
 

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  

 

ضرورت دفاع فوری و ھمھ جانبھ از 
 در ابعاد وسیع ،حقوق کودکان

اجتماعی بھ یکی از مبرم ترین 
روزی .  اقدامات عاجل بدل شده است

نیست کھ فاجعھ ای بر فجایع دیگر در 
فقر و .   مورد کودکان افزوده نگردد

 دست ،قوانین و مناسبات عقب مانده
 ،درازی مذاھب بھ زندگی کودکان

ستونھای اصلی بی حقوقی کودکان را 
ھجوم بھ معیشت جامعھ و .  میسازند

 توسط حاکمیت ،تحمیل فقر بیسابقھ
 ھر روز ابعاد ،جمھوری اسالمی

 گرانی و ،گسترده تری می یابد
 کودکان قربانیان ،بیکاری بیداد می کند

ھمگام .  خاموش این تراژدی دردناکند
 کودک ستیزی چھره ،با این فاجعھ

کودکان زیر .  گستاخ تری می یابد
دست و پای عقب مانده ترین و 
متحجرترین قوانین و مناسبات عقب 

قربانیان بی و .  مانده لگد مال میشوند
نام و نشان و بی پناھی کھ در ابعاد 
میلیونی بکار گرفتھ میشوند تا بی 
حقوقی و بی پناھیشان قانونا بخشی از 

کار .  سود ھنگفت سرمایھ را تامین کند
 محروم شدن از ادامھ ،کودکان
 عدم دسترسی بھ امکانات ،تحصیل
 بکار ، آموزشی و رفاھی،درمانی

 ،گیری کودکان در نھادھای امنیتی
 بصورت آشکار و ،نظامی و انتظامی

دریده ای غنچھ ھای نوشکفتھ کودکی 
کودکان !  کودکان ما را  پرپر میکند

 ، کودکان کارتن خواب،کار و خیایان
 کودکان بی ھویت و ،کودکان فراری

بی شناسنامھ و دھھا پدیده فاجعھ بار 
بخشی از حرمانی است کھ جمھوری 
اسالمی پدیدآورنده و مسبب و بانی آن 

 .است

 

 ،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

 اعضا  ،سال تازه بھ ھمھ خوانندگان نشریھ
 وفعالین و مدافعین حقوق کودک گرامی؛ 

 

 ! بھاران خجستھ باد

ل  اف تشکیل جمع ھا و مح
ک  د ی ن دم ق ان م ودک ک

 !ضرورت عاجل است
 سیامک بھاری

٢ادامھ در  صفحھ   

 منیره برادران

 کودکان زندان
وجود تعداد نسبتا .  خواھم از كودكان زندان برایتان بگویم مى

زیاد كودكان یكى از نمودھاى چشمگیر زندانھاى زنان در 
كودكان .  است  بوده٦٠جمھورى اسالمى و بھ ویژه در دھھ 

مجبور بودند مراحل مختلف زندان از بازجوئى گرفتھ تا تنبیھ 
آور و یكنواخت داخل بندھا را در كنار  ھا و نیز روزھاى مالل

 .مادران خود بسر برند

براى .   گروگان بودند  او و مادرش.  على یكسالھ اولین كودكى بود كھ در زندان دیدم
٥ادامھ در  صفحھ  .  .  .نبود.  بودند دستگیرى پدر على رفتھ  

 !جای ھیچ کودکی در زندان نیست
این کمپینی است کھ برای بسیج نیرو در 
مقابل کودک ستیزی جمھوری اسالمی و 
پایان دادن بھ در زندان نگھداشتن 
کودکان ھمراه با سرپرستشان آغاز شده 

 ،کمپینی است کھ می خواھد.  است
 کودکان در  پنھان و دردناکموضوع

برای آنکھ از .   با ھمھ جراحتش مقابل دید جامعھ قرار گیرد، ابن زخم چرکین،زندان
کودکان نباید بواسطھ سرپرستشان راھی .  تکرار مکرر این فجایع جدا ممانعت گردد

بی سرپرست بودن کودک ھیچ معنایی ندارد مادام کھ دولت مسئول .  زندان گردند
٤ادامھ در  صفحھ  . مستقیم و متعھد بھ حفظ سالمت کودکان باشد  



 

در دل چنین فالکتی حق کودک بھ پدیده 
ای حاشیھ ای و دست چندم بدل میشود و 
کودک ستیزی سازمان یافتھ دولتی چھره 
کریھ خود را در اشکال خشن تری می 

مادام کھ ھیچ ارگان دولتی و .  نمایاند
ول تامین زندگی ئحکومتی خود را مس

 ایمن و خالق برای کودکان نداند و ،شاد
قوانین رسمی بخشی از سازمان گسترش 

 در غیاب یک ،خشونت علیھ کودکان باشد
حرکت وسیع اعتراضی ھیچ درجھ ای از 
بھبودی ولو اندک کھ زندگی کودکان را 

 . سر و سامان دھد قابل تصور نیست
مادام کھ زندگی کودک بستھ بھ وضعیت 
اقتصادی و موقعیت اجتماعی سرپرستان 

 دفاع از حقوق ،آینده اش رقم می خورد
آنان در دل فقر و فالکتی کھ بھ جامعھ 
تحمیل میگردد و قوانینی کھ بستر 
فروپاشی تامین رفاه کودک را مھیا 

 بیشتر از ھر وقت دیگر ،میکنند
 .ضرورت می یابد

 نباید از ،کودکان نباید گرسنھ بمانند
 ورزش و بازی ،دسترسی بھ علم و دانش

 نباید بعنوان برده مزدی ،محروم شوند
 نباید ،چرخ خونین سرمایھ را بچرخانند

 کودکان را بازیچھ امیال ،مذاھب
 نباید کودکان ،ارتجاعی خود قرار دھند
 نباید اعدادم ،در زندان محبوس گردند

.   شوند و  دھھا مطالبھ عاجل و فوق . . 

٧٩شماره  کودکان مقدمند   

فوری دیگر کھ پایھ ھای اولیھ و خشت بنای 
امنیت زندگی کودکان را تامین میکند باید 

 اما چگونھ؟ درعمل چگونھ ،آری!  برقرا گردد
؟ چگونھ !چنین آرزویی متحقق میگردد

میتوانیم با کار کودکان مقابلھ کنیم و ممنوعیت 
آنرا متحقق کنیم؟ مبارزه با تحمیل حجاب بھ 
کودکان چگونھ ممکن می گردد؟ در حالیکھ 
فقر و فالکت میلیونی شیرازه خانواده را از ھم 
میپاشد و کودکان در ابعاد باور نکردنی بھ نان 

 تامین ،آوران و بردگان مزدی بدل میگردند
 شاد و ایمن برای کودکان ،زندگی مرفھ

؟ آیا اصوال در جامعھ ای !چگونھ میسر است
کھ فقر و فالکت را دارند بھ آن تحمیل میکنند 
دفاع از حقوق کودکان و تثبیت آن شدنی 
است؟ اصال خود کودک بعنوان فرد رسمیتی 
دارد کھ حق او داشتھ باشد؟ آیا دفاع از حق 
کودکان تالشی بی ثمر با آرزوھای زیبایی 
نیست کھ عده ای انسان خیرخواه و بشر 
دوست کھ دستشان ھم بھ جایی نمیرسد وقت  و 

 ؟!زندگی و امنیت خود را صرف آن کرده اند
اگر عملی کردن مطالبات و خواستھ ھای ولو 
کوچک و ابتدایی در درجھ نخست با سد و 

 آیا ،دیوار حاکمیت اسالمی برخورد میکند
 زود فرجام تر و ،ھمین کارھای خیریھ ای

عملی تر و شدنی تر نیست؟ یک ده آباد بھتر 
؟ اینھا گوشھ ای از !از صد شھر ویران نیست

کشمکشی است کھ ھر فعال مدافع حقوق 
. کودکان روزانھ با آن دست وپنجھ نرم می کند

اینھا گوشھ ای از موانع بر سر راه جنبشی 
است کھ میجنگد تا حق کودک و تامین زندگی 
مرفھ برای او را از خرج جیب و سفره خالی 

 بھ وظیفھ دولتھا و ،خانواده جدا و بھ تعھد
بھ موضوعی ! حکومتھا درقبال جامعھ بدل کند

سیاسی بدل کند کھ بشود مانند یک مطالبھ 
. روی پیشخوان جامعھ گذاشت و تامینش کرد

برایش نیرو فراھم کرد و خطوط  پیشرفتش را 
مدافعین و مخالفینش را دید و .  مشخص کرد

برای اینکھ کودک و حقوقش بخش .  شناخت
 دفاع از ،جدایی ناپذیر تامین رفاه جامعھ گردد

حقوق کودکان را بھ امری اجتماعی بدل کند تا 
. مانند یک شاخص عمومی قابل محاسبھ باشد

برای اینکھ رفاه کودک معیار درجھ رفاه 
 ! جامعھ باشد

 
 !دفاع از حقوق کودکان امری سیاسی است

 ھر مطالبھ برای ،دفاع از حقوق کودک
 مصون و در امان ،اصالح و بھبود زندگی

نگھداشتن کودکان از انواع  تھدیدات اجتماعی 
بالفاصلھ با دیوار بگیر و ببند جمھوری 

از تعیین سن .  اسالمی روبرو میشود
 از تامین ، تا حقوق اجتماعی اش،کودک

ضرورتھای اولیھ زندگیش تا تامین 
 ،آموزش و حق دسترسی بھ بھداشت

 از ، پرورش جسمی و ذھنی،درمان
رھانیدن کودک از طناب دار و تعطیل 

. . . کردن زندانھا و دادگاھھای اطفال و 
بالفاصلھ با سد قوانین و کارکرد دستگاه 
دولتی و امور قضایی و حقوقی حاکمیت 

دفاع از .  جمھوری اسالمی روبرو میشود
حق کودک را مثل ھر حق دیگری کھ از 

 امنیتی کرده اند تا ،جامعھ گرفتھ اند
 عقب برانند ،مدافعینش را گوشمالی دھند

و اجرای مطالبات این جنبش را غیر 
فعالینش را ساکت کنند و با .  ممکن کنند

 دیگران را ،ایجاد فضای رعب و وحشت
 .نیز از صرافت فعالیت باز بدارند

بصورت واقعی دفاع از حقوق کودکان 
یک جدال و یک کارزار جدی و مداوم 

طبعا کودک نمیتواند از .  در جامعھ است
 این بزرگساالن ،حق خودش دفاع کند

. ھستند کھ این وظیفھ را بعھده می گیرند
نیروی اجتماعی عظیمی خود را متعلق 

 نیرویی کھ ھیچ ،بھ این صف می داند
منفعتی در سازمان دادن کودک 
ستیزیبرای اینکھ حقوق کودک معیار و 
محک درجھ رفاه جامعھ باشد باید این حق 

 باید در ،از حاشیھ بھ متن رانده شود
جایگاھی قرار بگیرد کھ محل تالقی 
خواستھا و زد وخورد بنیادی جامعھ 

دفاع .  معترض با  جمھوری اسالمی باشد
 مھم و ،از حقوق کودکان امر حیاتی

فوری جامعھ است و باید پاسخ در خور 
 . بگیرد

 یک جنبش ،تحقق و احراز این موقعیت
 دیگر ،سیاسی و حاضر و آماده میخواھد

کار موسسات خیریھ و عام المنفعھ نیست 
 ،کھ از سر منش دلسوزی و نیکوکاری

 بھ شمار ،ھر چقدر کھ وسعشان برسد
ناچیزی از خیل میلیونی کودکان محروم 

این مانند .  کمکی در حاشیھ جامعھ بکنند
ھر مطالبھ و کشمکش اساسی دیگر مردم 

 .معترض با جمھوری اسالمی است
کلید حل معضل کودکان دقیقا زیر چکمھ 

بین کودکان .  ھای خونین جمھوری است
و خوشبختی آنان بختک جمھوری 

فقط از این سر !  اسالمی نشستھ است
میتوان بھ حل معضلی بھ نام حقوق 

 ! کودک در ایران رسید

٢ 

!زندگی شاد، ایمن و خالق حق مسلم کودکان 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  
٣ادامھ در  صفحھ   



 

سیاسی دیدن و سیاسی کردن حقوق 
کودک میدان  اصلی نبرد را مشخص 

 احزاب و ،ھمھ دولتھا.  می کند
نھادھایی کھ کودک را و حقوقش را 

 بھره کشی از ،تابع منافع خود میکنند
کودک و محروم کردن او از حقوقش 
را یا نادیده میگیرند و یا عمال سازمان 

 !میدھند
عاملین ھجوم بھ رفاه جامعھ مشخص 
ترین دشمن کودکانند و این دقیقا در 

طرف .  ظرفیت و پتانسیل دولتھاست
حساب شدن با دولتھا و حکومتھا دقیقا 
امری سیاسی است و درھمین حیطھ 

دفاع از حقوق کودک دقیقا .  میگنجد
یک فعالیت سیاسی درمقابل این ھجوم 

 .است
 

 جمع ھا و محافل کودکان مقدمند
دفاع از حقوق کودکان امر عاجل 

 برای متشکل شدن حول ،جامعھ است
خواستھای فوری دفاع از حقوق 

 این امر ،کودکان باید در اولین قدم
اجتماعی ھمانطور کھ ھست سازمان 

 شدنی ترین و ،محتمل ترین.  یابد
موثرترین راه آن ایجاد جمعھا و محافل 

این جمعھا میتواند . کودکان مقدمند است
از ھمھ کسانی کھ دفاع از حقوق 
کودک را وظیفھ خود میدانند تشکیل 

ھزاران خانواده میتواند در ھر .  شود
کجا کھ ھستند درھر محلھ و روستا و 

 تشکیل دھنده این محافل و ،شھری
ھمھ کسانی کھ مورد .  جمعھا  باشند

اعتمادند میتوانند در این جمعھا و 
این جمعھا کار دفاع .  محافل فعال باشند

از حقوق کودکان را در محل و ھرکجا 
کھ فعالین آن حضور دارند تامین 

 ،سازمان دادن اعتراضات.  میکند
 خبررسانی و گسترش محافل ،افشاگری

و جمعھای کودکان مقدمند کار روزمره 
تعداد افراد در جمعھا .  این محافل است

از دو تا سھ نفر گرفتھ یا بیشتر بستھ بھ 
 . موقعیت میتواند تغییر کند

مدافعین حقوق کودک باید راه نشان 
کمک بھ ایجاد این جمعھا گام .  دھند

موثری در اجتماعی و ھمھ گیر کردن 
 از فشار ،حقوق کودکان بر میدارند

 .امنیتی آن بشدت میکاھد
 ،جمعھا موضوع کودک و دفاع از او

حقوق پایھ ای و خواستھای فوری 

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

 ھزاران خانواده کارگری ،آنرا سازمان دھند
و ھزاران خانواده مھاجر می توانند این امر 

 ھیچ ،ھیچ دستی از غیب.  را شروع کنند
ناجی از آسمان بھ زمین نخواھد آمد و حق 
پایمال شده کودکان ما و مھیا کردن امکانات 
رفاھی و یک دنیای شایسھ و بھتر را برای 

این خود .  کودکان ما بھ ارمغان نخواھد آورد
ما ھستیم کھ باید راه نجات کودکانمان را از 
جھنمی کھ جمھوری اسالمی برایشان ساختھ 

منتظر ھیچکس و ھیچ چیز دیگر .  مھیا کنیم
 سرمایھ ما فقط خود ما و مدافعین ،نباید بود

 .یک دنیای بھتر ھستند
در عین حال نباید یک موضوع مھم را ھم از 

 جمھوری اسالمی از ھر ،نظر دور داشت
 بھ ،زمان دیگر متشتت تر و لرزان تر است

ھمین اعتبار از ھر زمان دیگری بیشر 
 اما ،خشونت و بیرحمی از خود نشان میدھد

حربھ رعب و وحشتی کھ راه انداختھ از ھر 
. زمانی بی مایھ تر و بی دوام تر است

جمھوری اسالمی سازمانده خشن ترین 
 بجز فقر و فالکتی ،رفتارھا با کودکان ماست

 بدترین و ،کھ مسبب و باعث و بانی آن است
خشن ترین رفتارھای اجتماعی را نیز بر 

این خشونت سازمان .  کودکان ما روا میدارد
خنثی کردن نقشھ .  یافتھ نباید بی پاسخ بماند

ھای شوم جمھوری اسالمی یکی دیگر از 
فعالیتھای روزمره جمعھای کودکان مقدمند 

منفعت کودکان برھر مالحظھ . می تواند باشد
 فرھنگی و ، اقتصادی، نژادی، مذھبی،ملی
 . مقدم استولوژبک ئاید

تشکیل جمعھا و محافل کودکان مقدمند یک 
نقطھ امید در دل ویرانھ ای است کھ بھ ما 

مدافعین بسیاری در این .  تحمیل شده است
جمعھا پرورده و آبدیده  میشوند و بھ شکل 
بسیار کم دردسرتری مبارزه ما ابعاد 

 نھاد کودکان ،سراسری تری خواھد یافت
مقدمند از طریق برنامھ ھای تلویزیونی و 
نشریات خود تجریبات جمعھا ومحافل و دفاع 
از حق کودکان را منتقل خواھد کرد و حلقھ 
اتصال دھھا جمع و نھاد برای پیشبرد کاری 

 . مشترک خواھد شد
برای ایجاد جمعھا و محافل کودکان مقدمند 

شدنی بودن و موثر .  از ھمین حاال اقدام کنید
 .بودنش را از ھمین حاال تجربھ کنید

 سازمان دادن و بھ راه انداختن ،کودکان
اعتراض علیھ کودک آزاری و نادیده گرفتن 
حقوق کودکان را بدون واسطھ میتوانند 

 برپایی جشنھا و ،درمحل انجام دھند
 و بھ ھر بھانھ ای مطرح کردن ،فستیوالھا

حقوق پایھ ای و بنیادی کودکان و خواستھای 
 رھانیدن کودکان از ،فوری کودکان مقدمند

زندان و تالش برای متوقف کردن احکام 
 دفاع از کودکان خانواده ھای مھاجر ،اعدام

مشخصا کودکانی کھ جمھوری اسالمی 
عامدانھ و از سر کودک ستیزی بی ھویت و 

 اعتراض بھ ،بی شناسنامھ می خواند
وضعیت نابسامان مدارس و پایین بودن 

 ،کیفیت و استانداردھای ایمنی و آموزشی
 ھمھ و ،گرانی وسایل و امکانات آموزشی

ھمھ میتواند موضوعات متنوع کار این 
 . محافل باشد

ھیچ آمادگی عجیب و غریبی برای تشکیل 
 درجھ ،این جمعھا و محافل الزم نیست

اطمینان و نزدیکی برای تشکیل این محافل 
حتی اعضای یک خانواده با ھم .  کافی است

می توانند این جمعھا را تشکیل دھند و کار 
در ھر محل و برزن جمعھا .  را شروع کنند

و محافلی ھست کھ نشان میدھد کودکان 
 نمی توان از آنھا سوءاستفاده ،صاحب دارند

 مورد ، از نیروی کارشان بھره جست،کرد
بھ زور بھ .  تنیبھ و آزار قرارشان داد

ھای تخریبی    در مدرسھ،ازدواجشان داد
 در بسیج و ،جانشان را بخطر انداحت

. نھادھای امنیتی و انتظامی عضوشان کرد
امکانات رفاھی و آموزشی را از آنھا دریغ 

.  از بازی و تفریح محرومشان کرد و  ،کرد
. . 

ما بھ شبکھ وسیعی از فعالین مدافع حقوق 
کودک نیازمندیم کھ در ھر کجا بتوانند با 
مطرح کردن حقوق کودک و ھجوم جمھوری 

 رفاه و ،اسالمی و بھ مخاطره افکندن معیشت
 اعتراض و افشاگری حول ،سالمت  کودکان
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برای اینکھ حقوق کودک معیار و محک .
درجھ رفاه جامعھ باشد باید این حق از 

 باید در جایگاھی ،حاشیھ بھ متن رانده شود
قرار بگیرد کھ محل تالقی خواستھا و زد 
وخورد بنیادی جامعھ معترض با  جمھوری 

دفاع از حقوق کودکان امر .  اسالمی باشد
 مھم و فوری جامعھ است و باید ،حیاتی

 .پاسخ در خور بگیرد



 

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

٤ 

 !جای ھیچ کودکی در زندان نیست
 .ادامھ از صفحھ یک

بھ وضعیت کودکانی کھ در  اعتراض
بسر خود  بستگان  ویازندانھا ھمراه والدین

 کمپینی است کھ از این شماره در ،میبرند
با .  نشریھ کودکان مقدمند آغاز میگردد

انتشار سلسلھ مطالب و مصاحبھ ھایی کھ 
 زوایای دردناک زندگی این ،انجام گرفتھ

 .کودکان را نشان خواھیم داد
 مراقبت مورددر محلی امن کودکان باید 

حقیقت تلخ زندگی  ازاین رو .ندریگقرار 
  با، ھمراه با بزرگساالن،کودکان در زندان

العاده   موضوع فوق  گوناگون"  جرایم"
ھمھ کسانی کھ بھ ھر دلیل .  مھمی است

 بدون شک ،زندان را تجربھ کرده اند
 زندان محل نگھداری از ،خواھند گفت

 اما کودکانی بواسطھ ،کودکان نیست
 ناچارا ھمراه ،وابستگی بھ سرپرست خود

 . او زندانی میشوند
 دستخوش ، در زندان،کودکی این کودکان

 شخصیتی ،دگرگونیھای جدی میشود
و ضربھ شکل میگیرد و بغرنج نامتعارف 

ای جبران ناپذبر بھ کودکی کودکان وارد 
. میشود کھ گاھا جبران آن غیر ممکن است

 ما می خواھیم ،این موضوعمعرفی با 
در ابتدای کار بھ .  شویممانع از تکرار آن 

دوستانی مراجعھ کردیم کھ خود تجربھ 
شاھد زنده  عزیزانی کھ خود ،زندان داشتند

در زندانھا بوده این کودک ستیزی آشکار 
 در باره آن ،مشکل را می شناختند.  اند

 مصاحبھ کرده بودند و ،مطلب نوشتھ بودند
از ھمھ مھمتر بعضا شاھد تاثیر ضربات 
جانکاه و تخریب شخصیت آن کودکان در 
بزرگسالی و عوارض ماندن در زندان 

 .بوده اند
 تصریح میکند ھا آیین نامھ سازمان زندان

توانند تا سن سھ سالگی با   کودکان میکھ
این آیین نامھ .  مادرانشان در زندان بمانند

علنا محبوس بودن کودک ھمراه با 
اما در .  سرپرست خود را قانونی میکند

عمل ھمین تعھد نیز انجام نمیگردد و 
کودکان حتی تا سن شش و ھفت سالگی ھم 

ھیچ نھاد و سازمانی .  در زندان مانده اند
ول حفظ و نگھداری از کودک مسئخود را 

الجرم کودک سرپرستی کھ مجرم .  نمیداند
شناختھ شده اگر در خارج  از زندان کسی 

.  در زندان خواھد ماند،سرپرستی اش نکند
زندان فاقد امکانات نگھداری از کودکان 

 نھ ،زندان نھ شیرخوارگاه است.  است
 زندان است و محل ، زندان،پرورشگاه

 بھ بیش از سھ ھزار نفر سیصدھزار و 
ھیچ آمار و رقمی از !   استافزایش یافتھ

جانب جمھوری اسالمی قابل اعتماد 
ھمین تناقض خود بخوبی اوج بی .  نیست

 .ولیتی این نھاد را نشان میدھدمسئ
سازمان زندانھای جمھوری اسالمی برای 

 در نھ سال پیش ،خالی نبودن عریضھ
 با اعالم ایجاد مراکزی ٨١یعنی در سال 

اعالم کرد کھ کودکانی "  سرای مھر"بنام 
را کھ سرپرستشان در زندان است در این 

آنرا بطور .  محل نگھ خواھد داشت
نمایشی از زندان گنبد گلستان شروع و 
ھمانجا بدون سروصدا خاتمھ داد و بھ 

طرحھایی کھ ھیچگاه .  فراموشی سپرد
 روز بھ روز ،اما در عوض.  انجام نشد

گزارشھای .  وضعیت زندانھا وخیم تر شد
موجود بخوبی نشان میدھد کھ وضعیت 
بھداشتی زندانھا در حد فوق خطرناک 

 با این وجود کودکان در زندانھا ،است
ھمراه سرپرستشان زندانی و محکوم بھ 

 . تحمل بدترین شرایط ممکن ھستند

"!نگھداری از کودکان نیست کودکان  
با حداقل امکانات از کمترین حقوق "  زندان

زندانھای جمھوری .  دنمحرومھم خود 
اسالمی یکی از مخوفترین اماکن برای 

 چھ رسد کھ کودکان را ،بزرگساالن است
برخی مادران .  نیز در آنجا نگھداشت

کودک .  کودکان خود را در زندان میزایند
 در زندان کودکی ،در زندان متولد میشود

خود را در دنیایی طی می کند کھ بکلی از 
 .جھان کودک بدور است

را در ش ترین زمان زندگی کودک حساس
و روابط  جدا از جامعھ  خطرناکمحیطی

کودکان .  کنند  سپری میاجتماعی عادی
اند و  زندان بھ ناچار از صبح تا شب زندانی

این ھمان "بگفتھ بسیار از کارشناسان 
شوند بسیاری از  چیزی است کھ موجب می

کودکان زندان آنچنان بھ این محیط عادت 
کنند کھ در بزرگسالی خود بھ عنوان مجرم 

 بر اساس این ".دوباره بھ زندان بازگردند
 تعداد سالھای اخیر در ھای مستندگزارش

بشدت رو بھ افزایش گذاشتھ و بھ زندانیان 
ھای کشور ن پنج برابر گنجایش زندابیش از 

بھ سادگی میتوان محاسبھ کرد .  رسیده است
کھ چنین افزایشی چگونھ امکانات ناچیز و 

 و حداقل زندانیان را نیز کاھش میدھد
 سرپرست خود  کودکان ھمراه بامتعاقب آن

از چھ درجھ کمبود و خطر و محرومیت 
 .رنج میبرند

سازمان زندانھا آمار واقعی کودکان زندان 
چھ  بسا کھ اصال .  را منتشر و علنی نمیکند

اما طبق .  آماری ھم در کار نباشد
 ٤٥٠ وجود دست کمگزارشھای متعددی 

 کودک ھمراه با مادران خود در زندانھا
بدیھی است کھ تعداد .  مشخص شده است

واقعی این کودکان بھ مراتب بیشتر از آمار 
 تنھا طبق گزارش منتشر شده ،موجود است

 پانصد ھزارواز سوی سازمان بھزبستی
دلیل بی سرپرستی و  سال ب١٥کودک زیر 

زندانی بودن مادرانشان در مراکز بھزیستی 
مراکزی کھ خود نوع دیگری .  بسر میبرند

. از زندان برای این کودکان بحساب می آید
اما آمار دیگری عمق فاجعھ را بیشتر نمایان 

 مدیرکل دفتر شبھ خانواده بھزیستی: "میکند
 اطالع دقیقی از تعداد وضعیت اعالم کرد؛

کودکان زندان ندارد اما آمار این سازمان از 
میزان انتقال کودکانی کھ بدلیل عدم 

از ر صالحیت یا زندانی شدن مادر و پد
 تعداد کودکانی کھ بھ این ، تاکنون٨٣سال 

اند از دو  طریق بھ مراکز بھزیستی رفتھ
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 دفتر نھاد کودکان مقدمند در شھر  
 .سوئد تشکیل شدبوروس 

ر  ھ د در ش ن دم ق ان م ودک اد ک ھ ر ن ت دف
بوروس سوئد بھ ھمت اسماعیل مردوخی 

اعی   یکی از محبوبترین چھره م ھای اجت
 ،اسماعیل مردوخی.  این شھر تشکیل شد

اسی  اعی و سی از فعالین سرشناس اجتم
اس .  در سوئد است ھ پ ھ وی ب سال گذشت

خدمات اجتماعی وسیعش از جانب کمون 
ھر  )  شھرداری شھر( شھر  شنل افتخار ش

ت کرد اف ل از .   بوروس را دری اعی م اس
 .اعضای فعال نھاد کودکان مقدمند است

ھ  م ھ  او  و ھ اد را ب ھ ر ن ت س دف اسی ت
م و  ی وی گ ی اش م ھ شادب ان م یارانش صمی

 .دستشان را بگرمی میفشاریم
 

در ھر کجا کھ ھستید با تاسیس دفاتر 
 دفاع از حقوق ،نھاد کودکان مقدمند

 .کودکان را سازمان دھید



 
 ٥ کودکان مقدمند

 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان! 

 :در باره خودش می گویدمنیره برادران 
 در تبریز بھ دنیا آمدم و ١٣٣٣در اسفند 

 سالگی، کھ خانواده ام بھ تھران ١٢تا 
مھاجرت کردند، در این شھر زندگی 

 دوره دبیرستان را در مدرسھ .کردم
در دانشگاه تھران رشتھ .  طبری گذراندم

جامعھ شناسی خواندم و در بھار 
، پیش از بستھ شدن دانشگاھھا، ١٣٥٩

 .با مدرک لیسانس درسم را تمام کردم
در دانشگاه ھانوور آلمان بار دیگر 
تحصیل دانشگاھی را از سر گرفتم و 

 با مدرک فوق ٢٠٠٠توانستم در مارس 
  .لیسانس از دانشگاه خارج شوم

 ١٣٥٧برای اولین بار در خرداد 
 سال زندان محکوم ٢دستگیر شدم و بھ 

با .  اما فقط شش ماه در زندان بودم.  شدم
آزاد شدن زندانیان سیاسی، من ھم در 

 بار دوم در .آذر ھمان سال آزاد شدم
 ٩ دستگیر شدم و پس از ١٣٦٠مھر ماه 

از سال .   آزاد شدم١٣٦٩سال در مھر 
 بعنوان پناھنده سیاسی در آلمان ١٣٧٠

نوشتن را در آلمان .  زندگی می کنم
  . . .شروع کردم

 کودکان زندان
خواھم از كودكان زندان برایتان  مى

وجود تعداد نسبتا زیاد كودكان .  بگویم
یكى از نمودھاى چشمگیر زندانھاى 
زنان در جمھورى اسالمى و بھ ویژه در 

كودكان مجبور بودند .  است  بوده٦٠دھھ 
مراحل مختلف زندان از بازجوئى گرفتھ 

آور و  تا تنبیھ ھا و نیز روزھاى مالل
یكنواخت داخل بندھا را در كنار مادران 

 .خود بسر برند

على یكسالھ اولین كودكى بود كھ در زندان 
براى .   گروگان بودند  او و مادرش.  دیدم

 .نبود.  بودند دستگیرى پدر على رفتھ
او .  بودند بعنوان گروگان آنھا را آورده  

بایست روزھاى یكنواخت بند را در میان  مى
صدھا زن و دختر كھ ھر یك خود را خالھ او 

ھا و  مى نامیدند، از سر بگذراند؛ شاھد نگران
ھیجانھاى پر سر و صداى آنھا باشد و ھیاھو 

او .  و تراكم اتاق و راھروھا را تحمل كند
 بازى ساده ھم نداشت تا بتواند  حتى یك اسباب

 دلیل نبود كھ  بى.  اى را با آن تنھا باشد لحظھ
. زد على كوچولو ھمیشھ عصبى بود و نق مى

 او تنھا كودك بند ٦٠در آنوقت در پائیز سال 
دانم بعدھا كھ بر تعداد كودكان  نمى.  مان بود

شد، على ھنوز ھم در زندان بود یا  افزوده
ھاى  من در جابجائى.  بود   اینكھ آزاد شده

 .بودم  زندان او را گم كرده
  بعدھا تعداد كودكان دربند آنقدر زیاد شده

بود، كھ دیگر وجودشان براى كسى 
آمدند، ماھھا، گاه  مى.  نمود غیرعادى نمى

شدند و  حتى سالھا، در كنار ما زندانى مى
در بندھائى كھ از ھواخورى .  رفتند مى

ما .  محروم نبودند، تعداد كودكان بیشتر بود
 آنھا را دزدانھ نگاه  از درز پنجره اتاقمان

. بردیم ھاشان لذت مىیكردیم و از باز مى
ھاى ھم  تعدادشان معموال آنقدر بود كھ ھمباز

یكى .  باشند   داشتھرا و سال خودشان    سن
نشست و دیگرى او را  روى تشتى مى

آن یكى كھ كوچكتر بود، تشتى پر .  كشید مى
  ھاى كوچكش  بود و او با دست  از آب جلویش

و از پاشیده شدن آب بر .  روى آن مى كوبید
"برد  لذت مى  روى سر و صورتش خالھ . 

  ھا را بھ صف كرده تعدادى دیگر از بچھ"  اى
اما سر و صداى .  كردند  بازى مى بود و قطار

این كوچولوھا در بین صدھا زندانى 
 .بزرگسال گم بود

 را در بندى گذراندم، كھ ده ـ ٦٣تابستان 
مان بودند پانزده كودك ھم شان  بزرگترین.   بند

. بسیار آرام و متین.   سالھ  دخترى بود، شش
ھا  در كارھاى روزانھ اتاق مثل بقیھ زندانى

" كارگرى" در لیست   كار مى كرد و اسمش
نسبت بھ بقیھ كوچولوھا بقدر كافى .  بود

بزرگ بود كھ محدودیتھاى زندگى در آنجا را 
بشناسد چون تجربھ اى از زندگى خارج از 

اما ضمنا آنقدر ھم .  زندان را پشت سر داشت
. بزرگ نبود كھ بفھمد چرا باید زندانى باشد

كنم زندان براى او بیشتر از بقیھ  فكر مى
 .كودكان رنج آور بود

گاه .  آوردند آنھا بھ بازیھاى عجیبى روى مى

اى تشكیل  شدند، دستھ پشت سرھم ردیف مى
. كردند بھ شعار دادن دادند و شروع مى مى

، شعارھائى كھ در "هللا اكبر، خمینى رھبر"
گاه چشم .  شد تمام روز برایشان تكرار مى

بستند و او را با خود  اى دیگر را مى بچھ
ھاى كوچولو دوست    بچھ پسر.  كشیدند مى

 مرد را بازى   پاسدار و نگھبان داشتند كھ نقش
یكبار یكى از این كوچولوھا از سر بند .  كنند

"داد زد برادران !  خواھرھا حجاب: 
 برادران فنى زندانیان كارگرى بودند(  "فنى

كھ براى تعمیر لولھ ھا و گرفتگى توالت ھا 
 ھمھ كارھاشان را ول كردند و با )آمدند مى

  رو دست خورده.  عجلھ دنبال چادر دویدند
برادر فنى در كار نبود این یاور .  بودیم

كوچولو بود كھ با پیتى در دست وارد شد و 
 . بچھ ھاى دیگر دنبالش

ھاى   مى  ف ـ آزاد در خاطراتش نویسد از باز
پاھاى .  انگیز كودكان باندپیچى پاھا بود غم

زدند و باندپیچى  ھمدیگر را پماد مى
كردند و  از ھم پرستارى مى.  كردند مى

این را از بزرگترھا .  شدند ساعتى مشغول مى
 . بودند یاد گرفتھ

ھا و  بازى بچھ ھا بخشا انعكاسى است از دیده
  و بسیارى از آنھا تنھا تجربھ.  تجربھ ھاشان

  شان از زندگى ھمانھا بود كھ در زندان دیده
بیشتر آنھا تنھا تصویرى كھ از .  بودند

بوسى بود كھ فاصلھ  اتوموبیل داشتند، مینى
كوتاه بند تا سالن مالقات را با آن طى 

كردند و معموال این سوارى براى آنھا  مى
. ف.  ھیجان بیشترى داشت تا خود مالقات

 سال   سحر را یك  آزاد، كھ ناچار بود دخترش
و نیم در زندان نزد خود نگھ دارد، در 

 در زندان یاد   خاطرات خود از دنیاى دخترش
 .كند مى

سحر كھ حتى براى مالقات ھم از بند بیرون "
 سالھا مالقات نداشت ـ   رفت ـ مادرش نمى

.  در چارچوب بند بود  تمام آموختھ ھایش
. گرفت بسرعت اسامى زندانیان را یاد مى

شناخت و حتى او بود كھ   واردھا را مى تازه
ماشین، .  آنھا را بھ من معرفى میكرد

حیوانات، پارك، بستنى، ساندویچ و دیگر 
ھا را او از طریق  چیزھاى معمول دنیاى بچھ

در نتیجھ گاه اتفاقات .  تلویزیون مى شناخت
در اتاق سطل خالى .  آمد  مى  دارى پیش خنده

 گوسفند روى آن ھنوز   پنیرى بود، كھ عكس
زندانیھا بجاى چھارپایھ از آن .   بود پاك نشده

". گوسالھ"گفتند  كردند و بھ آن مى استفاده مى
سطل بزرگترى ھم بود كھ ھمین استفاده را 

روزى سحر ".  گاو"گفتیم  داشت و بھ آن مى
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این سھ خواھر با عشق تمام از او .  بودند
نام مھدى را ھم در زندان بر . كردند مراقبت مى
.   پسركى بود بینھایت باھوش.  بودند او گذاشتھ

 بود   گفتن اش اما چیزى در رفتار و طرز سخن
 نداشت و آدم را آزار   كھ ھیچ تناسبى با سنش

فرانك از اتاق ما كھ بطور مضاعف .  داد مى
بود، چون ھم وابستھ بھ گروه اقلیت "  نجس"

بود و ھم زرتشتى، مھدى را خیلى دوست 
شناخت و  اما مھدى مرزھا را مى.  داشت

. دانست كھ اجازه ندارد بھ فرانك نزدیك شود مى
. شناخت  ئى مى٦مھدى ھمھ ما را بھ اسم اتاق 

خانواده سھ خواھر .  ھا یعنى اتاق نماز نخوان
بودند كھ با كمال میل حاضرند  تواب اعالم كرده

اما مقامات .  مھدى را بھ فرزندى قبول كنند
روزى .  زندان او را بھ یك خانواده شھید دادند

كھ مھدى براى ھمیشھ رفت، روز عزاى سھ 
 خود   كردند احساس گرچھ سعى مى.  خواھر بود

را بروز ندھند و چنین وانمود كنند كھ جاى 
مھدى نزد یك خانواده شھید بھتر است و 
مقامات زندان تصمیمى بھ صالح مھدى 

 .اند گرفتھ
خواند،  در بندى دیگر، مادر سعید، كھ نماز نمى

ھا  "نجس"طبق مقررات زندان اسالمى بھ دستھ 
 ھم   این قانون شامل كوچولویش.  تعلق داشت

بود و وقتى  سعید در زندان بھ دنیا آمده.  شد مى
چھار دست و پا راه رفتن را آموخت، تنھا 

 براى حركت و كشف دنیا بھ اندازه یك   اش سھم
او اجازه نداشت از روى آن پتو فراتر .  پتو بود

مادر .  كند"  نجس"رود مبادا كھ دیگران را 
سعید مجبور بود وقتى براى انجام كارى از 

رود، پاى او را بھ میلھ شوفاژ  اتاق بیرون مى
 فراتر   ببندد، تا سعید نتواند از محدوده مجازش

 .رود
از مادرى كھ .  چشمھ در زندان بھ دنیا آمده بود

 اوین ٣بود و در بند   ایستاده  بر سر عقایدش
. خواند جزو معدود زندانیانى بود كھ نماز نمى

پاسدارھا و توابھا نسبت بھ او سخت كینھ داشتند 
. بودند  را بایكوت كرده  و او و دخترش

، اما، تن بھ این تحریم ضد انسانى   دوستانش
گرچھ از احترام در بین دیگران .  بودند نداده

برخوردار بود، اما بھ دلیل فضاى ارعاب و 
. فشار، ابراز این احترام باید مخفى مى ماند

كرد و   مى  مادر چشمھ ھم این مالحظات را حس
  داد كھ بھ تنھائى از عھده كارھایش ترجیح مى

زودتر از .  برآید تا فشار را بر دیگران نیفزاید
شد تا در ساعتى كھ  بقیھ از خواب بیدار مى

 ٦ کودکان مقدمند

در حین تماشاى برنامھ كودك از 
طبق معمول .  تلویزیون، گاوى دید

و پاسخ شنید كھ "  این چیھ؟"سوال كرد 
 گرفت و   اش سحر خنده.  این گاو است

رفت سطل را آورد و گفت ".  نھ"گفت 
اما سحر تا .  ھمھ خندیدند".  گاو اینھ"

، ٦٩صفحھ (."   بود  مدتھا سر حرفش
 )یادھاى زندان

شامل كودكان "   و پاكى  نجس"مقررات 
ایجاد مرزى بین .  شد زندان ھم مى

انسانھا، بھ خاطر عقیده و مذھب، یكى 
ترین جلوه  ترین و دردناك بشرى از ضد

ھاى زندان ایدئولوژیك جمھورى 
بھائیان، وابستگان گروه .  اسالمى بود

ھاى چپ، و نیز كسانى كھ نماز 
شدند و  نامیده مى"  كافر"خواندند،  نمى

توابھا و .  آمدند بھ حساب مى   "نجس"
زندانیان مسلمان متعصب، نھایت دقت 

دادند كھ براى حفظ  را بھ خرج مى
، خود را از آنھا دور   خویش"  پاكى"

توابھا این آموختھ ھاى .  نگھ دارند
مامورین ارشاد زندان را تبدیل بھ 

بودند و با قدرتى كھ در  مقررات كرده
كوشیدند آنرا بر  اختیارشان بود، مى

نتیجھ آن .  دیگران ھم تحمیل كنند
 .آپارتایدى بود بر پایھ مذھب

رومینا و روفیا، دو خواھر بودند دو 
سالھ و چھار سالھ و با مادرشان، كھ بھ 

بود،  جرم بھائى بودن دستگیر شده
از نظر توابھا و .  زندانى بودند

گرا این دو بچھ ھم مثل  مسلمانان اصول
این دو كھ در .  بودند"  نجس"مادرشان 

ھا، یعنى اتاق مربوط بھ "  نجس"اتاق 
زندانیان چپى بودند، حق نداشتند پا بھ 

و جالب اینكھ .  اتاق مسلمانھا بگذرانند
اى   سالھ٣در ھمان زمان مھدى، پسرك 

. ھم در اتاق كناردستى، زندانى بود
اما ندیده . بازى دیگرى نداشت مھدى ھم

اى بھ این دو خواھر  بودم كھ لحظھ
پدر و مادر مھدى . كوچولو نزدیك شود

در درگیرى مسلحانھ با پاسداران 
مھدى نجات یافتھ و بھ .  بودند شده كشتھ

ظاھر قضیھ این .  بود شده زندان آورده
اى نداشت،  بود كھ چون مھدى خانواده
مراقبت .  شد باید در زندان نگھدارى مى

مھدى را بھ سھ خواھر تواب سپرده 

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  

ھا و كھنھ ھاى چشمھ  حمام خالى بود، لباس
در طول روز، حمام، كھ براى .  را بشوید

ھا از آن استفاده   شستن ظرفھا و لباس
و مادر چشمھ .  شد، ھمیشھ شلوغ بود مى

 روى مسلمانى   اش  نباید آب دست و لباس
 .كرد چكھ مى

چشمھ چشمانى داشت سبز و بھ زاللى 
در آدم میل .  چشمھ ھاى كوھستانى

 را    كشیدن و بوسیدنش  درآغوش
 .انگیخت برمى

مرا : "بود  دوختھ شده بند لباسش اما بر پیش 
بھ راستى ھم اگر قرار بود !"  نبوسید

روزانھ دھھا نفر او را ببوسند، چھ بر سر 
آمد؟ چشمھ كوچولو، در   مى  اش سالمتى

مرز یك سالگى ھمیشھ اخمو و عصبى بھ 
شاید بر خالف تصور ما او .  رسید نظر مى

  قادر بود بسیارى از واقعیت ھاى اطرافش
اندوه و نگرانى .   كند  را ببیند و حس

 او را از آمدن    را ببیند و ھراس  مادرش
روزى كھ براى ھمیشھ آنھا را از ھم جدا 

 محكوم بھ اعدام بود و بھ   مادرش.  كنند
.  بھ تعویق افتاده بود  خاطر چشمھ حكمش

  نداشت پیش"  بابا"چشمھ ھیچ تصورى از 
از اینكھ بھ دنیا بیاید، او را اعدام 

 .بودند كرده
بعدھا ھمھ ما را از آنجا بردند و مادر 
چشمھ تنھا ماند در میان توابھا، كھ از او 

ترى را  روزھاى سخت.  كینھ بھ دل داشتند
 .آنجا گذراند

مادر دیگرى ھم بود در آن بند، كھ 
 ِ او ھم .  چشمھ داشت سرگذشتى مانند مادر

. بود"  زیر اعدامى"بنا بھ اصطالح زندان 
 و بھ دلیل اینكھ بھ مصاحبھ و نماز تن نداده

دگان بند، یعنى توابھا نبود، از طرف گردان 
 را بھ دنیا   در زندان دخترش.  بایكوت بود

آورده بود و نام سونا، یعنى قوى سفید بر 
ھمیشھ تنھا بود و غیر از یك .  او نھاده بود

روزى .  صحبتى نداشت دو نفر ھمدم و ھم
گرفتھ و .  او را براى بازجوئى صدا زدند

  خبر اعدام ھمسرش.  شكستھ برگشت درھم
 .را بھ او داده بودند

بالفاصلھ خبر در بند پیچید و ھمھ نگاه ھا  
.  را ندید  كسى گریھ اش.   او شد متوجھ

. جرم بود"  كافر"عزادارى براى مرگ یك 
 ِ سونا در خلوت و تنھائى، كھ  شاید ھم مادر

فقط با رفتن زیر پتو یا دقایقى را در كابین 
شد،  توالت یا حمام گذراندن نصیب آدم مى
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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 آموزشی

 .اشكھا ریختھ باشد
، كھ مدت كوتاھى را در آنجا ٣در آن بند 

سھ .  گذراندم، سیما، كوچولوى اتاق ما بود
عاشق قصھ و .  زبان سالھ و بسیار شیرین

. تخیل عجیبى داشت.  ھاى ما بود شعر
معموال كودكان زندانى داراى قوه تخیل 

سیما .   و گنجینھ لغاتشان فراوان بود قوى
رفت   از ھمھ چیز سر مى  وقتى حوصلھ اش

كرد، تنھا قصھ  وقفھ گریھ مى و بى
و آنھم نھ .   كند  توانست اندكى آرامش مى

 . بودند  اعدام شده اش پدر و نیز عمھ. ھمیشھ
بازى .  كودكان اغلب كالفھ و عصبى بودند

ھاشان با یكدیگر معموال بھ دعوا و قھر 
نوید، پسر چھارسالھ ھمیشھ باعث .  كشید مى

او كالفھ و .  شكایت مادران و كودكان بود
. گرفت عاصى بود و كوچكترھا را گاز مى

  داد كھ پسرش  شرمنده توضیح مى  مادرش
این رفتار تھاجمى را در بیرون از زندان 

 .نداشت
 از دو سال از   روشن سھ سالھ، بیش

در آن .   را در زندان گذرانده بود  زندگیش
سال ھائى كھ او در زندان بود، از تعداد 
كودكان دربند كاستھ شده بود و بیشتر وقتھا 

رفتار و سخن . او تنھا كودك بند ما باقى ماند
.  نداشت   تناسبى با سن و سالش  اش گفتن

ھایش  ھم كمتر بھ بازى كودكان   باز
حتى وقتى یاشار و بعدھا رزا .  مانست مى

كوچولو را بھ بند ما آوردند، روشن تمایلى 
سال آخرى .  زیادى بھ بازى با آنھا نداشت

كھ در زندان بود، بطور آشكار از ھمھ ما 
ھا بدعنق از خواب  صبح.   بود خستھ شده

شد و در سر راه رفتن بھ دستشوئى  بیدار مى
گرفت كھ ما   مى   را جلوى چشمانش  دستانش
دوید جلو  و وقتى یكى با ھیجان مى.  را نبیند

حوصلگى تمام  كرد با بى و بھ او سالم مى
"گفت مى   مادر صبورش"  سالم نھ: 
گذاشت كھ ما خود متوجھ خستگى ھاى  مى

 . نگردیم  بشویم و مزاحمش پسرش
اخالق ھم،   شاید اگر یاشار كوچولوى خوش
زد، سالھاى  كھ بیدریغ بھ ھمھ لبخند مى

ماند، از ما رو برمى  بیشترى در زندان مى
 .گرداند

  ھائى را دیده و حس این كودكان واقعیت
 بودند، كھ قطعا توضیح آنھا با منطق  كرده

آنھا مستقیم یا .  ساده شان امكانپذیر نبود
ھاى مادرانشان  غیرمستقیم در بازجوئ

نعره ھاى ناسزا و تھدیدھاى . حضور داشتند

 تقلید   صداى حیوانات مختلف را برایش
 حیوانات در   گاه بھ نقش.  كردیم مى
اینھا، .  دادیم آمدیم و بھ او سوارى مى مى

پشت در .   كافى نبود  ھمھ، اما برایش
اى كھ پائین در  ایستاد چشم بھ دریچھ مى

این دریچھ باریك براى .  دوخت بود، مى
رد كردن سینى غذا بود و آن روزھا بھ 

ماند تا   باز مى  خاطر وجود سیاوش
او .  اندكى ھواى تازه بھ سلول بیاید

گرفت و با   را رو بھ دریچھ مى  دھانش
بود،  ، كھ تازه یاد گرفتھ"بیا"تكرار كلمھ 

او وقتى صداى پائى .  طلبید كمك مى
یكى .  افتاد شنید بھ دست و پا زدن مى مى

  از پاسداران مرد بھ او عالقھ پیدا كرده
  یافت سیاوش بود و ھر وقت فرصت مى

. دانستیم كجا؟ نمى.  برد را با خود مى
ى دیگرى  اما چاره.   نگران بود  مادرش

. داد  تن مى  نداشت و بھ رفتن سیاوش
گشت، حاضر نبود از بغل آن  مى وقتى بر

شد بھ   مجبور مى  مادرش.  شود مرد كنده
این صحنھ دردناكتر .  زور او را بكشد

 .از ھمھ بود
 
توك نگھبانان دیگرى ھم بودند كھ   و تك

. حداقل با كودكان رفتارى انسانى داشتند
از "  پنجره كوچك سلول من"در كتاب 

بند "فخرى، نگھبان زندان معروف بھ 
، ھمان كمیتھ مشترك سابق، "٣٠٠٠

سخن بھ میان آمده كھ بھ فكر كودكان 
ھا را، كھ ماھھا در سلولھاى  او بچھ.  بود

 بودند، بھ   تاریك حبس دربستھ و نیمھ 
  برد و گاه برایشان اسباب ھواخورى مى

 .خرید بازى ھم مى
اما وجود این كودكان زندانى براى ما 

لطافت دنیایشان .  ارمغان بزرگى بود
قادر بود گاه ما را از آن دنیاى یكنواخت 

و حتى گاه شور .  و خشن دور سازد
 كوچولو،   سیاوش.  زندگى در ما بیافریند

 كردم، شوق بھ زندگى   كھ پیشتر یادش
  را، كھ تا حد خودكشى در من فروكش

زمانى بھ .  بود، بھ من بازگرداند كرده
  اش سلول من آمد كھ از چھاردیوارى

 .بارید  مى یاس
  خودم حق شادى را از ھم  من با یاس 
   ده  سیاووش.  بودم   ام ھم گرفتھ ىولسل 

. ماھھ قوانین خود را بھ ما تحمیل كرد
این كوچولوى دیكتاتور گفت كھ ھمھ 

شدگان را  ھاى شكنجھ  بازجوھا و فریاد ضجھ
 . بودند شده را دیده شنیده و پاھاى باندپیچى

 
ھاى اولیھ از  روزبھ را ھنگام بازجوئى

ھاى طوالنى او ھمراه  ، كھ با شكنجھ  مادرش
روز از  مادر چند شبانھ .   بودند بود، جدا كرده

 را   كرده كھ پسرش خبر بود و گمان مى او بى
 از آن،   پس.  براى ھمیشھ از او گرفتھ اند

 روى یك   ماھھا ھمراه مادرش،روزبھ دو سالھ
 بسر ٣٠٠٠پتو در راھروى معروف بھ بند 

گرفت كھ روزھا را  او باید یاد مى.  بود   برده
  اش سرگرمى.  روى ھمان یك پتو سپرى كند

روزبھ یاور و . آمد زندانیان بود تماشاى رفت و
او مادر را، .   ھم بود  راھنماى مادر مجروحش

 راه   اش توانست روى پاھاى زخمى كھ نمى
گرفت،   كمك مى  برود و ناچار باید از دستانش

روزبھ .  كرد در رفتن بھ دستشوئى كمك مى
، كھ   براى مادرش.  ھمچنین چشم مادر ھم بود

بند داشت، با شرح و بیان  ھمیشھ چشم
 رویدادھاى آن دنیاى كوچك و   اش شیرین
 را با دیگر زندانیان بھ تصویر   ھایش آشنائى

 .كشید مى
تعداد كودكانى كھ در سلولھاى انفرادى 

 بودند، بیشتر از تعداد كودكان در   محبوس
 شده  زندانیان تازه دستگیر. بندھاى عمومى بود

در انفرادى یا .  ماندند  مى مدتھا باید در سلول
در صورت تراكم زندانى ھا چند نفره در یك 

. سلول تنگ و كوچك و البتھ بدون پنجره
زندانیان در دوره بازجوئى، كھ گاه زمان آن 

كشید، ھیچگونھ تماسى با  بھ سال ھم مى
این وضعیت طبعا شامل .  خانواده نداشتند

آنھا .  شد مادران تازه دستگیر شده ھم مى
اى نداشتند و باید كودكانشان را ماھھا در  چاره

 قدم پیمود،   شد با شش سلولى كھ طول آنرا مى
" ھا خالھ"مادرھا و .  داشتند نزد خود نگھ مى

ھایى براى سرگرم كردن  مجبور بودند بازى
. كوچولوھا در این دنیاى كوچك اختراع كنند

ھاى مختلف با دست و دھان یا شعر  مثال بازى
 .خوانى و قصھ

 
آورم كھ مدتى با   ده ماھھ را بیاد مى  سیاوش
 بد راه رفتن   از شانس. سلولى ما شد  ھم  مادرش

 .را زودتر از معمول آموخت
براى سرگرم .  ماھگى و آنھم در سلول در نھ 

 ھر چھ شعر كودك در خاطرمان بود،   كردنش
و گاه حتى خودمان شاعر .  خواندیم  مى  برایش
.  بسراییم  شدیم تا شعرھاى تازه برایش ھم مى
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ما را بھ .  ھا باید بھ او باشد ھمھ توجھ 
خندیدن واداشت چون خنده مان را 

 .خواست مى
 ھر   مادرش.  مان كار ھم ایجاد كرد براى 

من ناچار .  رفت روز براى بازجوئى مى
باید بھ موقع .   بشوم  بودم جانشین مادرش

شستم   را مى  دادم، كھنھ ھایش  را مى  شیرش
و بھ وقت خواب فقط روى پاھایم بھ خواب 

 ھنوز بھ درد   پس.  رفت با الالئى من مى
دیگر فرصت نداشتم بھ .  خوردم زندگى مى

تھدیدھاى بازجو و بھ تجدید دادگاھى، كھ در 
 . رو داشتم، فكر كنم  پیش

گفتن برایشان شاید  بازى با كودكان و قصھ
. آفرین بود تا خود آنھا براى ما بیشتر شادى

بازى و دوختن  با اختراع بازى، تھیھ اسباب
 براى آنھا در عین حال ما ذوق و ھنر   لباس

آورم  بھ یاد مى.  پروراندیم خود را ھم مى
 را، كھ با چھ شوق و ٦٢فروردین سال 

ذوقى در تدارك جشن تولد براى الیار و 
ھر دو كودك در فروردین .  سارا بودیم

. بودند حصار بھ دنیا آمده در زندان قزل٦١
و حال در آن بند .  پدرانشان اعدام شده بودند

شان را  سالگى تنبیھى ما قصد داشتیم یك
 در فكر تھیھ چیزى   ھر كس.  جشن بگیریم

  چند نفرى تصمیم گرفتیم برایشان لباس.  بود
 آذربایجانى   براى الیار لباس.  محلى بدوزیم

در تھیھ پارچھ و .   بلوچى  و براى سارا لباس
 نكردنى بود  باور.  مان كردند نخ ھمھ یارى

ھاى و نخ  كھ آن ھمھ پارچھ رنگى از پارچھ
.  باشد ھا پنھان مانده و كاموا در بقچھ

و در ھر بازرسى، كھ . دستى ممنوع بود كار
ى  گرفت، ھر شى توسط توابھا صورت مى

اما .  رفت  بھ غارت مى  غیر از لباس
زندانیان، بھ ویژه زندانیانى كھ بھ خاطر 

در آن بند بودند، یاد "  سرموضع بودن"
ى "گرانبھا" بودند كھ چگونھ اشیا  گرفتھ

زندان را جائى پنھان كنند كھ حتى بھ ذھن 
ھامان را  و كلك ز تواب ھم، كھ دو

 .شناخت، خطور نكند مى
 طبیعى بود كھ دوختن لباسھا باید دور   پس

از چشم توابھاى نگھبان بند صورت 
خواستیم با  ضمنا ما چون مى.  گرفت مى

كارمان مادران سارا و الیار را ھم غافلگیر 
كنیم، مجبور بودیم كارمان را از آن دو ھم 

روز پانزده فروردین، كھ .  افزود كارمان مى
روز جشن تولد بود، بند فضاى دیگرى 

بودند با  اى كیك درست كرده عده.  بود یافتھ
شده، قند سائیده و كره، كھ  نان خشك

اى كوچك از آن در  روزھا ھنوز تكھ آن
 .شد مان یافت مى صبحانھ

.  بودند اى با حولھ، سگ و گربھ دوختھ عده
دو مادر با دیدن این جشن با شكوه، اشك در 

اما تنھا كسانى .   بودند چشمانشان جمع شده
كھ از این جشن شادى نكردند خود كودكان 

 ما را  تحمل آن ھمھ ھیاھو و ھیجان.  بودند
بویژه در آن لباسھائى كھ برایشان .  نداشتند

كردند و   ناراحتى مى  دوختھ بودیم، احساس
برق و كاله را ھر  خواستند آن زرق و مى

 .چھ زودتر از تنشان بكنند
سالھا بعد ھمین مشكل را رزاى كوچولو با 

اما .  خواست عروسك ما باشد نمى.  ما داشت
اشتیاق ما بھ مظاھر طبیعى زندگى گاه مانع 

ھا و نیازھاى شاھزاده  شد كھ بھ خواستھ مى
از زیباترین .  مان توجھ كنیم كوچولوى

شد، یا از  ھائى كھ در بند یافت مى پارچھ
  كامواھاى شكافتھ شده پلیورمان برایش

دوختیم و   غریب مى لباسھاى عجیب
شدیم كھ او  و چقدر خوشحال مى.  بافتیم مى

اما .   شویم  آنھا را بپوشد و ما محو تماشایش
شد و دوست نداشت كھ  او تسلیم امیال ما نمى

اولین كلمھ اى كھ یاد .  عروسك ما باشد
 .بود" نھ"گرفت، 

اما براستى مرز كودكى در زندان و اصوال 
 در ٦٠در سال .  در جامعھ ایران كدام است
. سالھ زندانى بود بند ما دختركى دوازده

 را داشت   این شانس.   بود  گروگان برادرش
غیر از .  زندانى بود  ھم ھمراھش كھ مادرش

 سالھ در آن سالھا كم ١٣ ـ ١٤او زندانیان 
در غیاب مادرانشان ما شاھد رشد و .  نبودند

 .بلوغ آنھا بودیم
ھنوز .   سال داشت١٣مریم موقع دستگیرى 

بشدت .   بود دوره راھنمائى را تمام نكرده
زخم شالق بر پوست پاى .   بود شكنجھ شده

گاه .   اثرى ھمیشگى گذاشتھ بود  جوانش
 را   جورابھاى پشمى ھم قادر نبود دردش

 ھم در اثر شكنجھ آسیب   اش كلیھ.  ساكت كند
وقتى بعد از ھشت سال از زندان .  دیده بود
 .سالھ بود٢١شد، تازه  آزاد مى

ھمھ اینھا، اما، بر .  پوشیده نگھ داریم
 ھیجان 
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یكى دیگر از این دختركان نوجوان اتاق 
 را از بلندگو شنید، كھ   مان وقتى نامش

شد، خود را در   براى بازجوئى خوانده
 یكى از زنان میانسال انداخت و با   آغوش
با .  جست  و زارى از او پناه مى  التماس

صدا و حركاتى كھ ھنوز رنگ و بوى 
خواھد  گفت كھ نمى كودكى داشت، مى

 از آن، تمام روز را در   روز پیش.  برود
بود  بود شكنجھ شده   بازجوئى گذرانده

خوردن  ھاى شالق  صداى نالھ ھا و زوزه
 بود و بدنھاى زخمى را  دیگران را شنیده

 از بلندگو تكرار   چند بار نامش.  بود دیده
باالخره نگھبانى آمد و او .  رفت او نمى.  شد

 .كشان برد را كشا
، وقتى گذرمان بھ ٦٠در آن سالھاى دھھ 

اى كھ ما را  افتاد، از باالى پرده حسینیھ مى
كرد، پسران  از مردان زندانى جدا مى

آثار كودكى ھنوز در .  دیدیم نوجوان را مى
ھاشان  بعضى.  چھره و رفتارشان ھویدا بود

 .پلكیدند  بر الجوردى مى  دور و
كرد مستبد  چھره این مرد، كھ تظاھر مى 

 از سر خیرخواھى براى این   بودنش
 . انگیز بود نوجوانان است، چقدر نفرت

بھ راستى مرز .  گردم بھ سوال قبلى برمى
كودكى و بزرگسالى كدام است؟ آیا دختر 

 سالھ كودك است یا بزرگسالى كھ ١٢
داراى مسئولیت جزائى است؟ در عرف 

 سالگى را سن رشد و ١٨الملل غالبا  بین
قوانین مدنى جمھورى .  دانند پختگى مى

  اسالمى ایران، اما، سن بلوغ را بر اساس
بر طبق .  كند قوانین شرع تعریف مى

 قانون مدنى، كھ در ١٢١٠ ماده ١تبصره 
 شوراى    بھ تصویب مجلس١٣٦١سال 

اسالمى رسیده است، سن بلوغ شرعى 
 سال تمام قمرى و براى ١٥براى پسران 

. است  سال تمام قمرى تعیین شده٩دختران 
 سال ٩ بھ   اى كھ سنش بنابراین دختر بچھ

قمرى برسد، یعنى بھ حساب تقویم شمسى 
قانون   ٤٩ سال، بنا بر ماده ٩حتى زیر 

مجازات، كھ مرز طفل و بزرگسالى را 
بلوغ شرعى گذاشتھ، داراى مسئولیت 

توان او را بر طبق  یعنى مى.  جزائى است
، یعنى شكنجھ كرد بھ "تعزیر"این قوانین 

 .زندان محكوم كرد و حتى او را اعدام كرد
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پنج میلیون کودک عراقی بی 
 !سرپرست ھستند

 طعمھ ای ،کودکان بی سرپرست
 برای مدارس مذھبی؛

حوزه علمیھ "بھ گزارش شیعھ آنالین، 
  است،کودکان یتیم کھ ویژه "کودکان

 . شروع بکار کرده است
 سال در ھیجدهکودک زیر پنجاه بیش از 

این حوزه ثبت نام شده اند و این تعداد 
. روز بھ روز در حال افزایش است

ھای آموزش دروس مختلف  کودکان دوره
 . ندگذران حوزه را می

ھدف از تأسیس این حوزه، تربیت نسلی 
کھ از بدحادثھ بی سرپرست شده است 
 کودکانی کھ ھیچ سرپرستی نداشتھ ،است

قرار .  اند بھ دام مافیای مذھبی افتاده اند
 آنھا ،است در ازای سیر کردن شکمشان

قربانیانی کھ از .  را سربازان دینی کنند
قربانگاھی بھ قربانگاه دیگری کشیده شده 

 .اند
ھزینھ این سربازخانھ مذھبی را کھ 

 نام دارد مؤسسھ خیریھ أمیرالمؤمنین
و نیز شیعھ  کمکھای دفاتر مراجع تقلید  

کمکھایی کھ از کشورھای مختلف 
مقر اصلی .   تامین میکنندرسد اسالمی می

سید جواد آخوند  . استآن در شھر کربال
 این یتیم خانھ کھ کار مدرسی مدیر

مغزشویی کودکان بی سرپرست را بعھده 
این حوزه علمیھ بھ کودکان دارد میگوید 

 دارد و  سال اختصاصھیجدهیتیم زیر 
 صبح تا ھشتساعات درسی ھر روز از 

اذان ظھر ادامھ دارد و مدت زمان ھر 
زبان عربی، فقھ، .  استکالس نیم ساعت 

  حفظ واحکام ثانویھ، اخالق، قرائت قرآن
جزو کارھای اجباری این  قرآن  کردن

 !یتیم خانھ است
برای ھر خواننده با وجدانی اولین سوال 
این است کھ اینھمھ کودک چرا بی 
سرپرست شده اند؟ چھ کسی مسول این 
فاجعھ است؟ خواھد شد؟ خوشبخت 

٧٩شماره    

 ترینشان زنده مانده اند و تحویل این یتیم 
در این جا باید حق الزحمھ !  خانھ شده اند

اگر می خواھند !  زنده ماندنشان را بپردازند
سقفی برسرشان باشد و شکمی نیم سیر داشتھ 

درس دینی !   آخوند بشوند، باید،باشند
کودک !   انتخابی ھم در کار نیست،بخوانند

در نظام اسالمی حق انتخاب ندارد کھ در این 
آش کشک خالھ . یتیم خانھ اسالمی داشتھ باشد

 صبح باید درس مذھبی ٨ از ساعت ،است
 ھمان کاری کھ کلیساھا با کودکان بی ،خواند

 . سرپرست میکنند
 کھ ،جامعھ ای جنگ زده و تحقیر شده

استیصال و محرومیت و ناامنی در آن حرف 
 !اول را میزند

 کودکان قربانی را مانند  ،سیاھچال مذھب
 ! می بلعد،"تختھ پاره بر امواج دریا سپرده"

!  پول و امکانات ھست،برای دستگاه مذھب
آیت هللا ھای میلیاردر و کمکھای کشورھای 
اسالم زده امکانات سربازگیری را مھیا کرده 

 بقول آخوند مدیر ،قربانی ھم کم نیست.  است
 روز بھ روز ھم در حال ،این یتیم خانھ
ترکشھای !   خدا بده قوت،افزایش است

 تبدیل بھ آخوند ،انسانی این فاجعھ در اینجا
 در ابتدای پذیرفتھ ،کودک آواره!  میشوند

 زھر بی حقوقی را ،شدن در این یتیم خانھ
میچشد و قانع میشود کھ حقی برای انتخاب 

 اینجا نگھداریش میکنند کھ آخوند ،ندارد
 گرگھای دیگری ، اگر ھم نخواست،شود

در ھر حال دریده !  بیرون در زوزه می کشند
 .خواھد شد

یتبم خانھ اسالمی کھ قرار است گوشت دم 
 توانستھ پنجاه نفر از این ،توپ تولید کند

کودکان را شکار کند و بگفتھ مدیر موسسھ 
روز بھ روز ھم بر این تعداد اضافھ میشود 

! اما حقیقت وحشتناک ناگفتھ مانده است
 : حقیقتی تلخ و سوزناک

سرپرست پنج میلیون كودك در عراق بى
 !ھستند

پنج میلیون !  این عدد را خوب زیر و باال کنید
. کودک معادل جمعیت کشور دانمارک است

درصد شانزده میلیون كودك یعنى پنج 
ھزار تن ششصد .   کل کشور عراقجمعیت

خانمان بىبھ معنی کامل کلمھ از این كودكان 
امکان و نظارتی  كھ بدون ھیچ ھستندخیابانى 

 این فاجعھ انسانی !  بھ حال خود رھا شده اند
 . است کھ باید پاسخ در خوری بگیرد

 

 ادامھ از صفحھ قبل
گروه دیگر از كودكان زندان، كودكان "

پاسداران بودند كھ ھمراه مادرانشان بھ 
بودند كھ ما  بھ اینھا آموختھ.  آمدند زندان مى

ھائى ھستیم خطرناك و غیر از  "غیرخودى"
شان را با ما حفظ  بقیھ انسانھا، و باید فاصلھ

شان و از عاز نگاه و امتنا.  كنند
ھاى  شد پیشداورى برخوردشان با ما مى

. شان را فھمید تزریقى در ذھن كودكانھ
 سالھ اى بود كھ تقریبا یك ٤ـ ٥ملیكا، دختر 

، كھ نگھبان بند  روز در میان ھمراه مادرش
  زیبا، زیرك و بسیار باھوش.  آمد بود، مى

 در آدم   چشمان عسلى و نگاه لجوج اش.  بود
  انگیخت كھ نوازشش این وسوسھ را برمى

فایده  بى.  اى با او حرف بزند كند و چند كلمھ
بھ او حتى امر و نھى كردن بھ زندانى .  بود

 !نگاه نكن! بند پائین چشم. "را یاد داده بودند

 ھوا دلپذیر شد 
 گل از خاک بردمید

 پرستو به بازگشت زد نغمه ی امید
 به جوش آمدست از خون درون رگ گیاه

 بھار خجسته باز خرامان رسد ز راه
  

 به خویشان، 
 به دوستان،

 به یاران آشنا،
 به مردان تیزخشم که پیکار می کنند

 به آنان که با قلم تباھی درد را
 به چشم جھانیان پدیدار می کنند

 .بھاران خجسته باد
  

 و این بند بندگی،
  و این بار فقر و جھل

 به سرتاسر جھان،
 به ھر صورتی که ھست

 .نگون و گسسته باد
  

 به خویشان، 
 به دوستان،

 به یاران آشنا،
 به مردان تیزخشم که پیکار می کنند

 به آنان که با قلم تباھی درد را
 به چشم جھانیان پدیدار می کنند

 .بھاران خجسته باد
 

 شعر از عبدهللا بھزادی
زنده یاد کرامت هللا دانشیان برای 
اولین بار این شعر را به سرود بدل 

 اسفندیار منفرد زاده آھنگش ،کرد
را ساخت و برای اجرا تنظیم کرد و 

 .با صدای خودش اجرا نمود

 ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی



 

 

   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

٧٩شماره  ١٠ کودکان مقدمند   

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


