
 

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  

 

 
 

 ضدیت آشکار با ،خشونت و تبعیض 
 دست درازی سیستماتیک ،علم و دانش

مذھب در نظام آموزشی و پرورشی 
 تنھا مشخصھ آن ،جمھوری اسالمی

 نظامی کردن و پادگانی کردن ،نیست
محیط ھای آموزشی را نیز بھ این 

 .مجموعھ ضد کودکان باید افزود
 ،در سیستم آموزشی جمھوری اسالمی

کودکان گروگانھایی ھستند کھ بعنوان 
غنمیت بھ چنگ جمھوری اسالمی 

مدارس دقیقا محل تجمع .  افتاده اند
 ،گروگانھایی است کھ با مغزشویی

بوسیلھ ای برای ابقا حکومت اسالمی 
برای حکومت اسالمی .  بدل گردند

کودکان سربازان کوچکی ھستند کھ نھ 
تنھا در آینده باید بکار گرفتھ شوند کھ 
ھمین حاال ھم باید وارد سوخت وساز 

 انتظامی و امنیتی و دستگاه ،نظامی
 .پلیسی جمھوری اسالمی شوند

یکی از وسایل "  بسیج دانش آموزی"
. این مھندسی تغییر و تبدیل است

علیرغم اینکھ جمھوری اسالمی در 
بیش از سھ دھھ عمر شومش مداوما و 

ھایش برای مغزشویی   مفتضحانھ نقشھ
کودکان و نوجوانان با شکست روبرو 

 از آنجا کھ ،علیرغم این.  شده است
برای این حکومت راه بازگشتی وجود 

 بنابراین راھھایی کھ ھر ،ندارد
حکومت مذھبی خونریزی الجرم طی 

 .می کند را می پیماید
در پی اوج گرفتن اعتراضات پرشور 

 ،مردم علیھ کلیت جمھوری اسالمی
محمد صالح جوكار، رئیس بسیج 

 بسیج دانش آموزی
پادگانی کردن نظام 
 آموزشی در ایران

٢ادامھ در  صفحھ   

 ،برنامھ تلویزیون کودکان مقدمند
  سھ شنبھ شبھا از ساعت

  بوقت ایران٢٤ تا ٤٥/٢٣ 
  بوقت اروپای مرکزی٢٢ تا  ٤٥/٢١

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

 

تشکیل کمیتھ دفاع از حقوق بھنام ابراھیم زاده 
 کارگر زندانی و مدافع حقوق کودکان

 با اعالم ھمبستگی بھ ،كمیتھ دفاع از بھنام ابراھیم زاده تشكیل شد
 .این كمیتھ با تمام قوا برای آزدی بھنام ابراھیم زاده تالش كنیم

 خرداد ٢٢ابراھیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودکان از  بھنام 
 سال حكم زندان و ده سال محرومیت ٢٠جانیان اسالمی بھ او .  در زندان است

جرم بھنام دفاع از حقوق كارگر، دفاع از حقوق .  از فعالیت اجتماعی داده اند
باید بھ ادامھ بازداشت بھنام و صدور بیست سال .  كودك و حقوق انسانی است

در ادامھ  خانواده بھنام ابراھیم زاده،.  حكم زندان برای او وسیعا اعتراض كرد
٣ادامھ در  صفحھ ھم اكنون كمپینی كھ برای آزادی بھنام اعالم كرده بودند،   

 کودکان کار وخیابان
 ودا ایلکا

پدیده کودکان کار وخیابان سیمای پلید و ضد انسانی 
 .سرمایھ داری را نشان می دھد

میلیونھا کودک بھ دالیل مختلف چون فقر، طالق در 
شکستھای   سرپرست شدن کودکان،   بی،خانواده

اقتصادی، تعصبات و سنتھای کور و سیاه مذھبی 
درخانواده و جامعھ باعث شده است ازخانواده جدا 

در محیطھای بیرون .  بھ بازارکار پناه ببرند  شوند و
.  از خانواده چون خیابانھا و پارکھا و   . در دامن  . 

 .عی غرق شونداجتمامشکالت 
٥ادامھ در  صفحھ     

 اعدام کودکان را متوقف کنید؛
  تا ،بیش از صد و ھفتاد کودک و نوجوان در آستانھ مجازات با چوبھ دار ھستند

بدون تردید این بخش کوچکی از .  کنون اسامی بسیاری از آنان منتشر شده است
آمار واقعی کودکان و نوجوانانی است کھ در زندانھای بیشمار جمھوری 

 !اسالمی اسیرند
 جمھوری اسالمی میکشد برای ،مرگ کسب و کار دایمی این حکومت است

 بترساند ،مرعوب کندخون بھ جامعھ می پاشد تا جامعھ را !  آنکھ زنده بماند
٤ادامھ در  صفحھ  ! و خود را از خطر سرنگونی برھاند  



 

دانش آموزی خبر از ایجاد و گسترش 
ھای بیشتری از بسیج در دبستانھا  پایگاه
 بھ ! دانش آموزان داد"آماده کردن"برای 

دانش آموزان در مقطع " بایستی گفتھ او
راھنمایی با آمادگی کامل وارد واحدھای 

 ."بسیج شوند
جانشین رئیس سازمان بسیج ی فضلعلی 

 و یکی از اوباشان سرشناس مستضعفین
حکومتی گوشھ دیگری از نقشھ را فاش 

یی  ھای ھماھنگیط":   او می گوید،میکند
 میان وزیر آموزش و پرورش و کھ

سازمان بسیج مستضعفین و سپاه 
 صورت گرفتھ نھااستاپاسداران سایر 

  دانش آموزانی دفاعی طرح آمادگیاجرا
 این ،بھ اجرا در می آید سراسر كشور در

ی  در حال اجراست و تاكنون طیطرح مل
 آن آغاز شده و ی ھفتھ مراحل مقدماتدو

 ھزار دانش آموز بھ ھمراه سیبیش از 
 كنند، ی می كھ آنھا را سرپرستیمعلمان

در این طرح، .  دارنددر این طرح شركت 
شھید  در اردوگاه یھر شب رزمایش

 ".شودی اجرا ممسعودیان 
ھمزمان خبرگزاری ایلنا بھ نقل از یکی 
از مقامھای وزارت آموزش و پرورش 

چھار ھزار مدرس تربیت ":  خبر داد کھ
سیاسی بھ  سیاسی یا کارشناس تربیت 

وظایف .  خواھند شدمدارس ایران اعزام 
آموزان  این کارشناسان آگاه ساختن دانش

ھای دشمن برای نابودی  از آن چھ فتنھ 
انقالب اسالمی نامیده شد و نیز راه 

 "استدرست مقابلھ با تھاجم فرھنگی 
 جمھوری ، افاضات ھمپیش از این

با گسیل خیل مبلغین مذھبی از اسالمی 
حضور نیز  در مدارس و حوزه ھای دینی

 بھ قصدنیروھای پلیس در مقابل مدارس 
رس و نیز  پروژه  فضای مدا کردنامنیتی

واگذاری ھشتصدھزار دانش آموزش 
دختر در بیش از چھار ھزار مدرسھ 

 این تالش ،دخترانھ  بھ حوزه ھای دینی
 .را شروع کرده بود

 ،برای ھموار کردن اجرای این نقشھ
 ، بسیاری از مدارس تعویض شدندمدیران

در تمام مدارس حداقل یک بسیجی را 
رابط رسمی با وزرات  کھ بکار گماردند
است و مستقیما با این اطالعات 
 سپس در ،ھمکاری می کندوزارتخانھ 

 مدیران و  بعنوان بسیجیانمرحلھ دیگر
 .ارس بکار گرفتھ شدندمعاونان مد

حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و 

٧٨شماره  کودکان مقدمند   

باید در "رسما اعالم میکند کھ  پرورش، 
ھزار بیست ھزار دارالقرآن،  ده سطح کشور

 مجھز بھ ھزار کتابخانھبیست نمازخانھ و 
 این ، برای مدارس ایجاد شودکتب اسالمی

طرحھا در اولویت طرحھای عمرانی وزارت 
  چھل و نھ ،آموزش و پرورش قرار دارد

ھزار معلم پرورشی ومعاونت در سطح کشور 
 مشاور  پانصدھزار ودوازده وجود دارد، 

ھزار نفر ده امور تربیتی نیز وجود دارند کھ 
 ".دیگر ھم بھ این تعداد اضافھ خواھد شد

اما موضوع پادگانی کردن فضای آموزشی و  
گسترش فضای امنیتی محدود بھ مدارس 

 ، مھد کودک ھا ھم در امان نیستند،نیست
کودکان خردسالی کھ بھ چنگ جمھوری 
اسالمی افتاده اند نیز قربانی بالفصل پروژه 

. ھای امنیتی آموزش و پرورش ھستند
 :  خبرگزاری دولتی مھر خبر میدھد کھ

مراسم عضویت نوزادان یک ماھھ تا کودکان "
 آذر ماه در ٢٢ھفت سالھ در بسیج، دوشنبھ 

واقع در میدان فلسطین   ،مسجد جعفرصادق
براساس طرح ناحیھ .  شود تھران برگزار می

نوزادان یک ماھھ تا   مقاومت بسیج ولی عصر
کودکان ھفت سالھ بھ عضویت بسیج درمی 

نوزدان پس از عضویت در نیروی   .آیند
مقاومت بسیج کارت عضویت دریافت می 

ھدف از اجرای این طرح کھ پیشتر در   .کنند
برخی دیگر از استانھای کشور نیز اجرا شده 
گسترش فرھنگ و تفکر بسیجی در جامعھ، بھ 

 ."ویژه نسل پنجم است
خبرگزاری فارس وابستھ بھ سپاه پاسداران در 

بیش از ":  خبر مشابھ دیگری اطالع میدھد کھ
 نونھال مھدھای شھری و روستایی بخش ١٠٠
آباد شھرستان تنکابن بھ مناسبت جشن سی  خرم

و دومین سالروز انقالب اسالمی در ورزشگاه 
آباد تنکابن با حضور رؤسای  سرپوشیده خرم

ھای اجرایی،  ادارات و مدیران دستگاه
فرماندھی و نماینده ولی فقیھ در سپاه ناحیھ 

  ". عضو بسیج شدندتنکابن برگزار شد
 در اوایل ،چندی پیش از اجرای این طرحھا

  میلیاردرصادق محصولی، وزیرسال جاری 

رفاه و تأمین اجتماعی، خواستار آن شد 
مبانی دینی و مذھبی، رکن اصلی ":  کھ

تاکید کرده بود  و "ھا باشد در مھد کودک
ای کار کنند  ھا باید بگونھ مھد کودک"کھ 

یک  سالگی، سیزدهکھ کودکان در سن 
.  شھید فھمیده باشند    . و عاقبت اینکھ . 

بھ مھدھای کودکی کھ ضوابط اسالمی "
 ."کنند، وام داده خواھد شد را رعایت می

جمھوری اسالمی ھمھ تالشش را بکار 
گرفتھ است تا مھد کودک و مدارس و 
آموزش و پرورش را بمحل قربانگاه و 
سربازگیری از کودکان و نوجوانان بدل 

نیروی سرکوب دلخواه و تربیت شده .  کند
و مغزشویی شده اش را از ھمین محلھا 

 .تامین کند
اما نتیجھ جمھوری اسالمی از این ھمھ 

  طغیان  و خروش نسلی ،دست وپا زدن
است کھ در دامان خودش پرورش یافتھ 

در ھمین مدارس و با ھمین نظام و .  است
درھمین پادگانھا و تحت ھمین کنترل 

 .پلیسی رعب آور
این اقدامات ضد تربیتی خالف تمام 
اصول شناختھ شده انسانی و بسیاری از 

میثاقھا و مقررات جھان مدرن امروزی 
ھمھ سران جمھوری اسالمی و .  است

ولین بھ اصطالح آموزش و مسئھمھ 
پرورشش بسیج شده اند تا سونامی انقالب 
عظیمی کھ در راه است را مذبوخانھ 

 ،سران آموزش و پرورش.  متوقف کنند
پروژه ای برای رفاه و ایجاد فضایی شاد 

 خبری از ،وایمن برای کودکان ندارند
تامین مایحتاج و ملزومات زندگی کودکان 

 ، تفریح،و حق دسترسی آنان بھ بھداشت
آموزش ومصونیت از ھرنوع دست 

 !  انتظامی و امنیتی نیست،درازی نظامی
 چھار میلیون ،گرانی و فقر بیداد میکند

کودک در نیمھ راه از تحصیل باز مانده 
 و آنھا ھم کھ با ھزار مشقت راه ،اند

 ،دشوار ادامھ تحصیل را می پیمایند
 ،گرسنھ و نیمھ گرسنھ

٢ 

!زندگی شاد، ایمن و خالق حق مسلم کودکان است  

ن موضوع  ری ت ان مھم ودک ی ک کودک
ت  زندگی آنان است و دقیقا ھمین جاس
ن  ی کھ جمھوری اسالمی با اجرای قوان

اش کل زندگی   مذھبی و قرون وسطایی
رار  ود ق ھ خ ل م اج ح ان را آم ودک ک

 !میدھد

٨بقیھ در  صفحھ   



 

 
 كمیتھ دفاع از بھنام ابراھیم زاده

كمیتھ ای در دفاع از او تشكیل داده  
اند، متن بیانیھ اعالم موجودیت این 

بھ ھر شكل كھ  كمیتھ ضمیمھ است، 
میتوانیم بھ این اعتراض بپیوندیم و 
ھمراه با این كمیتھ برای آزادی بھنام 
ابراھیم زاده و ھمھ كارگران زندانی 

 .تالش كنیم
کلیھ  كمیتھ دفاع از بھنام ابراھیم زاده 

کارگران، معلمان، دانشجویان، 
پرستاران، نویسندگان و کلیھ تشکلھای 
اجتماعی و انسانھای آزادیخواه را 
فراخوانده است كھ در حمایت از بھنام 

وسیعا بھ این .  بھ حركت آنھا بپیوندند
طومارھای  .فراخوان پاسخ دھیم

اعتراضي بنویسیم و در حمایت از 
بھنام ابراھیم زاده بھ نھادھای بین 

و صدای اعتراض .  المللي بفرستیم
بھنام و خانواده او را در سطح جھانی 

 . انعكاس دھیم
  

شکیل کمیتھ دفاع از حقوق بھنام 
 ابراھیم زاده کارگر زندانی

 کارگران، مردم آزادیخواه
 اسعد ابراھیم زاده ٨٩/٣/٢٢ در تاریخ 

کارگر پارسیان لولھ واقع در )  بھنام(

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

 

 دبیر نھاد کودکان مقدمند
 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 قابل  

.دسترس است  
www.barnenforst.com 

د دفاع از حق عجرم اس.  دروغ محض است
این اتھام ھا را بھ او زده اند تا .  انسانھا است

برای ھمین است . مجازات سنگین بھ او بدھند
ما نگران جان .  کھ ما بسیار نگران او ھستیم

د ما باید از زندان آزاد عاس.  فرزندمان ھستیم
 . باید آزاد شوندیھمھ كارگران زندان. شود

د از ھمھ كارگران و عما مادر وپدر اس
 بشردوست در دنیا میخواھیم، كھ بھ یانسانھا

 كھ میتوانند بھ ما كمك كنند كھ یھر شكل
جان او در .  دمان را از زندان آزاد كنیمعاس

بھ ما كمك كنید كھ او را از .  خطر است
 .زندان آزاد كنیم و نجاتش دھیم

 
  مادر اسعد ،یعایشھ مدرس
 دعزاده پدر اس ،رحمان ابراھیم
 ١٣٨٩ی  ششم د

 ٢٠١٠دسامبر ٢٧

قم بجرم دفاع ازحقوق -جاده قدیم تھران
کارگران و کودکان از طرف دولت دستگیر 

.  بھ سر می برد٣۵٠و در زندان اوین در بند 
بعد از چند بار محاکمھ سرانجام این فعال 
کارگری بھ بیست سال زندان محکوم شده 

از ) بھنام(ما خانواده اسعد ابراھیم زاده  .است
 اقدام بھ تشکیل کمیتھ ٨٩/١٠/٢۶این تاریخ 

ای بنام دفاع از حقوق بھنام ابراھیم زاده می 
لذا از کلیھ کارگران، معلمان، .  کنیم

دانشجویان، پرستاران، نویسندگان و کلیھ 
تشکلھای اجتماعی و انسانھای آزادیخواه 

  .میخواھیم بھ این کمیتھ بپیوندند
 رحمان ابراھیم زاده ــ  ١
 عایشھ مدرسیــ ٢
 موسی ابراھیم زاده ــ ٣
 عیسی ابراھیم زاده ــ ۴
    پریزاد خسرویــ ۵
        چیمن مالییــ  ۶
 زبیده حاجی زادهــ ٧
 

 ی آزادیخواه و سازمانھایبھ ھمھ انسانھا
 !  در سراسر جھانیكارگر

) بھنام(د ابراھیم زاده، عما مادر و پدر اس
قبل از ھر چیز بھ ھمھ .  کارگر زندانی ھستیم

شما عزیزان در سراسر جھان سالم داریم و 
.  را تبریك میگوییم٢٠١١رسیدن سال جدید 

د، و عاز شما سپاسگزاریم كھ از پسر ما اس
 حمایت و پشتیباني یاز دیگر كارگران زندان

د عاس. اما بدبختانھ كار تمام نشده است. میکنید
 خرداد ٢٢او را در .  ما ھنوز در زندان است

 ماه است كھ در زندان ٧دستگیر كردند و 
 ندارد جز اینكھ از حق یاو جرم.  است

. كارگر، حق كودك و حق انسانھا دفاع میكند
 تعیین ی او وثیقھ صد میلیون تومانییكبار برا

اما .   بود آنرا تھیھ كردیمیبا ھر بدبخت.  كردند
بھانھ آوردند و گفتند كھ چون از شھرستان 

د ما را در زندان عاست قبول نمیكنیم و اس
د ما در اعتراض بھ ادامھ عاس.  نگاھداشتند

 كھ شده بود، یبازداشتش در زندان و اذیت
 دست بھ اعتصاب غذا زد و دو ھفتھ در یحت

 معده داد، تا او را یاعتصاب بود و خونریز
 منتقل ٣٥٠  ی اوین بھ بند عموم٢٠٩از بند 
 ید را دادگاھعبعد از آن قرار شد اس.  كردند

 آذر پسر ما را ٢٢كنند و باالخره در 
حاال از وكیل پسرمان شنیده .   كردندیدادگاھ

 با مجاھدین خلق یایم كھ بھ او اتھام ھمكار
این .  زده اند و متھم بھ محاربھ شده است

اینھا ھمھ .  د ما استع برای اسیپاپوش دوز

٧٨شماره  کودکان مقدمند   ٣ 
١ادامھ از صفحھ   

 عبارتی از توضیح ،در شماره پیش
 درخواست ،المسایل خمینی درج شد

.  راجع بھ آن اظھار نظر کنید،کردیم
 .واکنش شما  واقعا شوق انگیز بود

 از اعضا و فعالین ،مھران محبوبی
 در ،دفتر مرکزی نھاد کودکان مقدمند

اقدامی ابتکاری موضوع را در سایت 
 اظھار نظر علیھ ،باالترین قرار داد

فتوای خمینی نشان از درک و عمق 
خطر حکومت اسالمی علیھ کودکان 

یک وجھ اصلی ھمھ اظھار .  بود
نظرھای این بود کھ حکومت اسالمی 

 کودک شیرخواره را ،ھمین است
 مینامد و ھر نوع دست "زوجھ"

درازی بھ حیات و زندگی و جسمش 
 . را امکان پذیر و قانونی می کند

 ،از عزیزانی کھ اظھار نظر کردند
 .سپاسگزاریم



 

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

٤ 

این کارنامھ خونین حکومتی خونریز و 
تبھکار است کھ بیش از سھ دھھ است با 
براه انداختن میدان اعدام و چوبھ دار و 
حلق آویز کردن قربانیان خود در نھان و 
آشکار ھمچنان دستگاه آدم کشی اش خون 

 .می ریزد
بی مباالتی و عدم پذیرش وظیفھ حفظ  و 
نگھداری از کودکان و دفاع از حقوق آنان 

 میلیونھا کودک ،از سوی حکومت اسالمی
 .را بھ کام تباھی کشیده است

واقعیت این است کھ کودکان دقیقا بھ ھمین 
 کودکان ، مجرم نیستند،دلیل کھ کودک اند

 اما جرمی مرتکب نمی ،اشتباه میکنند
تمامی افرادی کھ زیر ھیجده سال !  شوند

کسی .   کودک محسوب می شوند،سن دارند
دادگاھی بھ !  حق ندارد آنان را محاکمھ کند

نام دادگاه اطفال باید بدون درنگ تعطیل 
 ،اشتباه ھیج کودکی ھر چقدر سنگین. گردد

در ھیج دادگاھی قابل پیگیری و مجازات 
 !کودکان نیازمند محبتند نھ مجازات. نیست

اما جمھوری اسالمی ھمچنان بھ کشتار 
 اگر با موج اعتراض ،کودکان ادامھ میدھد
نشیند و    عقب می،جامعھ مواجھ شود

جنایت ننگینش را در خفا و در پشت 
.  حصارھای مخوف زندانھایش انجام میدھد

اما اصرار دارد کھ جامعھ جھانی از 
 تا خوف حکومت هللا ،جنایاتش مطلع باشد
 ! در دل جامعھ باشد

در مقابل این وحشیگیری عنان گسیختھ اما 
برای !   قاطعانھ ایستاده است،جھان متمدن

 برای پایین ،پایان دادن بھ قتل عمد دولتی
کشیدن چوبھ ھای اعدام و رھایی صدھا 
ھزار کودک از چنگال خونین مجازات 

 !اسالمی
کمپین توقف اعدام کودکان بھ دستان 

 تا ماشین ،پرتوان ھمھ شما نیاز دارد
 !آدمکشی جمھوری اسالمی از کار بیفتد

 مشتی از خروار ،آنچھ در زیر می خوانید
قطره ای از دریای بیکران جنایات .  است

حکومتی کھ نشان .  حکومت اسالمی است
بیشترین اعدام کودکان را بھ خود 

 .اختصاص داده است
 
ابراھیم گودرزوند چگینی ساکن گیالن   ــ

 با ولی هللا ١٣٨٢شھر لوشان در سال 
سالگی در شھر ١٦پیرمردوند در سن 

لوشان و جلوی مغازه ی محل کارش 
د کھ نھایتا منجر بھ قتل ولی وشمیدرگیر 

هللا پیرمردوند کھ از لحاظ جثھ ی بدنی 
توانمندتر از ابراھیم گودرزوند چکینی 

 . دست نگھ داشتھ اندفعالمقتول 
معصومھ طھماسبی، وکیل محمدرضا 

: رادیو صادی آلمان می گویدحدادی، بھ 
دو نفر از زندانیان شاھد بودند کھ دو "

 دادن  متھم دیگر این پرونده با وعده
میلیون تومان پول، از محمدرضا ١۵

. اند کھ قتل را برعھده بگیرد خواستھ
 ھم بھ خاطر وضع نامناسب رضامحمد

اش این شرط را قبول  معیشتی خانواده
گیرد  کند، با این امید کھ این پول را می می

ولی .  دھد اش می و سروسامانی بھ خانواده
 ھم رضاشوند و محمد بعد آنھا منکر می

گوید کھ در چھ شرایطی این  ھرچھ می
قتل را قبول کرده دیگر مورد قبول قرار 

 محمدرضا حدادی درحال ".گیرد نمی
 سالگی ١۵وی از .   سال دارد٢٣حاضر 

 .برده استدر زندان بسر 
 

ِھ  ــ  ١٣٧٠متولد آبان ماه   - یفاطمھ سال ب
 سالھ ی شانزدهدانش آموز دبیرستان  دختر

 یک جلسھ دادگاه شتابزده طیمتھم بقتل 
 او حکم اعدام متھم شناختھ میگردد و

 ی بھ تایید دیوان عال حکم،ودشمیصادر 
، ١٣٨۶فاطمھ در سال  ،رسدیکشور نیز م

ی  ، بھ عقد حامد صادقیدر شانزده سالگ
 ی دادگستریمسئول روابط عمومکھ 

سن حامد .   آیدیشیراز بوده است در م
مادر حامد بھ   ،تقریبا دو برابر فاطمھ بود

 آید و فاطمھ بھ ی فاطمھ میخواستگار
تا پیش از .   شودیازدواج حامد داده م

 د ووب ندیده  حامد راھرگزاو   ،ازدواج
 . شناختینم

، جسد ١٣٨٧ خرداد ی از روزھایدر یک
 در محل سکونت او پیدا می یحامد صادق

 کھ جسد در محل سکونت یاز آنجای.  شود
 بھ اتھام قتل فاطمھمقتول یافت شده، 

 . شودی میدستگیر و زندان
فاطمھ   ،بنا بھ گفتھ مامورین اداره آگاھی

 ضد و نقیض یحرفھا   ،ی ھادر بازجوی
اعتراف حامد قتل بھ ، از یکسو زده است

 دیگر از دو نفر صحبت یو از سوکرده 
 را حامد شده و  آنھا کھ وارد منزلمیکند

 .بھ قتل رسانده اند
 . کندیفاطمھ در دادگاه بھ قتل اعتراف نم

در    استان فارسی دادگاه کیفر۵شعبھ اما 
 بھ درازا دو ساعتکھ تماما یک جلسھ 

شانزده سالھ را محکوم بھ  فاطمھ  ،کشید
 ی حکم فاطمھ در دیوانعال،میکنداعدام 

کشور نیز تایید شده و ھر آن ممکن است 
 . کھ اجرا شود

ابرھیم محکوم بھ قصاص .  می گرددبود، 
 .می گردد) اعدام(
  
 نوجوانی ١٣٨٦ھفدھم فروردین ماه سال   ــ

حامد در شھرستان مرودشت ناپدید بھ نام 
 ی اطالع می شود ماموین اداره آگاھیم

 بھ نام رضا دیده یدھند کھ حامد با شخص
و  سالھ دستگیر و پانزدهرضا .  شده است

خواھر  کند کھ بھمراه یتحت فشار اقرار م
سالھ، محمد، حسن و ١٢صادق زاده اش 

.  سالھ حامد را بھ قتل رسانده اند١٥سیامک 
تحت فشار بازجویی ھا در اداره رضا 
 بھ نام کریم ی ھم بھ قتل شخص دیگرآگاھی

 . کندیاعتراف م
قلمداد میشود و در  پرونده یرضا متھم اصل

اما محمد    ،قرار می گیرد چوبھ دار ییکقدم
در   ،کھ او ھم فقط پانزده سال سن دارد

 بدون اطالع بھ ١٣٨٩   تیرماهنوزدھم
خانواده اش، در زندان مرودشت شیراز بھ 

 .  شودیدار آویختھ م
جده یرضا بھ ھ  ،در این تراژدی دردناک

 سالھ خواھر ١٢، صادق یسال حبس تعزیر
 شاھد قتل این دلیل کھ صرفازاده رضا، بھ 

و حسن و سیامک می گردد  تبرئھ ه استبود
 سال حبس و ١٥بھ اتھام معاونت در قتل بھ 

احکام .   گردندیضربھ شالق محکوم مصد 
  استان فارسی دادگاه کیفرصادره از سوی

 . رسیدمی کشور ی دیوانعال٣٣بھ تایید شعبھ 
 پرونده در ی سالھ متھم اصلپانزدهرضا  

را بازگو  تلخ خود یزندگ  ھا حقایقیبازجوی
 سال سیزدهکھ ی دو سال پیش در حال:  کرد

 و یکسال از مرگ مادرش ھبیشتر نداشت
 را مورد او بھ نام محمدجواد تھ فردیگذشیم

از "رضا می گوید . میدھدآزاد و اذیت قرار 
را  یچکس  ھ،ھ بودم بھم ریختینظر روح

 با  این رویدادنداشتم کھ بتوانم در این باره
 پدرم سکتھ کرده و زمین.  او حرف بزنم

 کھ یخواھرم نیز بھ خاطر مشکالت. گیر بود
.  و فوت کرد زدیداشتیم دست بھ خودکش

برادرم بجرم اعتیاد و سرقت در زندان 
.  "بود  . ی  قربان نوجوان پانزده سالھرضا. 
 وپناھی است کھ با انبوھی از  پشتبی

 در زندان بھ حال خودش ،دردھا و عقده ھا
 .رھا شده است

 
محمدرضا حدادی، نوجوان دیگری است   ــ

 میلیون تومان پول ١۵کھ بھ خاطر دریافت 
حاضر شد ارتکاب یک قتل را بر عھده 

خانواه بگیرد حکم او قصاص بود ولی 

٧٨شماره   کودکان مقدمند  

٨ادامھ در  صفحھ   



 
 ٥ کودکان مقدمند

 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان! 

 کودکان کار وخیابان
 ودا ایلکا

 بقدرت رسیدن جمھوری اسالمی سبب
 در  شد کھ جمعیت خانواده ھای فقیر

باال رود و بطرز سرسام آوری ایران 
 مجبور شوند بھ کاربیشتری کودکان 

 .خیابانھا بپردازند در
با جدا شدن از کودکان کار و خیابان 

 محیط زندگیشان بھ خانواده عمال
 از این برخیاگرچھ .  پیوستخیابان 

کودکان با خانواده ھایشان ارتباط دارند 
اما بعضی دیگر یا ھیچ ارتباطی با 

بندرت می یا    خانواده ھایشان ندارند
کودکان .   خانواده ھایشان را ببینندتوانند
نمی توانند بھ مدرسھ بروند اغلب کار 

دوران خوش کودکیشان در  از و
مدرسھ با دوستان و ھمکالسیھایشان 
بھره ای نمی برند مجبورند کھ برای 

تامین پول و کمک بھ اقتصاد خانواده  
 .کار کنند

 
 کودکان کار در خیابان

درصد زیادی از این کودکان با    ــ١
خانواده خودشان زندگی می کنند و با 

 .آنان ارتباط ھر روزه دارند
چند درصد از این کودکان بدون    ــ٢

ارتباط با خانوادھایشان ھستند و 
معموال درتیمھای چند نفره کار و 
زندگی می کنند وعموما کودکان 
فراری و بد سرپرست از این دستھ 
قرارمی گیرند کھ فاقد ارتباط با خانواده 

 .می شوند
درصد دیگری نیز توسط باندھای ــ ٣

خانواده ھایشان خریداری،   از  تبھکار
اجاره و یا ربوده می شوند و از آنان 

ھای بزرگتری مثل تنفروشی   در دستھ
و پورنوگرافی، فعالیتھائی چون خرید 
و فروش مواد مخدر و دزدیھای کالن 

 ،از این کودکان بھره کشی میکنند
میزان ارتباط این کودکان با خانواده 
متفاوت است و ممکن است چندبار 

 یدرماه یا سال محدود شود ودر پاره ا
 پایان عمرکوتاه و تاازموارد 

بسیارسختشان ھیچوقت نمی توانند 
 .خانواده ھایشان را ببینند

  
 کودکان شاغل در کارھای خانگی

بھ کودکانی گفتھ می شود کھ بھ عنوان 

بخش مھمی از نیروھای کار فعال در 
فعالیتھای دولتی ، اقتصادی خانواده نظیر 

وردستی   کشاورزی، دامداری، فروشندگی،
در مغازھھا یا کارگاھای مختلف و ھمچنین 
در خانھ داری از آنھا بھره کشی می کنند و 
ھیچوقت در معادالت اقتصادی این بخش از 
فعالیت کودکان بھ عنوان کار محاسبھ نمی 

 .شود
ی کھ از سوی دولتھا و نھادھای یآمارھا

وابستھ بھ سرمایھ داری داده میشود ھمیشھ 
 نمی خواھند جامعھ چرا کھ.  استنادرست 

 چقدر است  در کودک کار مطلع شود میزان
خطر می بھ غیر این صورت منافع سرمایھ 

بین المللی معموال آمارشان را نھادھای .  افتد
از سوی منابع رسمی خود دولتھا دریافت 
میکنند و عموما شامل بخش آشکار و قابل 

 کودکانی است کھ در مراکز بزرگ دسترس
 باقی کارگران کودک در حال کار میباشند و
 را جزو آمارشان نشان و انبوه اشتغاالت آنھا

خیابانھا و    کھ دراز قبیل کودکانینمیدھند 
، فروش وسایل ارزان  گداییپارکھا مشغول

قیمت و یا کودکانی کھ بیشتر شامل دختران 
 مشغول ی ثروتمندانخانھ ھا  می شوند در

 کلفتی و ، ونگھداری کودکانگیکار خان
بازارھای تن   کودکانی کھ در.  غیره ھستند

فروشی، دزدی، خرید و فروش مواد 
 .مخدرھستند را جزو آمارشان قرار نمی دھند

ھمچنین کودکان دختری کھ تحت قوانین 
 سالگی ٩قرون وسطائی اسالمی از سن 

مجبور بھ ازدواج ناخواستھ می شوند کھ باید 
 برای ھمیشھ بچھ داری و خانھ داری بکنند

نیز معموال دراین آمارھا یا قید نمیشوند و در 
گوشھ ای دور از دید ھستند و اغلب شمرده 

 .نمیشوند
ی ھزاران ھزار کودکاین ارقام طبعا شامل  

نیروھای مختلف و جریانات خدمات  در کھ
اسالمی و باندھای مافیائی مورد استفاده و 
بھره کشی قرارمی گیرند جزو آمارھای 

 .ندکاری جھان سرمایھ داری قرار نمی گیر
  

کودکان شاغل در کارگاھھا و دیگر 
  ؛محیطھای کار

کودکانی ھستند کھ با عنوان   این کودکان،
. کارگر ساده، وردست، شاگرد و پادو   .

تولیدی،   درانواع مشاغل صنعتی،   .
 ، بافندگیکارگاھھای  دامپروری،  کشاورزی،

حصیر بافی و آجرپزی،   قالیبافی،
 نجاری،  مکانیکی، آرایشگری،  تراشکاری،

 ، نظافتنانوائی، خیاطی،  لولھ کشی، قنادی،
آشپزی، کار خانگی و کال درمحیطھای غیر 
مرتبط بھ خانواده مشغول کارھای سخت و 

و با دستمزدھای  بسیار طاقت فرسائی ھستند 
 .ناچیز ممر معاش می کنند

  
 ؛کودکان شاغل در باندھای تبھکار

 کھ توسط ھستنداین کودکان، کودکانی 
 باندھای تبھکار از خانوادھھایشان اجاره،

خریداری و یا ربوده می شوند و در بدترین 
شرایط کاری ازآنھا سو استفاده می کنند کھ 

و   در بردگی جنسی تنفروشی و پورنوگرافی
یا کارھائی نظیر خرید و فروش مواد مخدر 
و دزدیھای کالن مورد بھره کشی قرار می 

 .گیرند
این کودکان ھمیشھ در وحشت ، ترس و 
ناامنی بسر میبرند ولی مجبورند کھ در 
شرایط بسیار سخت و ناھنجار و بدون ھیچ 

 وسای و رکارفرمااعتراض یا نافرمانی از 
باندھای مافیائی با ساعات کار بسیار طوالنی 
ھمراه با آزار و اذیت فراوان و داشتن 
مشکالت روحی، جسمی و حتی تنبیھ ھای 
بدنی و استفادھھای جنسی از طرف 
کارفرمایان بھ کارشان ادامھ بدھند و درصد 

کارفرمایانشان تقدیم  را در آمدزیادی از 
 .کنند

  
کودکان در جنگھای مختلف، بازارھای 
اقتصادی و سیاسی اولین قربانیانی ھستند کھ 
در بدترین شرایط زندگی قرار می 

مثال در تحریم دولت عراق از طرف    گیرند
امریکا پس از جنگ خلیج، با وجود اینکھ 
یک تصمیم سیاسی بود ولی موجب مرگ 

 ھزار کودک ٥٠٠بسیار وحشتناک بیش از 
 .شدو درمان عراقی بھ دلیل نرسیدن دارو 

 میلیون ٤٥٠جھان طبق آخرین آمار در 
کودک کار وجود دارد کھ بیشتر در آسیای 

 خاورمیانھ،  آسیای غربی،  جنوب شرقی،
 واروپای شرقی   امریکای التین،  افریقا،

 چون ایران، افغانستان، پاکستان، یکشورھای
ھند، موزامبیک، رواندا، چین و خیلی از 
کشورھای دیگر این کودکان در ناامنی و 

بر طبق د آزار و اذیت زیاد مشغول کار ھستن
گزارشات نھادھای مستقل دفاع از حقوق 

 میلیون کودک کار و خیابان ٣کودکان حدود 
این کودکان جزو بی   ،در ایران وجود دارد

حقوقترین قشر جامعھ بھ حساب می آیند کھ 
٦ادامھ در  صفحھ  ستم و ،زیر ظلم  

٧٨شماره    



 

کودک توانست منجر بھ تصویب برخی 
از جملھ .  قوانین در سطحی بین المللی گردد

 پیمان ١٣٦٨ آبان ٢٩  ١٩٩٨،نوامبر ٢٠در 
 ماده بھ تصویب ٥٤نامھ حقوق کودک در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید کھ 
پس از تصویب از سوی تمامی کشورھا بجز 
کشور امریکا و سومالی امضا گردید کھ 

 این ١٣٧٤جمھوری اسالمی نیز در سال 
پیمان نامھ را امضا کرد ولی ھیچوقت این 
پیمان نامھ را اجرا یا عمل نکرد کھ در سال 

پروتکل دیگر در زمینھ دو  نیز ٢٠٠٢
ممنوع بودن سواستفاده جنسی کودکان و 

 ممنوع بودن وخرید وفروش کودکان 
بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانھ بھ 
 تصویب مجمع عمومی این پیمان نامھ پیوست

 ١٨کھ خدمت سربازی اجباری افراد زیر 
سال را ممنوع میکند و اعضا این پروتکل 
متعھد می شوند کھ از ھر اقدام ممکن برای 
جلوگیری از ورود کودکان بھ گروھای مسلح 

 .استفاده کنند 
این پیمان نامھ دارای نواقص جدی و تفسیر  

بردار است و کماکان دست دولتھا را در 
استثمار و بی حقوق کردن کودکان و دست 
درازی مذھب  و سنن کھنھ در زندگی 

 .کودکان باز میگذارد
  

 با امید بھ ریشھ کن کردن کارکودکان دردنیا 
 !و سرنگونی جمھوری اسالمی

 

 ٦ کودکان مقدمند

 . ادامھ از صفحھ قبل
و استثمار نظام سرمایھ داری جمھوری 

  . اسالمی ھستند
 مدتھای طوالنیجمھوری اسالمی 

وجود کودکان کار و خیابان را در 
این    ایران انکار می کرد تا اینکھ

انعکاس و در آنچنان زیاد شدند کودکان 
غیر قابل تردید یافتند و مشکالت 

 رسانھ ھایفراواین آنا د رمطبوعات و 
 جمھوری ،گوناگون منعکس شد

 وجود این گردیداسالمی مجبور 
ی کھ بردگان ارزان.  را بپذیردکودکان 

در بازار قرون وسطائی در شرایط 
 .بیرحم کار نابود میشوند

بھ گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 
 میلیون کودک در ٢٠٠ میلیارد و ٢

 نفر دوجھان زندگی می کنند کھ از ھر
یکی از آنھا فاقد نیازھای اولیھ مانند 
تغذیھ کافی، آب پاکیزه، کمک ھای 
پزشکی، آموزش مدرسھ ای یا سر پناه 

 .ساده ھستند
  

 دھھ رژیم سھحاکمیت بیش از 
ضدانسانی جمھوری اسالمی بر 
تودھھای محروم جامعھ دستاوردھائی 
جز فقر، محرومیت، بیکاری، گرانی، 
فحشا، اعتیاد، سرکوب، خشونت، 
دستگیری، زندانی، شکنجھ، اعدام، 
سنگسار، فالکت اقتصادی، اختناق و 
سانسور و بازگشت بھ قوانین قرون 
 وسطائی و فرھنگ مرد ساالری،

تعصبات و تبعیضات جنسی و مذھبی 
 .در بر نداشتھ است

میلیونھا انسان از کارگران و  
ایران در فقر و سیھ   زحمتکشان در

روزی ھستند در صورتیکھ تمامی 
امکانات مادی و قانونی جمھوری 
اسالمی کھ در خدمت انواع استثمار و 
فرودستی کل جامعھ بالخص استثمار 
زنان، کودکان و طبقھ کارگر می باشد 

رایگان    کھ در ایران بجای تحصیل
برای کودکان از آن استفاده ھای جنسی 

 . و روحی می کنند
تالش برای نجات کودکان از وضعیت  

موجود در سطح بین المللی در جریان 
فشارھای فعالین دفاع از حقوق .  است

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  

 
 

٧٨شماره    

  کودکان، قربانیان خشونت فزاینده
 طالبان افغانستان

 
آخرین برآورد سازمان ملل از افزایش 
قربانیان غیرنظامی در افغانستان خبر 

بنا بر این برآورد شمار .  دھد می
قربانیان غیر نظامی سال جاری نسبت 

 درصد افزایش یافتھ ٣١بھ سال گذشتھ 
 درصد ۵۵شمار کودکان قربانی .  است

 .دھد افزایش نشان می
طبق گزارش جدید سازمان ملل متحد، 
شمار قربانیان غیرنظامی افغانستان در 

ی نخست سال جاری نسبت بھ  ماھھ شش
ی زمانی در سال گذشتھ بھ  ھمین دوره

از .  ای چشمگیر افزایش یافتھ است گونھ
ژانویھ تا ژوئن سال جاری حدود 

 غیر نظامی کشتھ شدند کھ این ١٢٧١
ی نخست سال  ماھھ رقم نسبت بھ شش

 درصد افزایش نشان ٣١گذشتھ 
 .دھد می

بنا بر گزارش اشتافن د میستورا، 
ی سازمان ملل در  ی ویژه فرستاده

کابل، شمار کودکان قربانی در 
افغانستان در سال جاری نسبت بھ سال 

 . درصد افزایش یافتھ است۵۵گذشتھ 
 

 بر ٢٠١٠ی نخست سال  ماھھ در شش
 ١٧۶گرایان افراطی  اثر حمالت اسالم

 تن از آنان زخمی ٣٨٩کودک کشتھ و 
این میزان بیش از دوبرابر .  شدند

قربانیان کودک این کشور در ھمین 
 .ی زمانی در سال گذشتھ است دوره

اشتافن د میستورا کھ این گزارش را 
، ) مرداد١٩( اوت ١٠شنبھ،  روز سھ

تسلیم سازمان ملل کرده است، کودکان 
پذیرترین اقشار  و زنان افغان را آسیب

ھای این کشور  جامعھ در درگیری
گوید، زنان و کودکان  او می.  داند می

ھا و  در خانھ«بیش از گذشتھ 
روستاھایشان ھدف حمالت قرار 

بھ .  »شوند گرفتھ، کشتھ و زخمی می
ی وی، کودکان حتی در افغانستان  گفتھ

 .شوند در مالء عام اعدام می

 :موضوع این شماره برای اظھار نظر شما
 

ت اعی گف م ت ار و امور اج : وزیر ک
رای وزارت  قانون ھیچ وظیفھ ای را ب

کار در قبال کودکان کار در خصوص 
 .آموزش مشخص نکرده است

ا  رض دال ب ارس، ع زارش ف ھ گ ب
االسالمی در پاسخ بھ این پرسش  شیخ

ده  دی ال پ ب کھ وظیفھ وزارت کار در ق
ار  ت، اظھ اجتماعی کودکان کار چیس

ی وزارت کار :  داشت ت ی ول ئ ھیچ مس
 !در این خصوص ندارد

 
 ؟! پاسخ شما چیست



 کودکان مقدمند 

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

 !فیتیلھ جمعھ تعطیلھ 
 شادی و نشاط کودکان ،در حکومت اسالمی

ھر آنچھ بویی از شادی داشتھ .  ممنوع است
کودکان اولین .   باید برچیده شود،باشد

قربانیان ھجوم ھیوالی اسالمی بھ جامعھ 
 نمیتوانند ، نمی توانند  از خود دفاع کنند،اند

 ھر آنچھ کودک ،مخفیانھ شادی و بازی کنند
 ھماناست کھ می ،در حال انجام آن است

تکرار .   تصمیمی درکار نیست،اندیشد
لحظات شادی بخش برای کودک استمرار 

 . شادی است
حکومت اسالمی مثل تندبادی کھ کورسوی 

 تھ مانده شادی و ،شمعی را خاموش کند
 ،قدغن.  بازی کودکان را ھم ممنوع میکند

قذغن تنھا عبارتی است کھ جمھوری 
 .اسالمی برای کودکان دارد

روزھای جمعھ از شبکھ دوم تلویزیون 
جمھوری اسالمی برنامھ ای پخش میشود بھ 

مجری مرد  "   جمعھ تعطیلھ،فیتیلھ"نام 
 و کودکان شرکت ، بازیگران مردند،است

) زن و مردند(کننده در این برنامھ اما 
 کمی صبر کنید تا آخر ماجرا ،عجلیھ نکنید

 .را بخوانید
یکی از آخوندھای ھفت خط حکومت 

االسالم محمد حسن راستگو،  حجتاسالمی 
کھ ھر چھ بھ او بچسبد راستگویی با صدمن 

 این برنامھ یعنی ،چسب دوقلو ھم نمی چسبد
 .فیتیلھ جمعھ تعطیلھ را  بھ یاد انتقاد میگیرد

این برنامھ ھرچھ ھست موضوع بحث ما 
نکتھ اصلی دیدگاه جمھوری اسالمی .  نیست

بھ موضوع کودکان است کھ بخوبی در 
 :افاضات آقای حاجی خود را نشان میدھد

 یرئیس مركز تربیت مرباین حجت االسالم 
 حوزه یكودك و نوجوان دفتر تبلیغات اسالم

این وسط اگر خواستید !   استعلمیھ قم
ھوشتان را آزمایش کنید بدون اینکھ بھ جملھ 

 یک بار دیگر سمت ایشانرا ،قبلی برگردید
 .امتحان کنید! از حفـظ بگویید

 نمیدانند کھ این ،شادی ھورا میکشند
. شرک است و از اھورامزدا آمده است

مثال کودکان باید از شوق و فریاد بزنند 
البتھ چون ذکر نام خداست "  اللللالاااااااه"

جایز نیست بدون دست نماز نام ببرند و 
مستحب است کھ قبل از ھیجانات کودکی 

شادی ھم !  دست نماز و تیمم داشتھ باشند
اگر کودک را از حالت عادی خارج کند 

 !البتھ جایز نیست
 

آخوند راستگو اما ھمھ حرفشر انگفتھ 
اختالط دختر و پسر  از دیگر ":  است

اشكاالت برنامھ فیتیلھ است ھر چند 
 حاضر در این برنامھ كوچكند و یھا بچھ

 ندارند و من ھم ی، تكلیفیاز نظر شرع
نیستم كھ حجاب كامل ی نظر   انسان تنگ

 ی نابالغ واجب بدانم، ولیھا  بچھیرا برا
مسالھ این است كھ دختربچھ باید بداند كھ 
پوشش او با پسرھا فرق دارد و 

آنھا   نیست،یمجاورتش با آنھا كار درست
 بفھمند كھ نباید با یباید از ھمان كودك

جنس مخالف خود بدون رعایت موارد 
از این رو  .برخورد داشتھ باشند یشرع

 زیبا ی رنگیتوان با پوشاندن لباسھا یم
ھا، آنھا را  با پوشش مناسب بھ دختر بچھ

 با این مفاھیم آشنا كرد و در یاز كودك
توان آنھا را  ی ھم می تلوزیونیھا  برنامھ

از ھم جدا، یا یك برنامھ ویژه دختران و 
  . .."یك برنامھ ویژه پسران تولید كرد

حاال ماجرای کودکان زن ومرد دستتان 
آمد؟ عمق سفاحت را میینید؟ تفکر 
عصر حجری را مشاھده کردید؟ 
جمھوری اسالمی بزرگترین خطر برای 

از ھر .  سالمتی و رشد کودک است
 !سمی مسموم تر است

  كودكیرئیس مركز تربیت مربآقای 
 ھم مانند حاج آقا ،جمھوری اسالمی

محصولی وزیر میلیاردر میخواھد 
مھدکودک ھا ھم شھید پرورش دھند و 

 !گرنھ دکان ھمھ را تختھ میکند
در یکی از سایتھای مرتبط با رژیم 
اسالمی انتقادات جدی تری بھ این 
برنامھ وارد شده است این کامنت ھارا 
ھم بخوانید تا کودک آزاری سیستماتیک 
جمھوری اسالمی بیشتر و بھتر عیان 

 : شود
 

 یبا اشاره بھ نقاط مثبت و منفجناب حاجی 
 كھ "فیتیلھ جمعھ تعطیلھ"ی برنامھ تلویزیون

 جمعھ از شبكھ دوم سیما پخش یروزھا
استفاده از ":  اظھار داشت شود،  مي

 كھ افزون ی یك كارشناس روحانیدیدگاھھا
، با زبان ھنر ی دینی عمیق از مبانیبر آگاھ

 ی و محتواییھم آشنا باشد، رشد سطح كیف
 یاین برنامھ پر بیننده را در پ

انصافا اگر شما چیزی از این جملھ  (".دارد
کھ  كودك یرئیس مركز تربیت مربحاجی 

 ، سر در آوردید،عینا برایتان نقل گردید
برای شماره بعد نشریھ بفرستید درجا یک 

 !)ساعت مچی جایزه بگیرید
 یرئیس مركز تربیت مرب:  اما باقی افاضات

كودك و نوجوان مسالھ ھورا و جیغ كشیدن 
 كودك را یھا و سوت و كف زدن در برنامھ

ھر چند شاید بتوان : "قابل پذیرش نمی داند
 در یزدن با مسامحھ گذشت، ول از كف

چرا ما با .  موارد دیگر باید تجدید نظر شود
 نكنیم و ی، نوآوری دینیاین فرھنگ قو

 را بر اساس فرھنگ و مذھب خودمان یلفظ
 مانند ھورا استفاده یابداع نكنیم و از الفاظ

 زرتشتیان یكنیم كھ شاید مخفف اھورامزدا
است كھ ھنگام روشن كردن آتش آن را بیان 

  ."كردند یم
ھوش و ذکاوت و کودک شناسی و واژه 
شناسی و عمق درایت حضرت آقا را 
مشاھده کردید؟ این ایده مذھب خودمان 
شالقش بیش از سھ دھھ است بر گرده ھمھ 

 از حجاب کودکان تا بھ دار ،فرود آمده است
ھمگان حجم عظیم  . . . کشیدن کودکان را و 

فرھنگ خودی را ھمان .  جنایتش را دیده اند
.  فرھنگ حوزه و حجره و صیغھ و   .  .

ی در کار   "خودمان" گرنھ ،ترجمھ کنید
کودک ستیزی آشکار   !نیست کھ معنی بدھد

و خشم و نارضایتی از شادی کودکان را در 
کلمھ بھ کلمھ این کارشناس اسالمی ضد 

؟ اگر از مردم وحشت !کودک می بینید
 خنده ،نداشت راست و پوست کنده می گفت

 کودک را از ،و شادی قدغن است
 کودک وقتی احساس ،ذکرخداوند دور میکند

 و بھ ،ھیجان کرد باید آیت الکرسی بخواند
 یاحسن و یاحسین بگوید ،دور خود فوت کند
کودک ھم االوبال باید .  و صلوات بفرستد

مسلمان باشد و اسالم آورده باشد و شھادتین 
 !!!!کودک غیر مسلمان نداریم. گفتھ باشد

اصال ھمھ مردم دنیا کھ از فرط ھیجان و 
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٨ادامھ در  صفحھ   



 
 کودکان مقدمند

٨ 

 ٤ادامھ از صفحھ 
 !اعدامھا را مترقف کنید

 سالھ محکوم بھ ١۴نوجوان میری اشکان   ــ
خالل یک قصاص، آذر ماه سال گذشتھ در 

 باکھ  در دفاع از خود دعوای کودکانھ و
زنجیر مورد تھاجم قرار گرفتھ است با 

اه داشتھ مقتول را حین مرچاقویی کھ بھ
 مقتول با ، دھد ھدف قرار می ضربھ زدن

شود  گھان متوجھ میاافتد و ن بھ زمین می
 اصابت کرده مقتولچاقو خونی است و بھ 

مقتول .  کند است او از محل حادثھ فرار می
یزی رپس ازانتقال بھ بیمارستان بر اثر خون

 .کند فوت می
 زیر سن اینکھ پسرش تصور باپدر اشکان 

اشکان را بھ پلیس آگاھی   ،قانونی است
دادستان شھرستان فسا   . کند معرفی می

.  دھد بھ بازپرسی ارجاع می راپرونده
پزشکی .   میمانداشکان ده روز در زندان

کند عالیم بلوغ جنسی در  قانونی اعالم می
و و رشد فکری ااما   ،اشکان دیده میشود

 قرار ،علیرغم این.  ندارد  لوغ عقلیب
مجرمیت و کیفرخواست بعنوان قتل عمد 
صادر و پرونده بھ دادگاه کیفری استان 

 دادگاه کیفری استان ۴ شعبھ .شود ارسال می
رای موافق و یک رای چھار فارس با 

 میری اشکان)  اعدام( حکم قصاص ،مخالف
 ! صادر نمودرا
 
 سالگی بھ ١۵در سن …  رضا ب  محمد  ــ

اتھام یک جرم معمولی در شھر فسا 
 بھ زندان بزرگساالن  و می گرددبازداشت

در زندان سھ زندانی .  منتقل می گردد
 دست و پای وی را با دستمال بھ سالبزرگ

. کنندمی ببندند و بھ او تجاوز می تخت 
رسد  اش بھ جایی نمی ه شکایت او و خانواد

شود و بھ   آزاد میمحمد رضاپس از مدتی 
ن افراد را آگیرند  اتفاق برادرش تصمیم می

یکی از   در.  در مقابل دیدگان مردم بکشند
انھای شھر با اسلحھ کالشینکف بسر دمی

کند حکم  یکی از آن سھ نفر شلیک می
 ! محمد رضا نیز صادر شده استقصاص

 بھ كمپین علیھ اعدام
! كودكان بپیوندید  

 ٧ادامھ از صفحھ 
 !فیتیلھ جمعھ تعطیلھ

ی ــ اشاره بھ پوشش خالف اسالمی و"
رغم ی با آن سن و سال علمجری مرد است ــ

بیچاره . ( تامل داشتی فراوان جایتذکرھا
 ).مجریان و بازیگران این برنامھ

بھ ":   آتشی تر،و یکی از جاج آقا راستگو
نظر من این برنامھ با تناقضات محتوایی 

 :فراوانی روبروست
موسیقی ھای تند این برنامھ بچھ ھا را   -١

  .از حاالت معنوی و خدایی دور می کند
مراسم دعا و نیایش در این برنامھ با   -٢

شکل غربی برگزار می شود مثل اینکھ 
 .موسیقی در حال دعا پخش می شود

این برنامھ بعلت اینکھ نویسندگان آن با   -٣
علوم اسالمی آشنا نیستند بھ ھمین جھت در 
استفاده از محتوای اسالمی مانند یک تازه 
مسلمانی کھ اسمی از اسالم شنیده است 

 .استفاده می کند
ارائھ محتوای اسالمی در کنار بکار   -٤

ھای ریتم دار کھ ھم در   بردن موسیقی
حالتھای بدنی مجریان نمایان است و ھم در 

باعث تزریق نوعی )  برخی اوقات(  بچھ ھا
دین داری غلط بھ بچھ ھا است کھ این خود 

مید  ا.نوعی خیانت بھ این نسل پاک است
 و یداریم در ادامھ برنامھ مسائل اخالق

 ". بیشتر رعایت شودیشئونات اسالم
کودک ستیزی و دشمنی کور با ھر آنچھ 
شادی و نشاط برای کودک است از البالی 

ذھن کودک .  این عبارات فوران می کند
 را بپذیرد و ھظم یشئونات اسالمنمیتواند 

 جمھوری .خالف طبیعت اوست.  کند
 کور خوانده ،اسالمی باد در ھاون می کوبد

است کھ بتواند با مغزشویی کودکان خودش 
را از خطر ھمین کودکان و نوجوانان نجات 

ھمین نوجوانان و جوانان دارند توی .  دھد
! پوزه اش را بخاک می مالند.  دھنش میزنند

جامعھ در رنج و مصیبت بخود میپیچد و 
نرخ تن فروشی بھ .  خون باال می آورد

 کودکان این ،کمتر از ده سال رسیده است
جامعھ کھ دستھ دستھ و چند ھزار چند ھزار  
در قربانگاه بازار بیرحم سرمایھ و کار مثلھ 

 بزودی پاسخ آقای ، جامعھ معترض،میشوند
 ! نھ چندان راستگو و شرکا را خواھد داد

  

قرار است گوشت دم توپ حکومت 
 .اسالمی باشند

کودکی کودکان مھمترین موضوع زندگی 
آنان است و دقیقا ھمین جاست کھ 
جمھوری اسالمی با اجرای قوانین مذھبی 
و قرون وسطایی اش کل زندگی کودکان 

اگر این .  را آماج حملھ خود قرار میدھد
حق شناختھ شده کودک است کھ نباید در 
امور نظامی و انتظامی و امنیتی مورد 

جمھوری اسالمی دقیقا !  استفاده قرار گیرد
مشغول سازماندھی پایمال کردن و بھ 

در .  مخاطره انداختن جان کودکان است
این نظام ضد بشری کودک موجودی است 
کھ باید برای بھ ھالکت رسیدن تربیت 

این سند آشکار و غیر قابل انکار .  شود
حکومت اسالمی علیھ کودکان و کل 

جمھوری اسالمی .  جامعھ است
برچیده !  خطرناکترین دشمن کودکان است

شدن بساط جمھوری اسالمی در قدم اول 
نجات جان کودکان از دست این ھیوالی 

 .خون خوار است
 

جمھوری اسالمی برای در امان و سرپا 
ماندن بھ کودکان و نوزادان پناه برده 

 این نوزادان کھ ،شاید این نسل.  است
 با عضویت در ،قدرت تشخیص ندارند

 علیھ ،سازمان سرکوب بسیج شوند
خودشان بمیدان بیایند و حکومتی کودک 

 !ستیز را از سقوط محتوم رھایی دھند
 جمھوری اسالمی راه نجاتی ، اما،اما

 جوانان امروز ، نوزادان دیروز،ندارد
 در میدانھا و در شکنجھ گاھھا ،درخیابانھا

 دارند حماسھ می ،علیھ این حکومت
 .آفرینند

  
 زیر دست و پای ،میلیونھا کودک

جمھوری اسالمی افتاده اند و در حال 
این وضع غیر قابل تحمل .  نابودی اند

 باید ھر چھ زودتر دست جمھوری ،است
 !اسالمی را از زندگی کودکان قطع کرد

 ٢ادامھ از صفحھ  
 بسیج دانش آموزی

 پادگانی کردن نظام آموزشی در ایران

٧٨شماره    

 کانال جدید بر روی شبکھ ھاتبرد از ساعت ده و نیم تا دوازده و نیم شب بوقت ایران برنامھ دارد: توجھ
KBC Channel  
Freq: 11604 
Symbol Rate: 27500 
Polarity: Vertical  
FEC: 5/6  
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 برتولت برشت 

 
ای  ھ از آق ان خ ب دختر كوچولوی صاح

د، "  كی"  ودن پرسید اگر كوسھ ھا آدم ب
ر  ت ان رب ھ و م ول وچ ای ك ی ھ اھ ا م ب

 میشدند؟
اگر كوسھ ھا آدم !  البتھ:  آقای كی گفت 

بودند توی دریا برای ماھیھا جعبھ 
ھای محكمی میساختند ھمھ جور 
خوراكی توی آن میگذاشتند مواظب 
بودند كھ ھمیشھ پر آب باشد ھوای 
بھداشت ماھی ھای كوچولو را ھم 
داشتند برای آنكھ ھیچوقت دل ماھی 
كوچولو نگیرد گاھگاه مھمانی ھای 
بزرگ بر پا میكردند چون كھ گوشت 
ماھی شاد از ماھی دلگیر لذیذتر است 
برای ماھی ھا مدرسھ میساختند وبھ 
آنھا یاد میدادند كھ چھ جوری بھ طرف 
دھان كوسھ شنا كنند درس اصلی 
ماھیھا اخالق بود بھ آنھا می قبوالندند 
كھ زیبا ترین و باشكوه ترین كار برای 
یك ماھی این است كھ خودش را در 
نھایت خوشوقتی تقدیم یك كوسھ كند بھ 
ماھی كوچولو یاد میدادند كھ چطور بھ 
كوسھ ھا معتقد باشند و چھ جوری 
خود را برای یك آینده زیبا مھیا كنند 
آینده یی كھ فقط از راه اطاعت بھ 
دست میآیید اگر كوسھ ھا آدم بودند در 
قلمروشان البتھ ھنر ھم وجود داشت 
از دندان كوسھ تصاویر زیبا و 
رنگارنگی می كشیدند تھ دریا 
نمایشنامھ بھ روی صحنھ میآوردند كھ 
در آن ماھی كوچولو ھای قھرمان شاد 
و شنگول بھ دھان كوسھ ھا شیرجھ 
میرفتند ھمراه نمایش، آھنگھای 
محسور كننده یی ھم مینواختند كھ بی 

 اختیار ماھیھای كوچولو را بھ طرف 
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دھان كوسھ ھا میكشاند در آنجا بی تردید  
آئینی ھم وجود داشت كھ بھ ماھیھا می 

زندگی واقعی در شكم كوسھ ھا "آموخت 
 . آغاز میشود

 
 !یاد بگیر ساده ترین چیزھا را 

 برای آنان كھ بخواھند یاد بگیرند،
 .ھرگز دیر نیست
 كافی نیست؛ اما!الفبا را یاد بگیر

 !مگذار دلسردت كنند! آن را یاد بگیر
تو ھمھ چیز را باید !  دست بكار شو

 بدانی
 .تو باید رھبری را بھ دست گیری

 
 !آن كھ در تبعیدي،یاد بگیری ا

 !ای آن كھ در زندانی،یاد بگیر
ای زنی كھ در خانھ نشستھ یی، یاد 

 !بگیر
 !ای انسان شصت سالھ ، یاد بگیر

 .تو باید رھبری را بدست گیری
 

ای آن كھ بي خانمانی، در پی درس و 
 !مدرسھ باش

ای آن كھ در سرما میلرزی، چیزی 
 !بیاموز

ای آن كھ گرسنگی میكشی، كتابی بھ 
 .این، خود سالحي است! دست گیر

 .تو باید رھبری را بدست گیری
 

 !ای دوست،از پرسیدن شرم مكن
 .مگذار كھ با زور، پذیرنده ات كنند

 !خود بھ دنبالش بگرد
 آن چھ را كھ خود نیاموختھ یی

 .انگار كن كھ نمي دانی
 !صورت حسابت را خودت جمع بزن

  كھ باید بپردازی اش ییاین تو
 روی ھر رقمی انگشت بذار

 این،برای چیست؟: و بپرس
 .تو باید رھبری را بدست گیری

 ارسالی از خوانندگان نشریھ

  طنز؛
ھا  دختر کوچکى با معلمش درباره نھنگ

از نظر فیزیکى :  معلم گفت.  کرد بحث مى
غیرممکن است کھ نھنگ بتواند یک آدم 
را ببلعد زیرا با وجودى کھ پستاندار 

ا حلق بسیار کوچکى  الجثھ عظیم ّ اى است ام
پس چطور :  دختر کوچک پرسید.  دارد

حضرت یونس بوسیلھ یک نھنگ بلعیده 
شد؟ معلم کھ عصبانى شده بود تکرار کرد 

این از .  تواند آدم را ببلعد کھ نھنگ نمى
دختر .  نظر فیزیکى غیرممکن است

وقتى بھ بھشت رفتم از :  کوچک گفت
اگر :  معلم گفت.  پرسم حضرت یونس مى

حضرت یونس بھ جھنم رفتھ بود چى؟ 
اونوقت شما ازش :  دختر کوچک گفت

 .بپرسید
   
یک روز یک دختر کوچک در آشپزخانھ  

نشستھ بود و بھ مادرش کھ داشت آشپزى 
ناگھان متوجھ چند .  کرد کرد نگاه مى مى

. تار موى سفید در بین موھاى مادرش شد
چرا بعضى از !  مامان:  از مادرش پرسید

ھر وقت :  موھاى شما سفیده؟ مادرش گفت
کنى و باعث ناراحتى  تو یک کار بد مى

شوی، یکى از موھایم سفید  من مى
دختر کوچولو کمى فکر کرد و .  شود مى

حاال فھمیدم چرا ھمھ موھاى مامان :  گفت
 !بزرگ سفید شده

   
عکاس سر کالس درس آمده بود تا از 

. ھاى کالس عکس یادگاری بگیرد بچھ
ھا را تشویق  معلم ھم داشت ھمھ  بچھ

: معلم گفت.  کرد کھ دور ھم جمع شوند می
ببینید چقدر قشنگھ کھ سالھا بعد وقتى ھمھ 

تون بزرگ شدید بھ این عکس نگاه کنید و  
یا اون .  این احمده، االن دکتره:  بگوئید

ھا از تھ  یکى از بچھ.  مھرداده، االن وکیلھ
  .این ھم آقا معلمھ، االن مرده: کالس گفت

 
ھا در ناھارخورى مدرسھ بھ صف  بچھ

سر میز یک سبد سیب بود .  ایستاده بودند
. فقط یکى بردارید:  کھ روى آن نوشتھ بود

در انتھاى میز یک سبد . خدا ناظر شماست
ھا  یکى از بچھ.  شیرینى و شکالت بود

خواھید  ھر چند تا مى:  رویش نوشت
 !ھاست خدا مواظب سیب! بردارید



 

 

   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 ، آموزشی،تضمین و تامین امکانات رفاھی -١

دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان . بوسیلھ دولت
را، در باالترین 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   -٢

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

ھرنوع 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 .  لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندان-٥

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

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

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

  مختلط شدن مدارس در ھمھ سطوح تحصیلی. آموزشی میان دختر و پسر
 
. 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 میشود١٨رابطھ جنسی افراد بزرگسال با افراد زیر 
 

. 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. ممنوعیت اکید تنبیھ بدنی

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

 
دن  ی ان رای رھ این مطالبات فوری جنبش انسانی دفاع از حقوق کودکان در ایران و خواستھای حداقل و عاجل ب
وسط جمھوری  کودکان از محرومیت و بیحقوقی و دست درازی مذھب و مقابلھ با کودک آزاری سیستماتیک ت

ا و "  کودکان مقدمند"نھاد . اسالمی است ھ تشکل ھ ی ل ھمھ انسانھایی کھ قلبشان برای حقوق کودک میتپد و ک
 .نھادھای مدافع حقوق کودک را بھ مبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند

٧٨شماره  ١٠ کودکان مقدمند   

 ! بھ نھاد کودکان مقدمند بپیوندید،برپایی یک دنیای بھتر برای کودکان ممکن است 


