طبق آمار

. ھر روز از گرسنگی در جھان میمیرند
انسانھایی کھ ھر کدام یک نام دارند، 

دوست .  آرزو دارند.  احساس دارند
سرپناه داشتھ باشند، رفاه و سعادت  دارند 

دوست دارند .  و آرامش داشتھ باشند
فرزندانشان بھ مدرسھ بروند، و 

غذای گرم داشتھ باشند، کودکی  دووعده
 درصدی زندگی کنند کھ ١٠کنند و مثل 

ھمھ امکانات کره زمین را در دست 
دارند و در لوکس، ثروت و نعمت غرق 

 در صد مردم دنیا را بھ انحٔا ٩٠ھستند و 
 .مختلف استثمار میکنند

حقوق  سازمان ملل بزرگترین مدعی
بشرھم  کھ چند دھھ است کارش در حد 

بوده  امداد رسانی و خیرات بھ گرسنگان
دفاع از حقوق  و بوق و کرنا و تبلیغات

بشرش گوش فلک را کر کرده، نھ تنھا 
در این مدت تغییری در زندگی گرسنگان 
نداده، بلکھ در سال گذشتھ اعالم کرد کھ 

کاھش  آنھا را ھای غذائی  بھ میزان کمک
خواھند داد چون ذخایرشان در حال اتمام 

ھای خیریھ  برای فھمیدن اینکھ نھاد.  است
مثل سازمان ملل و نجات  حقوق بشری

کودکان و سازمان کودکان دنیا و امثال 
ھای اندکشان دردی  اینھا با امداد رسانی

و گرسنگی و قتل ھر لحظھ  از فقر
ھوش  دنیا درمان نخواھند کرد، کودکان

با بکار گذاشتن .  سرشاری الزم نیست
یک شیر آب در دھی در آفریقا برای حل 
 مشکل بی آبی،  بر پا کردن چند چادر در

٢ 

!زندگی شاد، ایمن و خالق حق مسلم کودکان است  

٥ادامھ در صفحھ   
٤بقیھ در  صفحھ   



  

 

 حجاب اسالمی،  حقوق فرھنگی . . . 
این سوال در اروپا بھ زندگی میلیونھا 

چرا  احزاب در .  کودک ربط  دارد
 مقابل آن  بی صدا ھستند؟

حدودا ده سال پیش وقتی کھ کمپین علیھ 
حجاب برای کودکان را شروع کردیم، 

. از ھر سو اعتراضات زیادی بھ ما شد
می گفتند حجاب فقط، یک تکھ پارچھ، 
است  بنابر این ممنوعیت آن با آزادی 

می گفتند ممنوعیت . لباس مغایرت دارد
حجاب نفی حقوق دمکراتیک اقلیتھا 

 می گفتند، خواستی را کھ نھاد .است
کودکان مقدمند مطرح کرده است نژاد 
پرستانھ است چونکھ شما می خواھید 

قانون و پاسبانھا را بھ میان   پای،
بیاورید و شما می خواھید با زور 

بعد از .  حجاب را از سر زنان بردارید
چند سال مبارزه  کھ جنبش دفاع از 
حقوق کودکان   پیشرویھای داشتھ و 
دستاوردھایی را کسب کرده است، ولی 
ھنوز مدافعین نسبیت فرھنگی در حالی 
کھ دست و پا می زنند  خیلی ریاکارانھ 
عنوان می کنند و می گویند این 
خواست آب بھ آسیاب نژاد پرستان می 

ولی پیشروی جنبش دفاع از .ریزد
حقوق کودکان آنرا ثابت کرد کھ این 
اتھامات و این یاوه سرایھا چقدر بی 

شاید بد .  خاصیت و بی پایھ بوده است
نباشد اشاره ای بھ این دستاوردھا داشتھ 

!  منفعت کودکان بر ھر مالحظھ و منفعت ملی، مذھبی، نژادی، اقتصادی، فرھنگی و ایدئولوژیک مقدم است  

کودکان مقدمند نھاد دبیر  
 افسانھ وحدت

barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-702468454 
Fax: 0046-706199054 

Address: Barnen Först 
Box 48 

151 21 Södertälje Sweden 
 

 سردبیر نشریھ فارسى
 سیامک بھاری

siabahari@yahoo.com 
 

 سردبیر نشریھ سوئدى
 افسانھ وحدت

afsanehvahdat@yahoo.se 
 

نشریھ فارسى ماھانھ منتشر میشود 
و از طریق سایت كودكان مقدمند در 

  دسترس میباشد

حجاب آزادی جست و خیز کودک را  محدود 
می کند و کودکان را مجبور می کند کھ 
اخالقیات و ارزشھای مذھبی نرم زندگیشان 
بشود و این با دستاوردھایی کھ تا حاال در 

. جامعھ نرم زندگی شده است منافات دارد
ھمچنین حجاب آزادی دختران و زنان را 
محدود می کند بھ این معنا آزادی انتخاب 
روابط جنسی را از آنھا می گیرد و معموال 

 .مانع آن می شود کھ با چھ کسی ازدواج کنند
ھمچنین کودک نھ مذھب دارد و نھ رسم و 
رسوم و نھ تعصب خاصی، کودک اتفاقی در 
یک خانواده ای بھ دنیا می آید و نھ می تواند 
انتخابی داشتھ باشد و نھ می تواند تاثیری ھم 

بگذارد بنا بر این وظیفھ جامعھ است کھ  
تاثیرات منفى را بر زندگی کودکان خنثى 

جامعھ موظف است شرایط یکسان و .  کند
منصفانھ اى براى زندگى ھمھ کودکان و رشد 
و شکوفایى آنھا و شرکت فعال آنھا در حیات 

سوال این است؟ چرا این . اجتماعى فراھم کند
خودشان جرئت ) البتھ یکدست نیستند(احزاب 

بھ خرج نمی دھند کھ در مقابل این نیروھای 
مثل اینکھ قرار است .ارتجاعی ایستادگی کنند

یک دختر نھ سالھ جرئت بھ خرج دھد و آنھا 
را از دست این نیروھای ارتجاعی نجات 

یا مثل اینکھ این اولین بار است از قانون .دھد
عکس .  برای رفع تبعیض صحبت می شود

العمل اینھا در مورد خواست ما و جلو گیری  
از زیر پا نھادن حقوق دخترانی کھ در 
محیطھای اسالم زده بھ دنیا آمده اند عجیب و 

در صورتی کھ تمام مبارزات .غریب است
برای اصالحات و رفع تبعیض، مبارزه ای 
است بر سر قانون و برای تغییر و ااصالح 

کارگر و زن  .  قانون و استفاده از قانون
مساوات طلب جدالھا کرده اند تا اصل 
برابرى زن و مرد و مرخصى دوران 
باردارى و بیمھ بیکارى را در قانون گنجانده 

کل جنبش زنان، جنبش حقوق مدنى در .   اند 
آمریکا، جنبش ضد آپارتاید، جنبش محیط 
زیست، جنبش ھایى براى تغییر قانون و 
گرفتن حمایت قانون از خواست ھاى خود 

بنابر این قانون، محور مبارزه براى . بوده اند
 .اصالحات در جامعھ است

نقض حقوق   بھ نظر می رسد، آنھایی کھ از
دمکراتیک، صحبت می کنند منظورشان 
کودک نیست بلکھ، حقوق دمکراتیک، اولیا 

ولی خوشبختانھ جامعھ بشرى دارد از .  است
دورانى کھ زن و فرزند جزو اموال پدر و 
شوھر بودند و اینھا رسما حق کشتن شان را 

 .داشتند خارج میشود

 باشیم؛
مثلھ کردن دختران در جامعھ سوئد جرم   -١

 .محسوب شده است
قوانین تبعیض آمیز ازدواج اجباری بھ نفع   -٢

 .ھمھ کودکان تغیر کرده است
آموزش شنا و آموزش روابط جنسی      -٣

حاال حق ھمھ کودکان است و این امر قانونی 
در صورتی کھ ھمین چند نمونھ کھ .  شده است

ذکر کردم، تحت عنوان احترام بھ فرھنگ 
خودشان، چشم پوشی می شد و کودکان ھم از 
این فعالیتھای اجتماعی و آموزشی محروم 

بلھ بھ اصل مطلب بر گردیم، ما ھیچ .  بودند
وقت نگفتھ بودیم کھ با زور حجاب را از سر 

ما از آزادی .  زنان بر دارند آنھم با زور پلیس
ولی  ما ھمچنین .  پوشش  دفاع می کنیم

خواھان مصون بودن کودکان از دست درازی 
مذھب و فرقھ ھاى مذھبى ھستیم و ممانعت از 
برخوردارى کودکان از حقوق مدنى و 
اجتماعى خویش نظیر آموزش و تفریح و 
شرکت در فعالیت ھاى اجتماعى مخصوص 
کودکان را جرم می دانیم بحث آزادی انتخاب 
پوشش مربوط بھ بزرگ ساالن است کھ ال اقل 
از نظر قانونی حق انتخاب را داشتھ باشند و 
مسئولیت عواقب این انتخاب بھ اصطالح  آزاد 

و اگر نھ کدام دختر نھ .  را ھم بھ عھده بگیرند
سالھ مثلھ شدن، آشپز و خدمتکار افراد  و 
ذکور فامیل شدن، از ورزش و تحصیل و 

کودک .  بازی محروم شدن را انتخاب می کند
طبق رسم و رسومی کھ خانواده و جامعھ 
وضع کرده است بار می آید و این افکار را 
بطور خود بخودی بعنوان روش متعارف 

صحبت از انتخاب حجاب .  زندگی می پذیرد
 . توسط کودک خیلی مسخره است

ھمانطور کھ در باال  اشاره کردم حجاب فقط 
یک مسئلھ فرھنگی، یک تکھ پارچھ، نیست 
کھ تعدادی ساده لوحانھ  بر آن تاکید دارند بلکھ 

حجاب  سمبل و نرم  یک نظام  مردساالرانھ  
و امروزه حجاب پرچم اسالم سیاسی .  است

است بھ معنای ھویت و یا  شیشھ عمر این 
حجاب برای کودک زیر پا .  حکومتھا است

نھادن حقوق کودک است بھ خاطر اینکھ   

٧٧شماره  کودکان مقدمند   ٣ 

  ٥بقیھ در  صفحھ 



  

 

! رفتار ھر جامعھ با کودکان محک ارزیابی درجھ انسانی بودن آن جامعھ است  

 ٤ کودکان مقدمند

 سھم کودکان از جھان متمدن. . . 
چند کشور افریقایی بھ اسم مدرسھ و 
  کالس درس و یا تقسیم کردن گھ گاھی

کیسھ برنج و آرد در میان گرسنگان، 
مشکل گرسنگی و فالکت در دنیا حل 

با خیرات نمیشود بھ جنگ بی .  نمیشود
نمیشود بھ .  حقوقی میلیونھا کودک رفت

جنگ سیستمی رفت کھ جھان را بھ این 
سیستمی کھ بر اساس . فالکت انداختھ است

 شود، تغییر بنیادی  سود و استثمار بنا
 . میطلبد

ھا میلیون  فقر و سیاه روزی صد
سیستم حاکم  لکھ ننگیست بر پیشانی مردم،

ھا  افزایش ھر سالھ صد .بر دنیا
بھ صف مردم گرسنھ ادامھ  فقیر ھزار

 سرمایھ  ظرفیت ضد انسانی.  خواھد یافت
برای حفظ بقا خود بطور حیرت  داری

صرف تمامی امکانات  .باالست انگیزی
ھا دالر کھ  و صرف میلیارد کره خاکی

میتواند در خدمت سازندگی و رفاه بشریت 
میتواند خوشبختی تمامی کودکان  باشد،

دنیا را تامین کند، 
ھا  مدرنترین رادار بھ مجھز بمبھا

میشود و بر سر کودکان غزه فرو  رباتھا و
کودکان دارفور را بھ خاک و .  میریزد

بھ جان کودکان در عراق و  .خون میکشد
افتد و انسانیت را بھ خاک و  افغانستان می
اکثریت مردم دنیا از .  خون میکشد

وضعیت سیاه و نگون بختی کودکان دنیا 
از قتل ھر لحظھ کودکان گرسنھ .  نگرانند
ھای بھ خاک و خون  از صحنھ .متنفرند

. کشیدن کودکان غزه قلبشان بھ درد میآید
 انسانھا زیر دست و   در پی  شدن پی از لھ

ھای حاکم بر دنیا بھ تنگ  پای تروریست
 میلیون بھ ١٠٠اضافھ شدن فقط .  آمده اند

باید  تعداد گرسنگان دنیا در یکسال گذشتھ
.  خطری باشد برای بشریت متمدن زنگ
 بود و دم نزد؟ آیا نباید   باید نظاره گر تا کی

این سیستم را زیر و رو کرد؟ آیا نباید از 
اساس ویرانش کرد؟ چرا درست درزمانی 
کھ تمامی شرایط مادی و اقتصادی فراھم 
است، دانشش وجود دارد، تکنیکش 
موجود است کھ تمامی مردم جھان در 
رفاه و آسایش زندگی کنند، سیستمی غیر 

ای سود طلب و مفت خور  عده  و انسانی
بوجود بیاورند؟ تنھا راه  بربریتی اینچنینی

رھایی از این فالکت و دوران تاریک بھ 
میدان آمدن نیروی عظیم انسانھای صلح 
طلب، آزادیخواه، برابری طلب و انسان 

باید صف متحد اردوگاه .  دوست است

 
 ؛کودکان کار

 
 در پرواز خورشید

  در ھمھمھ مردم
 کودکی می گریخت

 در میان کوی و خیابان
 در میان آھن و ماشین

 کودکی می گریخت
 در تند بادی لرزان

 در غربت و دلتنگی
 در صدای بوق ماشین ھا

 کودکی می گریخت
 در فریاد می گریخت

 در عصیان می گریخت
 درمیان کودکان

 کودکی می گریخت
 فردا را دوست می داشت

  ھم از آنگونھ کھ گذشتھ اش
  عبرتی بودسرا پا

 دستھای پھن و خاکستری رنگش
 قصھ ائی بود از روزھای سرد

 و پیشانی درھمش
  نقشی بود

از تھیدستی و فقر در سکوت و 
 پریشانی

  و درمیان تنھائی کودکانھ
 !کودکی می گریخت

انسانیت تشکیل شود تا بشود مقابل این 
نیروی مخرب و ھولناک ایستاد و انسانیت 

راه دیگری .   را نجات داد و حرمت انسانی
 .وجود ندارد

 و پیشرفت غیر قابل وصف ٢١قرن 
تکنولوژی باید در خدمت بشریت قرار 

. گیرد تا بتواند گرسنگی را ریشھ کن کند
فقر و بیماری را پایان دھد، پایانی باشد 
برای جنگ، نفرت قومی و سواستفاده 

 ایمن و مرفھ ،صنعت مذھب و زندگی شاد
  .ھمراه داشتھ باشد برای تمامی انسانھا

 
د موضوع  آنچھ در زیر می خوانی
ادی  ھ ن ش ی انتخابی این شماره و پ
ھ آن  ع ب ا راج ت ت اس م رای ش ب

د ویس ب ،مطلب بن ال ط ھ م م ا ھ  م
رسیده را تماما و یا با تلخیص در 

 . درج خواھیم کرد،شماره بعد
 

  روح هللا خمینی،توضیح المسائل
 :مسئلھ  دوازدھم

 
ھ سال  کسیکھ زوجھ ای کمتر از ن

ت س ی  ،دارد وطی او بر وی جایز ن
ھ  چھ اینکھ زوجھ دائمی باشد و چ

ل ،منقطع ی ب ری از ق امگی  و اما ک
ن و  ت رف لمس بشھوت و آغوش گ
ھ  د ک ن ر چ دارد ھ تفخیذ اشکال ن

 .شیرخواره باشد
ل از ٩واگر قبل از   سال باشد و قب

 اگر افضاء ، سال او را وطی کند٩
زی  اه چی ن ر از گ ی غ نکرده باشد ب
ی  ن ع براو نیست و اگر کرده باشد ی
مجرای بول و مجرای حیض او را 
ض  یکی کرده باشد و یا مجرای حی
ا  د ت اش رده ب و غایت او را یکی ک

 . . .ابد وطی براو حرام میشود
 

 دست مالی کردن: تفخیذ
وع و :  افضاء دف یکی شدن مجرای دفع م

 ادار
 

فعال دفاع از حقوق  ،ودا ایلکا
سوئدکودکان ــ   

٧٧شماره    



  

 ٥ کودکان مقدمند 

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  

 سرسخن. . . 
حقیقت این است کھ بیش از صدھاھزار 

بودن در ایران "  افغانی"کودک بجرم 
اسالمی فاقد ھرگونھ برگھ شناسایی 

الجرم این کودکان برای قصابی .  معتبرند
شدن در بازار بیرحم کار   اولین و بی 

بی حقوق ترین !  دردسرترین قربانیان اند
کارگران خردسالی کھ در سکوتی 
باورنکردنی قربانی کودک آزاری 

ندادن !  سیستماتیک حکومت اسالمی اند
برگھ ھویتی و عدم صدور شناسنامھ 

 بھترین مستمسک ،برای این کودکان
برای بی حقوق کردن قانونی صدھا ھزار 
کودکی است کھ بدون آینده ا ی روشن بھ 
حال خود رھا شده اند تا گرگھای سرمایھ 

وجمھوری اسالمی !  بی دردسر آنھا بدرند
و ھمھ دم و دستگاه حکومتی اش این 

را برای تامین سود "  ھویتی"خدمات 
این کودک .  سرمایھ میسر و ممکن کنند

آزاری و قربانی گرفتن مجدد از خانواده 
ھایی است کھ خود در بدترین شرایط 

 از دست ھیوالی جنگ و کشتار و ،ممکن
بی خانمانی جان سالم بدر برده اند تا زیر 
خط فقر اھدایی جمھوری اسالمی چرخ 
زیرین آسیاب تامین سود سرمایھ و بازار 

 ! بی رحم و مروت آن باشند
 : عبارت نفرت انگیز زیر را بخوانید

ابراھیم اسماعیلی ھریسی، از «
پژوھشگران حقوق و وکیل دعاوی 
در ایران، مردادماه امسال در 

، آمار »خبر آنالین«ای با  مصاحبه
ھای  تخمینی و غیررسمی ازدواج

مردھای «ثبت نشده زنان ایرانی با 
 ھزار مورد ذکر کرد و ٢٠٠ را »بیگانه

 خواندن اھالی »مھمان ناخوانده«با 
افغانستان در ایران افزود که بنابر 

با «تر، افغانھا  آمارھای رسمی
 ھزار زن ایرانی ازدواج ٣٠نزدیک به 

 ».اند کرده
ز کننده بخشی از ئشمماین عبارات 

فرھنگ روزانھ تبلیغاتی رسانھ ھای 
جمھوری اسالمی است کھ مانند بمب بر 
سر خانواده ھای بی پناه افغانی در ایران 

و "  بیگانھ"عبارات !  اسالمی فرو میریزد
برگھ مجاز ھر نوع "  میھمانان ناخوانده"

حملھ و سازمان دادن ھر نوع خشونت 
این سموم نفرت !   مذھبی است،نژادی

قومی را یک پژوھشگر از نوع اسالمیش 

و تازه این از !  دارد بھ جامعھ تزریق میکند
صدھا ھزار کودک !  نوع بھترینش است

آواره ای کھ بجرم ازدواج مادر با پدرشان با 
از ھر حقوق اجتماعی "  تبعھ بیگانھ"یک 

 قربانیان فوری این خشونت ،محروم میشوند
 !ملی ــ مذھبی سازمان یافتھ دولتی اند

 ؟!چھ باید کرد
این بدیھی ترین سوالی است کھ بھ ذھن ھر 

در اولین !  انسان شرافتمندی خطور میکند
قدم نباید این صورت مسلھ ساختھ و پرداختھ  

کودکان !  جمھوری اسالمی را پذیرفت
ھیچ ملیت !  متعلق بھ ھیچ جغرافیایی نیستند

! و نژاد  و مبدایی حقوق آنھا تعیین نمی کند
 کودک مھاجر و ،ما کودک افغانی و ایرانی

حقوق کودکان جھانشمول !  پناھنده نداریم
!  ھمین و بس،کودکان فقط کودکند!  است

 ،بنابراین اصل بدیھی است کھ جامعھ متمدن
متعھد بھ تامین امکانات رفاھی و سعادت و 

 !خوشبختی کودکان میشود

 ،اگر کسی خود را شھروند درجھ دوم
 مھمان ناخوانده و تبعھ بیگانھ نخواند ،مھاجر

مانند یک شھروند عادی برای کسب حقوقش 
 !دست بھ مبارزه میزند

با !   تجمع کرد و جنگید،باید اعتراض کرد
! ھزاران ھمسرنوشت دیگر ھمراه شد

صدھا ھزار خانواده ای کھ کودکانشان بدلیل 
عدم بضاعت مالی و تامین مایحتاج اولیھ از 

 در عمل تفاوتی با ،تحصیل بازمانده اند
با برگھ ھویت !  ندارند"  میھمانان ناخوانده"

از حقوق اجتماعی !  و بی برگھ ھویت
 !  محروم شده اند

 !باید سازمان و تشکل داشت
ھیچ حقی ولو جزیی و پیش پا افتاده بدون 
مبارزه بدست نیامده است و ھیچ اعتراض و 
جنگی بدون سازمان و تشکیالت امکان 

امکان پذیرترین شکل تجمع !  موفقیت ندارد
ھر کجا ھستید !  و تشکل در محالت است

برای تامین خواستھ ھایتان جمعھای 
نباید منتظر !  اعتراضی را سازمان دھید

ھیچ ناجی و نجات دھنده ای از !  کسی شد
 ! آسمان نازل نخواھد شد

کودکان باید فورا مشمول ھمھ امکانات 
رفاھی و آموزشی و درمانی و بھداشتی و 

این را باید پرچم اقدام فوری !  غیره گردند
خود کرد و درمقابل ھر اداره دولتی کھ 

 ،ول مستقیم تامین این خواستھ ھاستئسم
جامعھ را !  دست بھ تجمعات اعتراضی زد

 !خبر کرد و پشتیبانی وسیع ایجاد کرد
از ھر ! مبارزه را باید وسیع وسراسری کرد

طریق ممکن مبارزات و تجربیات را باید 
سریعا و در سطحی وسیع منعکس کرد تا 
ھمگان از مبارزات و تجربیات ھم با خبر 

این کار بھ !  شوند و بتوانند ھمراه شوند
سادگی با تماس با کانال جدید و نھاد کودکان 

 ! میتواند مبارزات را سراسری کند،مقدمند
 

 حجاب اسالمی،  حقوق فرھنگی . . . 
آنچھ این احزاب بعنوان حقوق دموکراتیک 
پدر و مادر از آن سخن میگویند، تتمھ حقوق 
عشیرتى پدر است کھ خوشبختانھ با پیشرفت 

 .جامعھ  بشدت محدود شده است
بلھ، برای اینکھ بھ تغییراتی در جامعھ 
دستیابی پیدا کرد باید سیاستمداران و مقامات 
دولتی از خواب بیدار شوند و عکس العمل 

این .  صریح و روشنی ار خود نشان دھند
دختران نوجوان کھ شھروند سوئد ھستند را 

با آینده این .  بھ حال خودشان رھا نکنند
دختران تحت این عنوان کھ این موضوع 
پیچیده است، سخت است و یا اینکھ جزء 

. فرھنگ خودشان است بازی نکنند
چشمھایشان را نبندند وقتی کھ در مورد 

کودکان .  حقوق کودک صحبت می شود
شھروندان محترم و صاحب حق جامعھ اند و 

. جامعھ در قبال حفظ حقوق آنھا مسئول است
جامعھ حق دارد و موظف است شرایط 
زندگی یکسان و برابری  برای رشد، تربیت 
و شرکت در فعالیتھای اجتماعی را برای 

کودکان کھ .  ھمھ کودکان تامین و تضمین کند
در مرکز توجھ قرار دارند مربوط بھ ھیچ 

آنھا شھروندان سوئد ھستند کھ .اقلیتی نیستند
باید از ھمۀ امکاناتی کھ برای کودکان در 

 . نظر گرفتھ شده است برخوردار باشند

 برای جمھوری اسالمی بدنبال کدام ھویت
 محل ، است؟ مگر برگھ شناسنامھکودکان

تولد پدر و یا مادر کودک معادل با حق و 
حقوق کودک است؟ مگر مسئولیت در قبال 
کودک وسرنوشتش و تامین رفاه و 
سعادتش از برگھ شناسنامھ ای کھ برایش 

  بیرون می آید؟ ،صادرشده است
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را میبینی كھ ملتمسانھ آویزان شلوار پات 
میشوند تا تو یا خرید كوچكي ازش بكني ویا 

 حالت ی پول كف دستش بزاری قازرچند
 .زندگیھ بھم میخورد ازھرچھ بیرون رفتن و

  
 ! سالم 

ما از طرف جمعیت دفاع از كودكان كارو 
خیابان آمده ایم میخواھیم با شما مصاحبھ كنیم 

 این اجازه را بھ ما می دھی؟
 . متشكرم 

 اسمت چیھ ؟ چند سالتھ؟ ساكن كجا :س
ھستي؟ اسم این منطقھ چیھ؟ چھ مقدار سواد 
داری؟ترك تحصیل یا در حال تحصیل ھستید 
؟ چرا ادامھ تحصیل ندادی ؟چھ مدت مشغول 
بھ كار ھستی ایا فقط سھ ما تعطیلی ؟ كال از 
 چند سالگی وچند سالھ مشغول بھ كار ھستی؟

كی گردش وتفریح میكنی؟ با خانواده، 
 دوستان، با چی؟

 ندیم صالحی ھستم دوازده سالمھ ساكن :ج 
 امام ی اسم این منطقھ مترو،پاسداران

 ، ترك تحصیل كردم نبود پول ودرآمد،یخمین
مدتھاست ھمیشھ كل روز مشغول كارم سھ 

وقت تفریح وگردش كھ .  سالھ مشغول بكارم
 . از دوستانم یاصال نگو و اگر ھم باشھ با یك

 یساعت چند از خواب بیدار میشو:  س
؟ زود بیدار شدن برات اذیت یوسركار میا

نداره ؟ فاصلھ كار تا محل كارتان چقدر؟ 
 اذیت نمی شوید؟ چھ اذیتی؟

 ساعت ھفت یا ھشت بیدار میشم بعد از :ج
كمي خوردن صبحانھ راھي محل كارم میشم 
چرا اذیت میشم ولی چاره ای نداریم مجبورم 

 .كار كنم 
 خودتان كار می كنید یا صاحب یشما برا 

كار دارید ؟ محل كار تون كارخانھ یا كارگاه 
یا مغازه خیابان ، مترو اتوبوس ، یا مزرعھ 

 ؟...غیره 
برای خودم كھ نھ برای خانواده من :  ج 

صاحب كاری ندارم در واقع صاحب كارم 
محل كار .  بابام است سر كار نیام اذیتم میكند

 .من پرسھ زدن ودستفروشی در داخل مترو
برخورد اطرافیانت در محل كار و :  س

بیرون از كار در كل مردم آدم بزرگھا با شما 
چگونھ است رفتار پدر و مادرتون چگونھ 
است؟ پدرتون ھم مشغول بھ كاری ھستند؟ 

 چند نفرتان مشغول بھ كارید؟
برخورد مردمان عادی تا حدودی خوبھ :  ج

ولی ماموران شھرداری و مترو مدام ما را 

 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان! 

 ٦ کودکان مقدمند

مصاحبھ كننده بھنام ابراھیم زاده از 
جمعیت دفاع از كودكان کار و خیابان 

 تھران ،ھشتاد ونھاردیبھشت 
 یای با قد  دوازده سالھیندیم پسربچھ ا 

 امام خمینی و یكوتاه در مسیر مترو
 داخل مترو مشغول فال یشھرر

 خودش میگوید قریب بھ ،فروشی است
چند سالی است كھ مدام با این وضعیت 

پدرم شدید اعتیاد داره و .  سر كارم
از ھنگامیكھ ترك .  نمیتواند كار كند

تحصیل كردم ھنوز نتوانستم دوباره بھ 
مدرسھ برگردم وھمیشھ آرزو داشتھ ام 
كھ بھ مدرسھ وسر كالس برگردم وی 
میگویید از تفریح وگردش و بازی كھ 
اصال چیزی نگو از خوردن خورد و 
خوراك وغذای دلخواه ھم حرفش را 

. نزن كھ اینھا برایمان غیر ممكن است
از كار و زحمت كشیدن برای در 

 !آوردن لقمھ نانی فقط حرف بزن
 این وضعیت ھزاران كودكی است كھ 
در متروھا وخیابانھا وكارگاھھای 
نمدار مرطوب با كمترین حقوق و 
بیشترین ازارھا وسختیھا روزرا بھ 

. شب وشب را بھ صبح میرسانند
بسیاری از این دست كودكان شبھا 
كارتن خوابند و شب را تا صبح در 
خیابانھا سپری میكنند با این حال بیشتر 
این كودكان مورد آزارھای فیزیكی 

براستی .  وجنسی نیز قرار میگیرند
مسبب این وضعیت اسفناك كودكان 
كیست؟ تا كی باید نظاره گر این 
وضعیت كودكان باشیم ایا با تاسیس 

 ی وگردھم آمدن تعداد)ان جی او(چند 
 از یجوان ودانشجو تعداد دیگر

 كھ مفتخرانھ قدم یانسانھای با وجدان
برای لغو كار كودك در این راه نھاده ا 
ند وبا نوشتن آمار وارقام ومطالب از 

 دیگرماورای ھمھ یكودكان و موارد
 دولتي یگیرو دارھا وحمایت نكردنھا

. این كار تا چھ حد امكان پذیر است 
راھھای مقابلھ با این معضل كدامند؟ 
وقتی كھ بیشترین ساعتھای روز را 

 میكنم ھمیشھ با خودم یتوی خونھ سپر
میگویم برم بیرون وچرخی بزنم تا كھ 
شاید دلم واشھ ولی واقعا وقتی وارد 
خیابان و داخل وسایل نقلیھ خصوصا 
مترو می شوی كودكان زیر سن قانونی 

اذیت و آزار میدھند مثل توپ ما را بھ این 
ور اون ور شوت میكنند پدرم اگر سركار 
نیام اذیت میكند پدرم مشغول كاری نیست 
من و دیگر داداشم اون ھم در خیابان 

 .دستفروشی میكنیم
 چھ انتظاری از اطرافیانت یا در كل :س

از اجتماع داری؟ دوست داری چطوری 
باھات حال از دست كسی یا پدر ومادر 

 كتك خورده ای؟ چرا بھ خا طر چی؟
 دوست دارم مردم و ماموران دولتی با :ج

ما خوب برخورد كنند وكاری كنند كھ ما 
مجبور بھ كاركردن نباشیم از پدرم خیلی 

 . كتك خورده ام
 در خانواده شما حرف وتصمیم گیری :س 

با چھ كسي است ؟ جند نفرید ؟ چند خواھر 
وبرادر وچند نفر مشغول بھ كارند؟ شما با 
میل خودتان كار میكنید ؟ یا كسی وادارتان 

 میكند؟ اصال چرا كار میكنید ؟
.  تو خونھ حرف حرف با مادرم است :ج 

پدرم و .  پنج نفر ما دو برادر و یھ خواھر
 ،ما دوتا برادر مشغول بھ كاریم.  مادرم

البتھ گاھی خواھرم ھم میاد با ما كار میكند 
مجبورم كھ كار كنم پدرم نمی توانند 

 . كاركنند خرج خونھ را باید بدھم
 در آمد حاصل از كار شما ماھیانھ یا :س

روز مزد یا ھفتگی چگونھ است؟ كار در 
داخل ایستگاھھای مترو وداخل مترو 

با این سن كم .  خطری تورا تھدید نمی كند
 . وقد كوتاه

 من برای خودم كار میكنم و بصورت :ج
روزانھ كارم را جلو می برم روزی ھفت 

چرا .  یا ھشت ھزار تومان كاسب میشم
خطر داره ولی چاره ای نداریم جمعیت 
زیاد یا پرت شدن از سكوی مترو بھ داخل 
ریل قطار وحتی بعضی ھا پولھامون را 
ھم بھ جیب میزنند ومی دزدند و كتك 

 .میزنند
 در آمد حاصل از كار دریك روز :س

 پولی ،برای شما چقدر است؟ در ماه چقدر
كھ از كار بھ دست میاری چكارش میكنی  

 خودتھ یا خانواده یا كمك خرج یبرا
 خانواده ؟

گفتم كھ روزی ھفت یا ھشت ھزار :  ج
در ماه حول و حوش دویست و سی . تومان

پولی را از كار بدست میاریم .  ھزار تومان
بھ خونھ میدھیم برای خرجی خونھ 

 .ومقداری ھم برای خودم نگھ میدارم
٧ادامھ در  صفحھ   
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 کودکان مقدمند 

 ممنوعیت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعیض و تمایز
  در ھمھ عرصھ ھا و سطوح آموزش

 مصاحبھ بھنام ابراھیم زاده. . .  
در ماه حول وحوش دویست وسی ھزار 
توان پولی را از كار بھ دست میاریم بھ 
خونھ میدھم برای خرجی خونھ ومقداری ھم 

 .برای خودم نگھ میدارم 
 پولی كھ از كار بدست میاری و مقداری :س

را كھ بگفتھ خودت نگھ میداری صرف چھ 
 یمدآچیزھای و چگونھ خرج میكنی؟ از در 

  ھستی؟ی راضیكھ در میار
 را خرج خرید خوراكی باقیمانده ی مقدار:ج

را پس انداز برای خرید دوچرخھ نگھ 
 میدارم در كل دوست نداشتم كار كنم 
ولی چاره نیست خرجی را باید من در 

 .متا حدودی راضی ا. بیارم 
اگر ھمین االن پول كالنی بھ دستت :  س

 برسد با ھاش چكار میكنی؟
یك دوچرخھ وكامپیوتر و عروسكی شیك : ج

 پدرم را ھم بھ دكتر ،برای خواھرم میخرم
 .میبرم بقیھ را تو بانك میریزم

 كمی از آرزوھات برایمان بگو چھ :س
آرزوھایی داری؟ دوست داشتی چكاره بشی 

 كھ حاال مجبوری كار كنی؟
 من دوست داشتم دكتر بشم ولی در حال :ج

حاضر توانایی مخارج مدرسھ را ندارم 
خیلی دوست داشتم درس را ادامھ دھم با 
صحبتھایی كھ شما كردی امیدوارم سال 
دیگر بتوانم در جمعیت ومدرسھ شما بتوانم 
درسم را ادامھ بدھم من پیشنھاد شما را بھ 

امیدوارم این اجازه .  پدرم ومادرم میگویم
واین توانایی را داشتھ باشم درس را ادامھ 

وقتی تو خیابان بچھ ھایی رامی بینم .  بدھم
كھ دست دردست مامان وبابا ھاشون راھی 
مدرسھ اند ویا جایی مي روند دلم برای 
برادرم وخواھرم وخودم واقعا می سوزه 
ھمیشھ میگم كاش كھ ما ھم وضع مالی مان 

 .خوب بود واینقدر اذیت نمیشدیم
 یك روز خود را از اول صبح تا : س

 غروب برایمان تعریف كن؟
 صبح ساعت ھشت از خواب بیدار میشم :ج

اول میروم نون میخرم وبعد صبحانھ 
میخورم فالھامو بر میدارم راھی سر كار 
میشم تا نزدیكیھای ظھر كار و فال فروشی 
میكنم ظھر میروم خونھ برای نھار بعد از 
نھار دوباره راھی سركار تا ساعت ھشت 

 .ونھ شب كار میكنم
 كودك بھ كی میگن و آینده خودت را :س

از مسئولین وسازمانھا ونھادھای :  س
مدافع و مترقی كودك چھ انتظاری وی 
حرفی داری بگو ما اینھا را منعكس 

 .میكنیم
بیشتر بھ وضعیت ما كودكان برسند :   ج

قیمتھا باالست كمی پایین تر بیاورند تا 
از .  امثال من مجبور بھ كار كردن نباشند

شما ودوستانتان ھم میخواھم كھ با پدر 
ومادرم حرف بزنید كھ سال دیگھ اجازه 
بدھند و بیام تومدرسھ و جمعیت شما 

 ...درس وادامھ و بخونم 
برایت آرزوی توفیق روزھای شاد 
وموفق وفردایی بھتر وشاد و خالق 

 با امید كھ ھیچ كودكی ،آرزو میکنم
 . مجبور بھ كار كردن نباشد

 !  ممنون ازشما ودوستانتان:ج

٧ 

چگونھ میبینی؟ آیا دغدغھ ای در زندگی 
 داری؟

 كسی كھ سن كم داشتھ باشد كودك می :ج 
نمیدونم خیلی دوست دارم بھ مدرسھ .  گویند

بروم ترس داره كھ میترسم بھ خواستھ ھام 
نگران وضعیت بابام وخانواده ام .  نرسم
 .ھستم

 ھست كھ كار نكنی و تعطیل یروز:   س
كنی و یا تعطیل باشی؟ آن روز را چگونھ 

 یسر میكنی وچكار میكنی؟ با خانواده جا
 ؟یمیرو

 كم با دوستانم بیرون ی بعضی مواقع خیل:ج 
( میرومی رایانھ ای ھاییا باز ) گیم نت. 

 ... خھ بابامآرم ی میكمتر با خانواده جای
 كودكان ھم سن شما باید كار ، بھ نظرت:س

 یكنند؟ چكار باید بكنند؟ دوست داشتی طور
مثال پسر بچھ   ؟ی زندگی میكردیدیگھ ا

سرمایھ داری بودی واصال مجبور بھ كار 
 ؟یكردن نبودی؟ این وضعیت را نداشت

فكر میكنم باید درس بخوانند ولی من :  ج
امروز از شما فھمیدم كھ كودكان زیر 

 یسال نباید كار كنند ولی آخھ چاره ا١٨
نیست در آمد كم است خرج باال بلھ دوست 
داشتم وضع مالی خوبی داشتیم ومجبور بھ 

. پسر بچھ پولداری بودم.  كار كردن نبودم
راحت بھ مدرسھ وسر كالس می رفتم و 

 . دادمیدرس را ادامھ م
با توضیحات ما حاال شما ھم میدونی كھ :  س

كودكان زیر ھیجده سال نباید كار كنند 
ودولت باید این كودكان را مورد حمایت 
وساپورت مالی خود قرار دھند؟ چھ 
انتظاری از دولت ونھادھای دولتی 

 ؟یوبھزیستی دار
اگر دولت این كار را انجام میداد من :  ج

وامثال من ھیچ وقت مجبور بھ كاركردن 
ما . نبودیم كاش كھ حمایتی صورت میگرفت

انتظار .  اینقدر مجبور بھ كار كردن نبودیم
اینكھ اگر حمایتمان نمی كنند الاقل اذیتمان 
نكنند ما وقتی ماموران شھرداری و مترو 
را می بینیم باید از ترس آنھا خودمان را 

 .قایم كنیم
حرف و پیامت برای كسانی كھ مثل :  س

 خودت كار میكنند چیھ؟
 بھ ھمھ میخواھم بگویم كھ حرف پدر :ج

ومادرانشان وبزرگترھا را گوش دھند و 
 .  درس بخوانند تا بجایی برسند
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 چھارطى چھار سال گذشتھ 
میلیون كودك در ایران ترك 

 .اند تحصیل كرده
در فاصلھ یكسال گذشتھ فقط 

در آموز   یك میلیون دانش
اقدام بھ جمھوری اسالمی 

  .اند ترك تحصیل كرده
معاون آموزشى موسسھ 
آموزش از راه دور اعالم 
كرد كھ طبق آخرین آمار 

سھ مستند بھ دست آمده، 
ھزار چھار صد میلیون و 

الزم التعلیم از تحصیل در 
یكى در سال تحصیلى گذشتھ  

از مقاطع تحصیلى از ابتدایى 
تا پایان متوسطھ ترك 

 .اند تحصیل كرده
علت عمده ترك تحصیل 
كودكان و نوجوانان فقر مالى 
و پایین بودن درآمد خانواده 

 !است



  

 ٨ کودکان مقدمند 
مطلب ارسالی از 
 خوانندگان نشریه؛

 
 نامھ بھ امام زمان

 
 با سالم بھ امام زمان عزیز؛

امیدوارم کھ حال شما خوب باشد، 
در این نامھ می خواھم با شما درد 

ولی نمیدانم چھ بنویسم؟ .  و دل کنم
ھرچھ بھ ذھنم برسد برای شما می 

در کتاب دینی نوشتھ اند کھ .  نویسم
شما در پنج سالگی غائب شدید 
حاال چند سالتان است؟ سن شما ھم 
زیاد می شود یا بھ ھمان حالت 

 ھستید؟ 
این چھار نفری کھ گفتھ اند با شما 

 ارتباط داشتند راست بود؟
دیروز کھ با مامان رفتھ بودیم 
خیابون خرید کنیم دیدم روی در و 
دیوار نوشتھ شده، برای سالمتی 
امام زمان صلوات، حاال بفکرم 

 شما بنویسم مگر برایرسید کھ 
شما ھم مریض می شوید؟ بمیرم 
کسی ھم کھ توی اون چاه نیست از 
شما پرستاری کنھ، راستی برای 

 دکتر چی کار می کنید؟
اما معلوم ھست کھ خوب مواظب 
خودتون ھستید کھ ھزارودویست 

حتما .  سیصد سال زنده مانده اید
میدانید کھ این روزھا وبا اومده باید 

برادرم میگھ این .  مواظب باشید
چیزھا چیھ تو از بابا و مامان می 

 پرسی؟
بابام میگھ کھ اینھا دیوانھ اند کھ 

امام .  این چیزھا رو می نویسند
اگر کسی .  زمان را خدا نگھداشتھ

چند .  مریض بشھ کھ فوت ھم میکنھ
وقت پیش توی تلویزیون فیلمی 

 . دیدم راجع بھ مسجد جمکران قم
راستی راستی شما اونجا اومدین؟ 
اونجا نماز خوندین؟ حاال چرا 

 اونجا؟
مامانم میگھ حتما امام دلش سوختھ 
کھ مردم بلند شوند اینھمھ راه 

. بروند سامرا سر اون چاه زیارت
آرزوم .  کارشون رو راحت کرده

اینھ کھ شما چند جای دیگھ ایران 

ھم بیائید نماز بخونید کھ مردم راحت 
خالھ ام می گھ کھ .  تر بروند زیارت
من کھ باور نمی .  جای پاتون مونده

 .کنم 
مامانم قول داده یک روز ھمراه خالھ 

آخھ خالھ و .  اینھا بریم اونجا
دوستانش ھر سال از طرف باشگاه 
بدن سازیشون تور می گذارند و 
میروند جمکران، خیلی بھشون خوش 

 . . . میگذره نمی دونم چرا 
توی اون فیلم دیدم کھ مردم عریضھ 
می خرند و توی یک جای خالی 
خواستھ ھاشون رو می نویسند و می 
اندازند توی یک چاه کھ روی درش 
را با یک چیزی شبیھ صندوقھای 

 . پستی کھ شکاف داره پوشانده اند
و مردم از الی اون شکافھا عریضھ 

. بزبون فارسی.  را می اندازند تو
حتما شما اینھمھ وقت داشتید فارسی 

برادرم مسخره ام می .  رو یاد گرفتید
کند میگھ چی میگی توی کتاب ما 
نوشتھ ارتباط قلبی و معنوی با امام 

خب اگھ ارتباط قلبی است کھ .  زمان
 دیگھ نامھ نوشتن یعنی چی؟

بابام میگھ خوب دکانی برای 
ولی خود .  خودشان راه انداختھ اند

مونیم اگھ این سیستم ارتباطی ازچاه 
جمکران بھ چاه سامرا برقرار باشھ 

چطوری می شھ؟ .  خیلی کار جالبیھ
از زیر کنده شده؟ مثل فیلمھای 

اونوقت تازه اینھا .  بازداشتگاه آلمانیھا
ھمھ قبل از اینترنت و ایمیل و اینھا 

 .بوده
بیخود میگن کھ ارتباطات جدید را  

. دانشمندھای غربی درست کرده اند 
 .قربون امام زمان خودمون برم

وقتی معلم دینی ما گفت کھ امام زمان 
با شمشیرش ھمھ بد جنسھا و ظالمھا 
را می کشد و عدل و داد را بر قرار 

و کلی .  می کند شب خواب بد دیدم 
ای امام عزیز، شما کھ .ترسیدم 

اینقدر قدرت دارید چرا کاری نمی 
کنید کھ ظالمھا و بد جنسھا فکرشان 
عوض شود و دست از ظلمشان بر 
دارند و بھ طرف عدل بروند ؟ بنظر 
شما بھتر نیست؟ حتما باید بکشید 

 شان؟
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راستی دیروز جغرافیا داشتیم از 
معلممون پرسید م اجازه این شھر 
ھای جابلقا و جابلسا کجا ھستند؟ 
من کھ ھر نقشھ ای را می 

معلم .  پیداشون نمی کنم   گردم
گفت بشین درست .  دعوایم کرد

 . را بخون
بابام می گھ آفرین نگذار این 

 . چیزھا رو توی کلھ ات فرو کنند
می گھ تو مثل اون کودک توی 
قصھ ھانس کریستین آندرسن 

. قصھ لباس جدید پادشاه.  ھستی
می گھ باالخره یکی مثل تو باید 
پیدا بشھ کھ بگھ بابا اصال ھمھ 

پادشاه کھ چیزی .  اینھا حقھ است 
 .تنش نیست

چیزھائی رو برام توضیح داد کھ 
می گھ بزرگتر کھ شدی .  نفھمیدم

شاید سال دیگھ کھ .  می فھمی
رفتم راھنمائی باز ھم برایتان 

 .نامھ بدھم
. امام جون کاشکی زودتر بیائی

یعنی بھ سن من قد می دھد کھ 
مادر بزرگم و    شما را ببینم؟

مادر او ھم در آرزوی شما مردند 
 .ولی شما نیومدین

امیدوارم کھ این نامھ بھ دست 
 .شما برسد

 فاطمھ منتظر قائم
 .  شھرک اندیشھ قم،دبستان خرد

 
 



  

 

برگشتن بھ خونھ میخوام از بابا چند تا 
فکر .  سئوال بپرسم ولی پشیمون میشم

کنم از دستم شاکیھ، آخھ توی مسجد 
ُھرھای نماز رو  فوتبال بازی کردیم و م

احساس گناه میکنم، .  بھم پرت کردیم
 .میرسیم خونھ

با دخترھمسایھ میریم تو اتاق و شلوار 
ھمدیگھ رو میکشیم پایین، لذت ھمراه 

 .با حس گناه میاد تو وجودم
شب در حالیکھ مامان .  مامان می فھمھ 

توضیح میده کھ این کار گناه داره و 
خدا ھمھ جا ھست و از توی اتاق ھم 
خبر داره، کتک مفصلی ھم از بابا می 

یعنی مامان شرح میده و بابا .  خورم
ترجیح میدادم این دوتا ھمزمان !  میزنھ

نباشھ، کتک رو سوا بخورم، نصیحت 
ولی تقسیم وظایفشون .  رو سوا بشنوم

: مامان میگھ.  اینطوری بود معموال
من .  نباید اونجا رو بھ کسی نشون داد
پس :  در حالیکھ اشک میریزم می پرسم

خدا چرا ھمھ جا ھست و می بینھ؟ 
 ھان؟ اون اشکال نداره ببینھ؟

: ھنوز این صحنھ جلوی چشم منھ
مامان داره نماز می خونھ، و آخرش 

 .دقیقھ میره بھ سجدهده تا پانزده ھم 
بعدش می بینم کھ چشمھاش پر از  

مامان چرا گریھ می کنی؟ آخھ .  اشکھ
آخھ :  باز فکر می کنم!  ما گناھکاریم

مگھ مامان چھ کار کرده کھ اینقدر 
گریھ میکنھ؟ چرا اینقدر از خدا می 

اگھ مامان .  ترسھ؟ چھ خدای بی رحمی
کھ اینقدر آدم خوبیھ اینقدر گناھکاره، 

. پس اونوقت تکلیف بقیھ روشنھ کھ
یاد جھنم می . فکرام نیمھ کاره می مونھ

آتیش و عذاب و سیخ داغی کھ تو .  افتم
 آخھ چرا؟... کون آدم بدھا می کنن 

 مگھ ما چھ کار کردیم؟ 
راھنمایی میرم .  حاال دیگھ بزرگتر شدم

مگھ !  مامان.  ولی باز ھم سئوال میکنم
ما چھ بدھی بھ خدا داریم کھ اینقدر باید 

چرا اینقدر سختھ زندگی؟ .  ازش بترسیم
من !  چون ما رو آفریده:  مامان میگھ

مگھ من ازش خواستھ بودم؟ کسی از : میگم 
کم ...  بزرگتر میشم ... من اجازه نگرفتھ بود

کم دیگھ کسی نمی تونھ جواب سئوالھای 
سئوالھای من ھم دیگھ کمتر ...  منو بده 

 ...شده
خودم .  االن دیگھ سالھاست کھ خدا ندارم

برای موفقیت دعا و .  خدای خودم ھستم
. التماس نمی کنم، خودم تالش می کنم

قسمت و تقدیر ھم تو کار نیست، ھر بالیی 
 .تکلیفم روشنھ. ھم سرم بیاد تقصیر خودمھ

ولی بعد از ھمھ این سالھا، یک چیزی رو 
اون خاطره ھای تلخ کودکی :  مطمئن ھستم

 .ھمیشھ باھام خواھد بود

 ٩ کودکان مقدمند

 مطالب ارسالی خوانندگان نشریھ
 خاطره ھای تلخ کودکی 

صبحھا :  آقاجون میگھ.   سالمھچھارتقریبا 
کھ از خواب بیدار میشیم باید دستھامون 

چرا ؟ چونکھ شیطون شبھا .  رو بشوریم
حس بدی !  رو دستھامون جیش کرده

پیش خودم .  دستھامو بو می کنم.  دارم
فکر میکنم کھ آخھ چرا شیطون باید 

اصال ! اینکار رو بکنھ؟ مگھ مرض داره؟
چھ جوری روی دست این ھمھ آدم می 
بشاشھ ؟ خودم رو از رختخواب میکشم 

قیافھ .  بیرون و دستھام رو می شورم
بابای بابام .  آقاجون ھنوز تو ذھنمھ

 .رومیگم
خدا ھمھ جا ھست، .  سالم شدهپنج حدودا 
مامان یعنی ھمھ جا؟ آره پسرم، !  ھمھ جا

یعنی .  و من میرم تو فکر.  ھمھ جا ھست
ِ توالت ھم ھست؟ این جملھ  خدا تو چاه 
مدام تو کلھ ام تکرار میشد، تا اینکھ 
باالخره جراتش رو پیدا می کنم از مامان 

و در جواب، نگاه خشمگین مامان .  بپرسم
رو درحالیکھ لبش رو میگزه دریافت می 

 .کنم
دنیای من، دنیای .  دبستان شروع شده بود

بچگی، دنیای سادگی و صد البتھ 
آموزشھای مذھبی بود کھ بھ خوردم 

توی خونھ قسمت تئوری بھ ...  میدادن 
برام توضیح میداد کھ .  عھده مامان بود

قسمت عملی .  اساسا چرا باید نماز بخونیم
این بابا بود کھ منو با .  بھ عھده بابا بود

آقا روی منبر میگھ .  خودش میبرد مسجد
و دائم !  ھمھ جا.  کھ خدا ھمھ جا ھست

مواظب ماست کھ اگھ کار بدی کردیم، 
و بعدا روز قیامت کارنامھ .  یادداشت کنھ

اینھا رو آقای رو .  اعمال رو بده دستمون
تو ذھنم یک قطار از ...  منبر میگھ

آدمھای کون برھنھ رو تصور می کنم کھ 
خدا ...  بھ صف وایسادن، میرن جلو

شخصا اون جلو نشستھ و کارنامھ رو 
بعد گناھکارھا میرن می .  میده دست ون

افتن توی یک گودال بزرگ کھ از دھنھ 
تو راه ...  اش آتیش داره میزنھ باال
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 کانال جدید بر روی شبکھ ھاتبرد از ساعت ده و نیم تا دوازده و نیم شب بوقت ایران برنامھ دارد: توجھ
KBC Channel  
Freq: 11200 
Symbol Rate: 27500 
Polarity: Vertical  
FEC: 5/6  

 یک فعال دیگر حقوق کودکان
 ! ھمچنان در زندان است

 
 
 

 
 
 

محمد غزنویان، فعال دفاع از کودکان و 
 در پارک ٨٨ دوشنبھ نوزدھم بھمن ،زنان

 .ملت قزوین بازداشت شد
پس از بازداشت وی، ماموران با مراجعھ 
بھ منزل پدری او، وسایل شخصی اش را 

 .ضبط کردند
در مورد علت بازداشت محمد غزنویان، 
توضیحی از سوی ماموران بھ خانواده ی 

 .او داده نشده است
از او مقاالت و یادداشتھای زیادی با 

... موضوعات حقوق بشر، زنان، کودکان و
در روزنامھ ھا و سایتھای اینترنتی منتشر 

 .شده است
آخرین فعالیت اجتماعی او کمک در 
مدیریت یک مرکز پرورش استعدادھای 
کودکان کار و خیابان در قزوین می باشد 
کھ محمد غزنویان بعنوان مدیر داخلی این 
مجموعھ نقش پررنگی در ایجاد و پایدار 

آباد   ی ھادی  ماندن این مرکز در محلھ
 .قزوین داشت



  

 

 
 خواستھای فوری جنبش دفاع از حقوق کودکان

  
نھاد کودکان مقدمند بھ منظور تسھیل پیشروی  و متشكل شدن ھرچھ بیشتر جنبش دفاع از حقوق کودکان و احقاق 

 : حقوق کودک مفاد زیر را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جنبش دفاع از حقوق کودکان در ایران اعالم میدارد
 
 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرین استانداردھای جھانی بوسیلھ ، آموزشی،تضمین و تامین امکانات رفاھی -١

دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین . دولت
سطح ممکن، تضمین کند و کمک ھزینھ ھای الزم و خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرھنگی را مستقل از وضعیت 

  .خانوادگی کودکان و نوجوانان تامین کند
ایجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن بھ منظور برخورداری ھمھ کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و   -٢

  .اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی
 
ممنوعیت ھرنوع . تضمین حقوق برابر برای ھمھ کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب بھ ملیت یا مذاھب مختلف-٣

 .تبعیض علیھ کودکان دختر و پسر، مھاجر و غیر مھاجر و کودکانی کھ داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند
 
 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان-٤
 
ایجاد مراکز بازآموزی با .  لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندان-٥

برای نوجوانان بزھکاربا کمک ھای مؤثر پزشکی و رواتپزشکی امکانات رفاھی، آموزشی و پرورشی مدرن ھمراه با 
 .  بازگرداندن زندگی شایستھ بھ آنانھدف

 
 !ممنوعیت حجاب کودکان-۶
 
جلب . کودکان باید از ھر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون باشند. کودک مذھب ندارد -٧

 . افراد زیر شانزده سال بھ فرقھ ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است
   
ممنوعیت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعیض و تمایز در ھمھ عرصھ ھا و سطوح آموزشی  - ٨

  مختلط شدن مدارس در ھمھ سطوح تحصیلی. میان دختر و پسر
 
رابطھ . مقابلھ قاطع قانونی با استفاده جنسی از کودکان  حتی تحت نام ازدواج، جرم سنگین جنایی محسوب میشود-٩

  . سال، ولو با رضایت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب میشود١٨جنسی افراد بزرگسال با افراد زیر 
 

ممنوعیت . ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعھ بطور کلی-١٠
 .ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. اکید تنبیھ بدنی

 
 .ـ ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی١١

 
این مطالبات فوری جنبش انسانی دفاع از حقوق کودکان در ایران و خواستھای حداقل و عاجل برای رھانیدن کودکان از 

ت ی اس الم اد .  محرومیت و بیحقوقی و دست درازی مذھب و مقابلھ با کودک آزاری سیستماتیک توسط جمھوری اس ھ ن
ھمھ انسانھایی کھ قلبشان برای حقوق کودک میتپد و کلیھ تشکل ھا و نھادھای مدافع حقوق کودک را " کودکان مقدمند" 

 .بھ مبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند

٧٧شماره  ١٠ کودکان مقدمند  

 !برای برپایی یک دنیای بھتر برای کودکان بھ نھاد کودکان مقدمند بپیوندید


