
 

 

 ،امکان پذیر بودن سعادت و خوشبختی
شادمانی و سالمتی و ایجاد جھانی ایمن 

 جنبش دفاع از حقوق ،برای کودکان
پایان دادن بھ .  کودک را میسر میکند

کودک ستیزی از ھمین جا آغاز می 
 ! شود

 درھمین پیام ،عظمت و شکوه اول ماه مھ
 بدون استثمار و ،است کھ جھانی دیگر

یک خاصیت ویژه .  سرکوب ممکن است
اول ماه مھ تجمع و اعالم حضور 
میلیونھا انسانی است کھ با ھمین پیام 
خیابانھا را بھ تصرف خود در می آورند 
و فریاد رھایی از شر وضعیت موجود 

 دقیقا بھ این دلیل کھ ،را سر میدھند
جھانی مرفھ !  جھانی بھتری ممکن است

.  کھ از ما دریغ شده است،و خوشبخت
نعماتی کھ خود خالق آن ھستیم از آن ما 

رفاه و سعادتی کھ با دست خالق .  نیست
 از آن ما ،ما میلیونھا انسان ساختھ شده

 !نیست
گویی ما متولد شده ایم تا در فرصت 

 ،کوتاھی کھ عمر ما خوانده میشود
کاخھای سعادت زورگویان و مفتخوران 
را بسازیم و محرومیت خود و 
فرزندانمان را بھ نسل بعد از خود 

 .بسپاریم
 

اول ماه مھ روز ھمبستگی ھمھ کسانی 
است کھ تالش عظیم خالصی انسان از 

جنبش !  شر نابرابری را گرامی میدارند
کلید !   بھ وضعیت موجود استنھاعالم 

اعالم اتحاد ما در اول ماه مھ این است 
! کھ دقیق روشن کنیم کھ چھ نمیخواھیم

ایم؟  کدام وضعیت را    از چھ بھ تنگ آمده
؟ این نقطھ آغاز !نمیتوانیم تحمل کنیم

اعالم ھم سرنوشتی ما و نشانگر فوریت 
 .و ضرورت اتحاد ماست

 ) 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

٣ادامھ در  صفحھ   

٥ادامھ در  صفحھ   

  ممنوعیت فوریممنوعیت فوری
 کار حرفھ ای کودکان و نوجوانانکار حرفھ ای کودکان و نوجوانان  

 راه کارھای ما در خارج کشور؛
 برای ، و مدنی نھاد کودکان مقدمند برای دفاع از حقوق انسانی

 و موقعیت اجتماعی کودکان در سراسر  بھبود شرایط زندگی
فعالین کودکان مقدمند تغییر موقعیت  تالش . مبارزه میکندجھان،

 اصلى بایدموقعیت کودک در جامعھ   .کودک در جامعھ است
 افسانھ وحدت   .ترین معیار در ارزش گذارى ھر جامعھ و فرھنگ بشمار آید

ى  نھاد کودکان مقدمند ھ انسان رفتار ھر جامعھ با کودکان را مھمترین محک درج
 . . . عقیده دارد کھ کودکان مقدمند و آزاد بودن آن جامعھ میداند و 

 گفتگو با سودابھ اردوان. . .        آزادی پر 
ی م م وی گ م ب وان یت ک ان  ی م ال ر  ھ از ظ ی ن و غ ری ت

ن میشود بھ آن پرداخت ھایی کھ  ترین پدیده عادالنھ  ھمی
ھای جمھوری اسالمی  در زندانکودکان خردسالمسالھ 
ت ی.  اس ان ودک در و ک ری پ ی گ ع دست وق ھ م د ک ودن  ب
دزندان شان ھمراه با آنھا بھ مادر ودن اده ب دادی ،افت ع  ت

شرایط ا ھمان   محیط زندان را بکودکانھمھ این . متولد شدند زندان دیگراصال در
اینکھ بدون ، تجربھ میکردند  ،مجبور بھ تحمل آن بودند کھ بزرگترھا   غیر انسانی

ً خود آگاھی     . . . داشتھ باشند  از چرایی این موضوع واقعا

 ؟!ما چھ نمی خواھیم
   ضرورت برپایی  راھپیمایی

 ھا و تجمعات اول ماه مھ

 ممنوعیت کار حرفھ ای کودکان و نوجوانان! 
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 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 

ما نمیتوانیم بپذیریم کھ کودکانمان بجای    
درس و مدرسھ راھی بازار بیرحم کار 

محرومیت از تحصیل کودکانمان !  شوند
نمیتوانیم تحمل کنیم !  قابل تحمل نیست

کودکانمان بخاطر تغذیھ نامناسب دچار 
انواع بیماریھا شوند و امکان دسترسی بھ 

 .دارو و درمان نداشتھ باشیم
ما نمیتوانیم بی مباالتی حکومت اسالمی را 

 ،در تضمین تامین امکانات رفاھی
 بھداشتی و درمانی کودکانمان ،آموزشی

 عذاب آور ،تبعیض بین کودکان!  بپذیریم
اینکھ !  است و ما تحملش نمی کنیم

جمھوری اسالمی کودکانمان را در زندان 
 بھ دادگاه بکشاند  و شامل قوانین ،نگھ بدارد

 ، بکند آنان را مجرم خطاب کند،ظالمانھ
حتی اعدامشان کند را یک لحظھ ھم 

 !نمیتوانیم تحمل کنیم
سن شرعی برای کودکان و جدا سازی 
کودکانمان بعنوان دختر و پسر بشدت 

! تحقیر آمیز است و ما آنرا تحمل نمیکنیم
تنبھ بدنی و روانی کودکانمان عذابمان 

دستگیری و حبس فعالین دفاع از .  میدھد
 . . .حقوق کودک را تحمل نمی کنیم و 

راھپیمایی و تجمعات اول ماه مھ این 
این نھ را باید رسا !  فرصت را ایجاد میکند

دنیایی بھتر ممکن است و با !  فریاد زد
 !دستان ما ساختھ میشود

 

 کودکان در سلول مرگ تا ھیجده ینگھدار
 یک فاجعھ ، سپس اعدام آنھا،سالھ شدن آنھا

 بزرگ است کھ در ایران اسالمی یانسان
تا کنون دھھا کودک و .   افتدیاتفاق م

 حکومت یوحشیگرین  اینوجوان قربان
 . شده اندیاسالم

سالھ بود کھ بھ اتھام قتل ی شانزده عل
 اعدام کابوسدستگیر شد و در زندان با 

 بھترین روزھا و !بیست و چھار سالھ شد
انتظار طناب دار  زندگیش را در یسالھا

 سپری کرد و بعد از یک سلسلھ تالش بین

 از زندان آزاد ،المللی و اعالم بیگناھیش
 آزادیش را ھزاران نفر جشن گرفتند و ،شد

بدرستی یک پیروزی درخشان در مبارزه 
 اما دستگاه قصی ،علیھ اعدام اعالم کردند

القلب و خونریز قضایی جمھوری اسالمی 
مجددا با لغو حکم بیگناھی علی میھن ترابی 

 قصد دارد با ،آنھم در آستانھ اول ماه مھ
اجرای جنایتی دیگر و براه انداختن حکم 

اعدام کودکان و "  قصاص"قرون وسطایی 
 . نوجوانان باز ھم بھ جامعھ خون بپاشد

ما از ھمھ مجامع حقوق بشری و نھادھای 
 می خواھیم کھ درکمپین ،مدافع حقوق انسان

آزادی علی میھن ترابی عاجالنھ شرکت 
باید علی .  جان او در خطر جدی است.  کنند

 !را از طناب مرگ نجات داد
علی میھن ترابی با رضایت خانواده محترم 

(،مقتول . آزاد گردیده بود)  مزدک خدادیان 
مادر مزدک علی را بخشید و گفت کھ میداند 

رافت مادرانھ او را قانع .  کھ او بیگناه است
کرده بود کھ این نوجوان نمی توانستھ قاتل 

علی در میان شادی مردم در حالیکھ .  باشد
.  آزاد شد،دیگر توانایی روحیش لبریز بود

این زندگی دوباره اما دیری نپایید و حکم 
دیوانعالی دستگاه قضایی آدمکش جمھوری 
اسالمی دوباره با تھدید طناب مرگ بھ 

 . سراغ علی آمد
 

 این قتل سازمان یافتھ ،اعدام این پدیده شوم
این وظیفھ تاریخی .  دولتی را باید پایان داد

 !علی را نجات خواھیم داد! ماست
این فقط علی نیست کھ حکم بیگناھیش را 

این اعالم !  دیوانعالی کشور لغو میکند
جنگی خونین بھ جامعھ ای است کھ اعدام 

 با ، حکومت مذھبی نمی خواھد،نمی خواھد
کودک ستیزی سیستماتیک حکومت اسالمی 
در ستیز است و برای باز گرداندن حرمت 

  ،انسانی کودکان و حقوق از دست رفتھ شان
در نبردی سرنوشت ساز بھ میدان آمده 

 .است

 .پاییز گفت تا چند روز دیگر می رود
مامور زندان ھم گفت قبل از رفتن پاییز تو 

 .ھم می روی
 . با انگشت روزھا را می شمارم

 .لحظھ ھای مرموز بھ تندی می گذرند
 . . .لولوی شب می آید، ھر شب 

 تو ھم می بینی؟
 . اینجا تاریک است

 . بوی مدرسھ از یادم رفتھ 
 

 نوجوانی کھ مدت ھفت ،علی میھن ترابی
سال و ھفت ماه و یازده روز در زندان 
بسر برد و با تالش موفقیت آمیز و انسان 
دوستانھ بسیاری از فعالین علیھ اعدام 

مجددا حکم   ،گردید تبرئھ ،کودکان
روز دوشنبھ .  بیگناھیش لغو گردیده است

 ، دیوانعالی کشور٢٧ شعبھ ، فروردین٢٩
 دادگاه جزایی ١١٢حکم صادره از شعبھ 

 مبنی بربیگناھی علی میھن ترابی ،کرج
 را ١٣٦٥ متولد سال ،فرزند محمد رضا

نقض و اعالم کرد کھ وی متھم بھ قتل 
عمدی یکی از ھمکالسی ھایش بنام مزدک 

علی میھن ترابی در روز .  خدادایان است
 سالگی ١٦ در سن ٨١چھاردھم بھمن سال 

 اما ،بھ اتھام ضربھ با چاقو دستگیر میشود
در جریان تحقیقات تصریح میکند کھ 
ھیچگاه قصد استفاده از چاقو و قتل را 
نداشتھ و متوجھ ضربھ خوردن مقتول نیز 

 ھفت سال و ھفت ماه ،علی.  نگردیده است
و یازده روز در زندان ھر شب با کابوس 

او کھ .  طناب دار شب را بھ روز دوخت
 پیش از ،یکی از تیزھوشان مدرسھ اش بود

اعالم بگیناھیش در زندان دچار مشکالت 
 افسردگی روانی تحت ،روحی شده بود

فشارھای عصبی در زندان او را رنج 
 .میداد

کمیتھ بین المللی علیھ اعدام و نھاد کودکان 
 ،مقدمند بارھا برای آزادی علی مھین ترابی

بھ اقدامات جھانی دست زدند و با برگزاری 
میتینگھا و تظاھراتھا و یا مالقات با 
نمایندگان دولتھا و اتحادیھ اروپا بھ حکم 

 .اعدام علی مھین ترابی اعتراض کرده بود

علی میھن ترابی  
! در خطر جدی است

 را از طناب ود ابای
 !مرگ نجات داد

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  



 

!منفعت کودکان بر ھر مالحظھ و منفعت ملی، مذھبی، نژادی، اقتصادی، فرھنگی و ایدئولوژیک مقدم است   
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 ادامھ از صفحھ یک. . .  راه کارھای ما    

بر ھر مالحظھ و منفعت ملى، اقتصادى، 
بر این  .ایدئولوژیک و مذھبى سیاسى،

 فعالین کودکان مقدمند در ھر کجای ،اساس
. دنیا کھ ھستند در این راستا فعالیت میکنند

باید ھرجا حقی از کودکان ضایع شود 
ت خود مانع دست فعالیمدافعینی باشند تا با 

 . درازی بھ حقوق کودک شوند
 ما بطور عمده ترین توجھدر اروپا 

ھای  بیشتر بھ کودکان در خانواده مشخص
 اسالم  ھای مھاجر سنتی است کھ از کشور

این صدای چرا کھ   دناروپا می آی بھزده 
 قوانین سنتی ،اغلب شنیده نمی شودکودکان 

خانواده و عشیره در کنار بی توجھی عمدی 
سیاست نسبیت دولتھا و فضای مسمومی کھ 

انسانھا را بر اساس ایجاد میکند و فرھنگی 
ملیت، مذھب و فرھنگ تقسیم میکند و گاھا 

 کودک را مھمترین  ھویت فرھنگی و مذھبی
 قلمداد میکنند، سازمانھای اسالمی موضوع

برسمیت میشناسد و  را بعنوان نماینده مردم
ھزاران مردمی کھ از آخوند و مسجد و 

 فرار کرده اند را دوباره بھ مذھبیع اارتج
فرھنگ  ناموسی و جرائم.  ندازندادام آنھا می
در میان و بی حقوقی کودکان ضد زن 

در اروپا بیداد  ھای مھاجر سنتی خانواده
 دولتھای . و مداوما قربانی می گیردمیکند

ھای  دست خانواده اروپایی با این سیاست
سنتی را باز میگذارند تا بھ راحتی کودکان 

 شان محروم کنند خود را از حقوق اجتماعی
 و  ترین زندگی   ترین و ابتدایی و معمولی

  بعضی مثال.  حقوق را از آنھا سلب کنند
دروس اجباری مثل شرکت در کالسھای 

   بدن و آمیزش جنسیی شناخت تن وموزشآ
در  را و شنا و سکس، ورزش، موزیک

اگر   .ممنوع کنند مدارس را برای آنھا
 ای از ھمان کشور و ھمین کار را خانواده

با فرزندانشان بکند، اروپایی  با پیشینھ یا
دختران .  تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد

ھا بطور دائم تحقیر  در اینگونھ خانواده
 میشوند، بشدت محدود ھستند و زیر فشار

 تعداد زیادی فرار میکنند و در .قرار دارند
ھای امن با ھویت دیگری زندگی  خانھ

واده ھای نتعداد زیادی دختر در خا.  میکنند
مھاجر، در اروپا بجرم داشتن دوست پسر و 
یا معاشرت با دوستانشان بعد از ساعت 
مدرسھ در خانھ زندانی می شوند 

رفتن بھ مدرسھ ندارند یا بھ قتل  اجازه  و
 در ھر ،برای نمونھ در سوئد .میرسند

کھ مسجدی ھست یا سازمانھای  ای محلھ
اسالمی قدرت دارند، وضعیت زنان و 

 و  ناموسیدختران بدتر است و جرایم
زیرپا گذاشتن حقوق کودکان بھ مراتب 

 . استبیشتر
ضد شناختھ شده و مشخصا پدیده یک 

در .  در اروپا مدارس اسالمی است،کودک
. این مدارس دختران بشدت تحقیر میشوند

ھا  موزش میبینند کھ ارزششان از پسرآآنھا 
در کالس درس نیمھ عقب .  کمتر است

درست بھ ھمان .  نشانده میشوندکالس 
در   .ترتیبی کھ در مساجد معمول است

کشور سوئد با دوربین مخفی از یکی از 
در این فیلم .  این مدارس فیلم گرفتھ بودند

. کودکان تحقیر میشدند و کتک میخوردند
کشور سوئد درحالی کھ  این موارد در 

محسوب میشود و پیگرد سنگینی جرم 
 با  این مدارس ولی.  قانونی داردجدی 

 بکار وجود اعمال غیر قانونی ھمچنان
دولت سوئد حقوق کودک . خود ادامھ میدھد

ھایش با  را بھ این ترتیب بھ بند و بست
 میفروشد و بھ آنھا باج اسالم سیاسی

 . میدھد
 کاری کھ ما ،برای مقابلھ با این معضالت

در میان مردم و  کنیم افشای این سیاست می
ھای  فشار آوردن بھ نھاد مدیا و ھمینطور

بھ حرمت و استقالل فکری  ست تا ادولتی
 را  مدارس مذھبی کودک احترام بگذارند و

ما فشار میاوریم کھ تمامی .  منحل کنند
  بھ ارگانھای مذھبی  دولتی کمکھای مالی

،  ھای عمومی رسانھ از طریق.  قطع شود
ھای مختلف در طول  ھا و برنامھ سمینار

تعداد زیادی از مردم را با  سالیان دراز
االن در جامعھ .  خودمان ھم نظر کرده ایم

سوئد سیاست نسبیت فرھنگی دیگر در 
میان مردم شناختھ شده است و منتقدین 

ما با این مبارزات توانستیم .  زیادی دارد
سن ازدواج کھ برای کودکان با پیشینھ 

ھای  ھیجده سال و خانواده سوئدی
سال بود را  شانزده  مھاجر

بخش زیادی کھ .  تغییر دھیم سال ھیجده بھ
یت حجاب برای کودکان عمخالف ممنو

بودند االن با ما ھم نظر شده اند کھ کودک 
 ،مذھب ندارد و ھیچ بزرگسالی حق ندارد

ژی را بھ کودک وھیچگونھ مذھب و ایدئول
سعی ما  .او کند سرتحمیل کند و حجاب  

بر این است کھ در مبارزه براى احقاق 
حقوق و رفاه کودکان ھمھ امکانات و 

ھاى قانونى ممکن، از فعالیت بعنوان  راه
یک گروه فشار روى دولتھا و نھادھاى 

فراخوان دادن میتینگھا و  مختلف، تا
تظاھرات ھا و سازماندھى مستقیم مردم، 

تعدادمان باید آنقدر زیاد شود  .را بکار ببریم
و تعداد رھبران در این عرصھ بایستی آنقدر 

کودک را از دست  افزایش یابد کھ بتوانیم
درازی مذھب و سرکوب و تحقیر مذھب در 

 .ھمھ جا محافظت کنیم
 را سازمان متنوعیکودکان مقدمند کمپینھای 

بیشتری در آنھا  تعداد داده است کھ میبایستی
، علیھ  مدارس مذھبی کمپین علیھ.  فعال شوند

و مثلھ کردن  حجاب کودک، علیھ ختنھ
 کمپین علیھ اعدام کودکان ھمچنین.  کودکان

رو بھ ایران ھدف و سمت و سویش کھ 
ھای  این کمپینھا میتواند در کشور است،

برای پیشبرد این .  مختلف ھمزمان اجرا شود
کھ  بھ فعالینی ھست کمپینھا احتیاج

را در این   ھایی ھا و کنفرانس سمینار بتوانند
زمینھ ھا برگزار کنند و یا در چنین 
سمینارھایی کھ از سوی دیگر نھادھا برگزار 

جلسات  شرکت کنند، در مدارس و  ،میگردد
در مورد اھداف   ھای دولتی بتوانند نھاد

در مدیا ظاھر شوند، . دکننکمپینھا روشنگری 
 .بنویسند و بھ انحاء مختلف تاثیر گذار باشند

فعالیت در خارج ازکشور یک رکن فعالیت 
 . نھاد کودکان مقدمند است

فقط کافی است چشمت را ببندی و یک  
لحظھ واقعیت خشن وضعیت کودکان در 

 ثانیھ ۶ھر  درجھان را مجسم کنی؛ 
کودک جانش را در اثر گرسنگی در  یک
فقط ھمین یک رقم بھ ما . از داست میدھد دنیا

 تفاوت ماند، نمیشود  میگوید کھ نمیشود بی
   و کاری برای تغییر این بیماندراحت 

در مورد  از این ارقام نجومی.  عدالتی نکرد
کودکان کار، عدم دسترسی کودکان بھ 

کم ..   آب اشامیدنی و ،بھداشت، مدرسھ، رفاه
اما خشونت علیھ کودکان چنان شایع .  نیست

این وضعیت درناک و سبعیت انگار است کھ 
 واکنش  عادی شده، انگاری کسیجانکاه 

  جزئی این بی حقوقیگویی.  نشان نمیدھد
ھای  صحنھ.   از این دنیای وارونھ استثابت

تکان دھنده کودکان فقیر، کودکانی کھ 
ای  اسکلتھای متحرکی ھستند کھ گوشھ مثل

 بخشی از افتاده اند و منتظر مرگ ھستند
سازمان ملل و دم .  تصاویر روزانھ شده است

در نھایت   ه عریض و طویل اداریشو دستگا
ارگانی جھت انعکاس ناقص و بی راه حل 

این .  فجایع بیشمار علیھ کودکان است
 بھ اصطالح مدافع حقوق کودک ھایسازمان

وارد عرصھ کارزار اصلی و چرایی این 
صرف بودجھ با وجود .  نابسامانی نمیشوند

وگرنھ باالخره .  ھای کالن راه بجایی نمیبرند
 این فاجعھ درجایی ترمز می کرد و



 

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

٨٠شماره  ٤  کودکان مقدمند  
شد    . روز بھ روز وسیعتر و ھمھ گیرتر نمی

د این  حکومتھا و در حقیقت  ن ا ھست ھ ت دول
ازھای کھ  ی ع ن ان باید پاسخگوی رف ودک ک

د مسئ  ،باشند ن ی ھست ان ول و پاسخگوی اصلی کس
ا .  را بھ این وضعیت دچار کرده اندکھ جامعھ  ھ آن

ک را در  ال م ات م کان ھستند کھ پول و ام
 . اولویتھا را آنھا تعیین میکنند. اختیار دارند

م از بھ ھمین دلیل  ھ ار م ھ بسی یک عرص
رای  ا ب ھ فعالیت ما تحت فشا رگذاشتن دولت

ت ایشان اس ری ھ ن .  تغییر درتصمیم گی ای
ا دارد ویژه عرصھ اھمیت بسیار  کھ  جز ب

ی  تکیھ بر نھادی کھ خطوط روشن و فعالین
معتبر در جامعھ دارد و میتواند اعتراضات 
د  شن را سازمان بدھند و گوش دولتھا را بک
اری از  ی رای بس ع اج ان ری م ا افشاگ و ب
ھ  پروژه ھای ضد کودک و یا بی توجھی ب

 .منافع کودکان شوند ممکن نیست
خواھان پایان دادن بھ این دوران کسانی کھ 

د ن د .  تاریک ھست ن ن ک ی کر م ھ ف ی ک کسان
ر  ی بس ای ط رون وس ای ق ھ دوران ارزش

گی . رسیده ش ی م کسانی کھ بفکر برچیدن ھ
ھ .   کودک ھستند مذھب از زندگی کسانی ک

دام و از آن  ر اع دن خب ی مل شن دیگر تح
د،  دارن ودک را ن دام ک ر اع ھ ت ان ی وحش
سارش  گ میخواھند کودک ستیزی را با سن
ا  پ د ب ای و اعدامش بھ گور تاریخ بسپارند، ب

ن امروز .  خیزند ی م برای نجات کودکان ھ
ی   . فردا دیر است. باید دست بکار شد کسان

د  کھ بی ن وان ت ی م  تفاوت نیستند، کسانی کھ ن
ودببینند بھ کودک ت  ،ان بی توجھی مبش  تح

ھ  ،و ستم قرار دارندظلم  واکنش کسانی ک
نشان میدھند، برای حرمت انسان و حرمت 

دم و منزلت کودکان ارزش قائلند،  ن ق ی اول
 .شدن و متحد شدن استمتشکل 

ب شده مبارزات ن سب ی  تاکنونی ھمین فعال
ود ر نش  ،کھ وضع از اینکھ ھست خراب ت

 . بار بد تر بود وضعیت صد ھاوگرنھ 
ورد   کنم کسیتصور نمی ھ در م اشد ک  ب

اشد اگر .  جنبش علیھ اعدام چیزی نشنیده ب
ود،  ب ران ن دام در ای ھ اع ی ل ارزات ع ب م
ع  ر و سری محکومین بھ اعدام را راحت ت

جات . تر میکشتند  کسی از زیر تیغ اعدام ن
ر ،پیدا نمیکرد ازت  دست حکومت بازتر و ب

ر  شت ی زی ب ری ون ی از خ ای د و اب ان می م
ھ  مبارزات مردم در این عرصھ . نداشت چ

ور  چھ در داخل و ھایدر خارج کش  جان
ده ی ان ادی .  زیادی را از مرگ رھ داد زی ع ت

ودک .  را نجات داده وق ک مبارزه برای حق
ھای زیادی داشتھ  در خارج کشور دستاورد

 .است

 در سوئد مثلھ کردن برای نمونھ در کشور 
دختران خوشبختانھ بر اثر مبارزات 

ھایی چون ما و مردم انساندوست  نھاد
 متأسفانھ ھنوز ختنھ  اگرچھممنوع شده است 

میبینید کھ عصر .  پسران مجاز است
ً خود را  بربریت در کنار مدرنیسم دائما

 .نشان میدھد
 

 یک عرصھ تعیین کننده دیگر مبارزه با 
د یحجاب کودکان با.  حجاب کودکان است

باید از تمامی دست   راانکودک.  ممنوع شود
ژیھای مختلف در و مذھب و ایدئولیھایانداز

این یکی از عرصھ ھایی !  نگھداشتامان 
است کھ مذھب و ارتجاع  ھیچ ابایی از 

ممانعت از وجود .  خون پاشیدن بھ آن ندارند
کھ   ، آزاد و برابر برای دخترانشرایطی

فکر کند، ببیند، تجربھ کند آزادانھ  بتواند
یک وجھ بپرسد و اطراف خود را نقد کند 

تالش اسالم سیاسی و ھمھ شرکای مرتجعش 
فعالین کودک .  از ھر رنگ و قماش است

مقدمند در این عرصھ باید حضوری پر 
این یک میدان واقعی .  رنگ داشتھ باشند

جنگی کھ دولتھای .  جنگی تمام عیار است
اروپایی با بزدلی و منفعت طلبی از آن می 
گریزند و با باج و خراج بھ توحش 

 سرنوشت و زندگی  ،سازمانھای اسالمی
 .صد ھا ھزار کودک را تباه میکنند

یک عرصھ دیگر از فعالیت ما مقابلھ با 
تعرض بھ جسم کودکان تحت عنوان ختنھ و 

ختنھ   ،تبیعت از  دستورات مذھبی است
تعرض بھ جسم کودک است کھ بدون دخالت 
و رضایت او بخشی از عضو بدن او را 

ھای زیادی علیھ نخوشبختانھ سازما.  میبرند
فعالین ما ھم ختنھ پسران مبارزه میکنند و 

باید در این عرصھ حضور قوی داشتھ 
 .باشند

 مباررزه با بی حقوقی کودکان در ایران؛ 
ران اکثریت عظیم کودکان  ی در ای دای ت از اب

خود محرومند، مجبورند  ترین حقوق انسانی 
ود، از  واده خ ن برای امرار معاش خان ی سن

ون.   سالی کار کنندخرد ان  اکودک شرعا و ق
بھنام زارع، بھنود شجاعی، .  بھ قتل میرسد

ی و ده وان  دالرا دارب وج ودک و ن ا ک ھ
ر گ ان دی ش ی دگ ھ  زن ی ک وران ان ت ج ھ دس ب

داعی  وجودشان با قتل، شکنجھ و سرکوب ت
د ودک .  میشود، با طناب دار بھ پایان رسی ک

ھ  ١۴ سیزده سالھ، ژیال و برادر ھ اش ب سال
د دن وم ش ک ح ار م س گ ن ھ! س ف اط ی   ع ب رج

ور  ١٦ ھ دست کا ب ھر ن ھ در مرکز ش سال
 . ویز شدآقاضی حاج رضایی حلق 

ای کھ در شھر سنندج  چھارده سالھ کپسر
ھشتاد ضربھ شالق  بجرم روزه خواری بھ

محکوم شد و بدن کوچک و جوانش تحمل 
قلب جوانش  نداشت و ضربھ پانزده بیش از

قابل  این جنایات غیر.  از طپش بازایستاد
بھ  میبایستی ھمھ انسانیت را توصیف

جانیان   سر اینر و دنیا را بادارداعتراض و
میلیونھا بی حقوقی صدای  باید  .دکنخراب 

دست    شرایط غیر انسانیوعلیھکودک شد 
ان موضوع  حرمت کودکتا.  بھ مبارزه زد

 .کیفرخواستی جدی در جامعھ شود
 

 محیط آموزشی ،ی کافی غذا،ی ایمنسرپناھ
 آینده ای امن حق تمامی ،سالم و مدرن
ھیچ کودکی نباید استثمار .  کودکان است

  برخوردارکافی رفاه باید ازکودکان   ،گردد
ھای آموزشی باید با آخرین ند، محیط گرد

 و از دست   مجھز گردندعلمیاستانداردھای 
بدون فعالینی .   باشنددرازی مذھب در امان

سعادت و رفاه کھ این امررا متحقق کنند 
 .غیر ممکن استکودک 

 سکوت در برابر وضعیت غیر انسانی
 تایید  یعنی.   تائید وضع موجود کودکان یعنی 

ھای میلیاردر، حق دارند لقمھ  اینکھ آیت هللا
را از دھان میلیونھا کودک گرسنھ در ایران 

ای خود اضافھ  بگیرند و بر ثروتھای افسانھ
 . تایید سیھ روزی میلیونھا کودک یعنی.  کنند
. تایید میلیونھا کودک کار و خیابان   یعنی

. جنبشی ندارند.  کودکان صدایی ندارند
حق  کودک خودش نمیتواند جنبش دفاع از

این ما .  خودش را سازماندھی کنند
کھ  بزرگساالن و فعالین این عرصھ ھستیم

ترین حقوق کودکان    ای  باید حول پایھ
 .متشکل و متحد شویم

 
کودکان مقدمند ھمھ فعالین، دوستداران، 
مادران و پدران، معلمین و ھمھ اقشار مردم 

. را بھ اتحاد حول حقوق کودک فرا میخواند
از ھمین امروز باید شروع .  فردا دیر است

 نھاد کودکان مقدمند! پس بھ ما بپیوندید. کرد
 !ظرف فعالیت مستمر شماست
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 . . . آزادی  پر 
 مجسمھ ساز و ،سودابھ اردوان نقاش

 ١٣٧٥ازسال .  ھنرمند متولد تبریز است
بعنوان پناھنده سیاسی ساکن کشور سوئد 

 سالھ ٢٣ھنگامی کھ او دانشجوی .  است
 در توسط عوامل دستگاه ،در تھران بود

امنیتی جمھوری اسالمی در سال 
بدلیل فعالیت سیاسی دستگیر و  ١٣٦٠

 .روانھ زندان شد
او از فعالین و مبارزان راه آزادی و 

ھشت سال از بھترین .  برابری است
سالھای زندگیش را در زندانھای مخوف 

او یکی از .  اوین و قزل حصار گذراند
شاھدان زنده کشتار دستجمعی زندانیان 

 در زندانھای ایران ٦٧سیاسی در سال 
 .است

یادنگاره ھای زندان مجموعھ ای از 
خاطرات دردناک سالھای زندان است کھ 

بھ ھمراه مجموعھ ای  بی ١٣٨٢در سال 
نظیر از نقاشیھای این ھنرمند منتشر شده 

نقاشیھای کتاب او تصاویری است .  است
در ابعاد چند سانتیمتری از زندانیان 

 زندگی در زندان و تجسم وضعیت ،سیاسی
روحی و روانی زندانیان کھ وی با ابتدایی 
ترین وسایل ممکن در زندان بھ تصویر 
کشیده است و موفق شده آنھا را ازدستبرد 
زندانبانان مصون بدارد و مخفیانھ از 

قسمت اعظم .  زندان بھ بیرون بفرستد
نقاشیھایی کھ او با رنج فراوان و مخفی 

 تماما ،کاری در زندان تھیھ کرده بود
سودابھ .   نابود شده است،توسط زندانبانان

اردوان کتابش را بھ پاس قدردانی از 
مادرش و ھمھ پدر و مادرھای زندانیان 

 . بھ آنان تقدیم کرده است،سیاسی

کودکان بعلت نداشتن :  سیامک بھاری
 ،سرپرست ھمراه والدینشان زندانی می شوند

شما این کودکان را درسالھایی کھ زندانی 
 اجازه بدھید کھ از ،بودید مشاھده کردید

پدیده کودکان .  مشاھدات خودتان شروع کنیم
 در زندان را چگونھ می دیدی؟ 

ترین و  ھ از ظالمان  یکیتوانم بگویم می:  سودابھ
میشود بھ آن ی کھ یا ھ ترین پدیده غیر عادالنھ

 در کودکان خردسال ھمین مسالھ پرداخت
 کودکانی.  ھای جمھوری اسالمی استزندان

شان بودند کھ موقع دستگیری پدر و مادر
 تعدادی دیگر ،افتاده بودندزندان ھمراه با آنھا 

 .متولد شدند زندان اصال در
ا ھمان   محیط زندان را بکودکانھمھ این 

مجبور بھ  کھ بزرگترھا   شرایط غیر انسانی
اینکھ بدون ،   تجربھ میکردند،تحمل آن بودند

ً خود آگاھی   از چرایی این موضوع واقعا
 .داشتھ باشند

ی کھ خودم در آن بند ــ   بند زنانــمن از 
از   ھیچ امکانات خاصی  ،زندانی بودم میگویم

اختصاص نمی کودکان ان بھ این زندانبانجانب 
این  بستگی داشت کھ مادر  اغلب بھ این.یافت

 از لحاظ سیاسی چھ برخوردی نشان کودکان
در زندان اگر مادری بود کھ .  داده است

یک سری   ،شده بودھمکاری مجبور بھ 
 تعلق ناچیزی بھ او و فرزندشامکانات 

 مادری بود کھ مقاومت اما اگر.  گرفت می
میکرد و حاضر بھ ھمکاری نبود، مادر در 

 طبعا کودک دوران محکومیتش تنبیھ میشد
.  میشدھمراه مادر بھ  ھمین ترتیب دچار تنبیھ

دیگر اگر بھ دوران بازجویی بر گردیم 
 .  است تر خیلی اسفناکوضعیت

شاھد لی زمان خودم مادر نبودم ودر آن  من 
 کودکان آنھا درمادرھا و دردناک   زندگی

 . زندان بودم
در  کھ برو میشد با پدیده ھایی رو انسان

 فکر ند ھم ببی  فیلمدر حتی اگر  شرایط معمول
امکان .  فیلمساز است کھ اینھا زائده ذھن دمیکن
 .فتد واقعی اتفاق بیدر دنیای کھ اینھا دندار

ھا برای   مادری را کھ صبح؛ بکنیدافکرش ر
ھ لا سدو یا سھبازجویی صدا میکردند و بچھ 

فھمید کھ مادرش کجا  ش گریھ میکرد و میا
 دست و ،گرفت  میاچادر مادر ر. برند مینددار

ن میشد کھ اآویزبھ او گرفت و   میاپای مادر ر
 کامال نگرانی و کودک.  د برودنگذار

  کھ برای بازجویی میا رشاضطراب مادر
اری ھم نمیشد کرد کھ ھیچک.  فھمید  میبردند

 . کودک این شرایط را نفھمد

این کودکان شاھد :  سیامک بھاری
 ،رویدادھای ھولناکی در زندان بودند

 امکانش ھست نمونھ ھایی را تعریف کنی؟ 
.  زیادی دارم بلھ من مشاھدات خیلی:  سودابھ

در دوران ھشت سالھ ای کھ در زندان بودم 
  با کودکان زیادی در بندھای متفاوت زندگی

 از بندھای  یادم می آید کھ در یکی.  کردم
 در بند پائین و بند باالی بند ،زندان اوین

. دویست و چھل بیشتر از ده کودک داشتیم
ھا شرایطشان مثل بقیھ بزرگترھا  این بچھ

 بھ  ھیچ چیز خاصی.   نداشتند بود، ھیچ فرقی
، نھ  گرفت، نھ غذای خاصی  آنھا تعلق نمی

  آنجا محیطی ! ھیچ چیز،امکانات ویژه ای
بود کھ کودک ھم مثل بقیھ زندانیان ھمھ 

 را  سیاھیھا، ھمھ خشونتھای غیر انسانی
ھمھ اینھا را حس میکرد درست مثل .  میدید

ھر چند کھ زبان گفتن نداشت و .  بزرگترھا
نمی توانست با درک کودکانھ اش ھمھ چیز 

   انسانی  اضطراب و ناراحتی ولی.  را بفھمد
برای .  فھمید در اعماق وجود مادرش را می

ھمین بود کھ بھ مادر آویزان میشد مادر را 
گرفت کھ نگذارد از بند بیرون  محکم می

دانست کھ اگر مادرش را  برود، چون می
 کھ برمیگردد با چھ وضعیتی باز  ببرند وقتی

 .خواھد گشت
ھای  مادران را با چشم بند کنار راھرو

بازجویی نگھ میداشتند و بچھ ھم ھمین طور 
. کنار مادر، یا در آغوش مادر مینشست

ھا یواشکی   اوقات مادرھا از بچھ بعضی
   کی، ھست ھا چی میپرسیدند این دور و بر

ھست، و اگر بچھ زبان باز کرده بود 
بھ نوعی .  یواشکی آنچھ را دیده بود میگفت

 از  یکی.  شود گفت بچھ چشم مادر بود می
ای کھ   در شعبھ،دوستانم تعریف میکرد

 بازجویان وحشیانھ مادری را ،خودش بود
زده بودند، شکنجھ کرده بودند، پاھایش 

 ،تماما خونین بود و نمیتوانست راه برود
مادر ناچارا بھ بچھ چھار پنج سالھ خودش 

این .  تکیھ کرده بود تا بتواند راه برود
صحنھ را مجسم کنید و حدس بزنید کھ 
کودک با مشاھده این صحنھ ھای جگر 

 با چھ ،خراش و احساسش بھ مادرش
جھنمی روبرو بود و چھ احساسی در 

  .درونش بھ جوشش می افتاد
 ھنگامی کھ امثال بچھ کوچکی کھ مادرش ر

 شکنجھ د واو را حاملھ بود بشدت زده بودن
. مدآ این بچھ بھ دنیا وقتی.  ودندکرده ب

   نداشت ولی مادرش اصال اعصاب درستی
  را در شرایط  مجبور بود کھ این بچھ 

  ،بر گرفتھ از  نقاشیھای زندان
  سودابھ اردوان،اثر ھنرمند سرشناس

!زندگی شاد، ایمن و خالق حق مسلم کودکان است  



 ٦ کودکان مقدمند 

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  

٨٠شماره    
نجا وجود آ کھ  غیر انسانی العادهفوق

 .ددر زندان بزرگ کن ،داشت
حرکت کردن یا کوچکترین کاری کھ 

دھند بھ انجام بکودکان می خواستند 
 گزارش داده میشد و سریعا بانانزندان

 .می شدتنبیھ بھانھ ای برای 
 حال را کھ مادری ،خوب بخاطر دارم

ً گریھ اخودش بد بود، بچھ  ش ھم دائما
 شرایط مادر در ھمانمیکرد درست 

 میکرد خیلی با  دیگری داشتیم کھ سعی
خیلی واقعا ، د و بخندویدروحیھ، بگ

تر ماھم آر  مادرشرایط بدی بود و بچھ آن
دامھا در آ بستگی دارد بھ اینکھ  بود، یعنی

نستند خودشون اتوطوری ھر شرایطی چ
بچھ ھم   ، و جور بکنندع بھ ھر حال جمار

 کھ خود رددشکل میگیرد و این بر میگ
 ھا و ن سختیآ بھ انستندتو بزرگتر می

 ھم کودک و وند بش غالب،رنجھا
تاثیر بگیرد و با دیگران ھمان نست اتو می

 .گونھ ارتباط برقرار میکرد
یی را دختر کوچولو  تکھ کالمیادم می آید 

 سال داشت چھارکھ شاید سھ سال نیم یا 
اعصابم " خستھ میشد میگفت  وقتی
 درست  ، یعنی"اینکار رو نکنید"، "خرده

البتھ خوب .  مثل آدم بزرگھا حرف میزد
 میکردند کھ این   سعی  خیلیسایر زندانیان

 یا ی بچھ وھا  شستن کھنھا درمادرھا ر
کمک    کھ امکان داشتریھر چیز دیگ

 محرومیت  این بھ ھر حال ولی.  کنند
کودک و دنیای کودکی اش برای یک 

 این درکھ کودکانی .  بسیار سنگین بود
 دور ابندھا بزرگ میشدند ھمیشھ زنھا ر

کودکان مرد برای .  ن میدیدندار خودش بو
در فردی مانند  خالصھ میشد ،در زندان

 کودکان زندان.   زندانبان و یا،بازجو
ھمیشھ از جنس مرد وحشت 

مده بود کھ آمواردی پیش  حتی .داشتند
 وقت مالقات برای بچھ با انھامثال زندانب
 و بچھ از پدرش دشتھ بودناپدرش گذ

پدرش ھم بھ ھر را کھ چ.  وحشت میکرد
بخاطر اینکھ بچھ فقط .  ل یک مرد بوداح

 رو ب دور   بعنوان آدم معمولیازنھا ر
  .خودش دیده بود

نمونھ دیگری را برایتان بگویم؛ دو 
 زندان  درباھم  خواھر و برادرکودک 

سالھ، توی پنج  سالھ و سھ، حدودا.  دبودن
 حلقھ ان رابند مثل آدم بزرگھا دستش

 زندان دارند از زمین تا ی تویھا  بچھ
!  فرق داشتالجوردین با تعریفھای اآسم

 بر میگردند ت حقوق بشریئھی کھ  وقتی
 در زندان عکس کودکانبشدت بھ بودن این 

نھا آعکس العمل .  ندھ نشان مید منفیالعمل
ی  کھ الجوردی تصمیم جدیدشدباعث 

مادرھا کاری بود؛ تصمیم جدید این .  بگیرد
خیلی از   . بفرستند بیروناھا ر بکنند کھ بچھ

 نداشتند کھ این ا ر این مادرھا ھیچکسی
شان نھا وادارآ  ولی.  د بزرگ کناھا ر بچھ

.  بھ بیرون بفرستنداا ر ھکردند کھ بچھ
ھا منجر بھ این میشد کھ  بیرون کردن بچھ

 معلوم نبود . میشدندانمادرھا در زندان داغ
این  انتظار درکھ چھ سرنوشتی در بیرون 

ھا بھ پرورشگاه داده  بعضی.  کودکان است
 از اھھایی کھ دست کمی پرورشگ،میشدند

 .نداشتندزندانھای جمھوری اسالمی 
 

رابطھ زندانیان با کودکان :  سیامک بھاری
 چگونھ بود؟

بنوعی   ،ھا برای بزرگترھا  زندان بچھدر
کھ بزرگترھایی .   بودند یک چیز جالبی

   کسیشانسالھا در زندان بودند و بجز خود
. کنم من از سال آخر شروع می.   نمیدیدندار

 . کھ توی زندان بودیم  سالیھشتبعد از 
در ــ بودیم، "  در بستھ"در  موقعی کھ  یعنی

 را آنجا تنبیھیزندانیان  بود کھ یبستھ جای
توبھ نکرده بودیم، انزجار ما .  نگھمیداشتند

را ما   ،ننوشتھ بودیم، مصاحبھ نکرده بودیم
 . نجا نگاه داشتھ بودندآدر 

  بھ زندانید اختصاص داده بودناسالنی ر
  ، یعنی" توبھ ایزاحرا"ھایی کھ میگفتند 

 روزی ، میآیدیادم  ،کسانی کھ باید توبھ کنند
 باز کردند کھ بھ ما غذا ا رب سلولدر
 ،ر از یک بند دیگ کوچولو، یک بچھدنھبد
خواست بھ  گذشت، میمی جلوی سلول ما از
 ما سرک ،ود یا جای دیگری برداریبھ

نگاه کردیم و یک ا کشیدیم و این بچھ ر
 وای چقدر . . .یم دفعھ ھمھ با ھم داد کشید

 دنویمیگاینکھ  دقیقا  این بامزه است، یعنی
، دیدن یک آدم در ابعاد ود بدید میش،آدم ندید
آنقدر جالب بود کھ ما  برای ھمھ ترکوچک

العمل غیر عادی نشان   ھمھ با ھم عکس
این محرومیت در عرض این   .یممیداد

 با روح و روان آدمچندین و چند سال 

 محیط بند  ن و قدم میزدند یعنیامیزدند پشتش
ن رو ا سرشیتنھای.  رفتند  باال و پائین میار

 درست شده بودند  نداختند پائین، یعنی   امی
  ،د از مدتیعبشان مادر.  مثل آدم بزرگھا

 را از زندان بھ بیرون کوچکترکودک 
 . بزرگتر ھنوز توی زندان بود بچھ ،فرستاد

دیدن بھ مد  آ کوچکترمی بچھ،موقع مالقات

 سالھ سھ یک بچھ  یعنی.   بزرگتربچھ
شست و یک  نمی کابین مالقات طرفیک

 ھم مالقات رف دیگر و  باسالھ طپنج بچھ 
بشدت ھای   از صحنھ یکیاین.  میکردند

 سھیک بچھ .   بودتکان دھنده و تاثر آور
 شیشھ انش   سالھ وسطپنجسالھ و یک بچھ 
 با ھم حرف  کابین مالقاتو از طریق تلفن

 ما ، ھمین بندی کھ تعریف کردمدر.  دندمیز
 داشتیم، پانزده کودک خردسال تا دهحدود 

حقوق بشر یا سازمان یک روز از طرف 
 کدام نھاد یادم نیستدقیقا سازمان ملل االن 

 برای بازدید زندانھا آمدند، ھمان دوره ،بود
اینجور چیزھا  و  اوینکھ عکس از حسینھ

 .  گرفتند کھ در اینترنت ھم پخش شدمی
 ی توا آورد رتئ ھیاینجالد ھم الجوردی 

 با افتخار او.   بندی کھ بچھ زیاد بودانھم
فت اسالمی روید میگ بھ آنھاتمام  ا کھ رٔا

 داریم و ارا  ما توی این بند بچھ ھ!ببینید
 انشان در زندانبا مادر را چقدر خوب اینھا

 از دیدن این تئھیبرداشتی کھ . نگھ میداریم

١محبوبھ و یاشار در زندان ــ   
 برگرفتھ از نقاشیھای زندان



 کودکان مقدمند 

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

٨٠شماره  ٧   
چکار کرده کھ با دیدن یک آدمی کھ سن و 

، بچھ است، آدمھا از خود  استسالش کم
 . بیخود میشوند

در بند توابان  دارم؛ یادمورد دیگری را بھ 
کودک بودیم، فشار خیلی زیاد بود، 

 از  کھیوقتمن .  خردسالی در بند ما بود
محیط بند خیلی کالفھ میشدم، بھترین 

 بغل ا بود کھ این بچھ ر  وقتیـظاتملح
 . راه میرفتم اوتوی راھرو بایا کردم و  می
 ، زدن نبودحرفھنوز قادر بھ  کھ کودکیبا 

 برای ھمھ ما وضعیت   این.  حرف میزدم
کوچک برای ھای وجود داشت و این بچھ 

 این ابراز برخی اوقات.  جالب بودندما ھمھ 
 کالفھ امحبتھا بیش از اندازه بود و بچھ ر

ا دارند  کھ این تجربھ ریی مادرھا.میکرد
این قضیھ صحبت ع بھ نند راجامیتوبھتر
 . بکنند

ھر کسی با ھر سلیقھ ای و ھر حرفی کھ بھ 
 ،نظرش جالب بود با بچھ ھا رفتار می کرد

 کھ ھمدخوب بچھ نمیف.  دش بچھ کالفھ می
 میکردند اگر   ھمھ سعی.ستجریان چی
، مثال اگر ھند بد ھا بھ این بچھدچیزی دارن

مده بود صد آ خوراکی گیرش   کسی اتفاقی
 از   میداد و یا اگر کسی ھادر صد بھ بچھ
گیرش ی  شادیلباس رنگ  ،طریق خانواده

. ند میداد ھا این بچھانمده بود بھ مادرآ
میگفتند این رو قیچی کن، تبدیل بھ لباس 

 برای بچھ یا.  کوچک کن برای بچھ خودت
می  اسباب بازی درست میکردند، تولد ھا

 . کارھاو اینجورگرفتند 
و خفقان بیش   سالھای خیلی سختدر ھمان

 جوانی زندانی دختر   زندان،در از اندازه 
 یمعدود آدمھایبود کھ می توانم بگویم از 

تنھ یک بود کھ جرات کرده بود توی بند  
مصاحبھ    کھوید و بگان بایستد زندانبانمقابل

   بزرگی بسیارش فشارینمیکنم و این برا
 میدادین انجا اگر نش آاصال  ایجاد کرده بود

 خود بخود منجر  کھ یک آدم سیاسی ھستی
نقدر آ باید  یعنی.  ھا میشد بھ بدترین شکنجھ

 خودت بودی و عادی رفتار رفتارمواظب 
ھای  میکردی کھ گرفتار این شکنجھ

 درغیر این ، وینش روزمره بازجویان
 .کردند  آزاد نمیصورت زندانبانان او را

 ، دخترفشارھای طاقت فرسا بھ این    علیرغم
با یک بچھ  او. داشت  جالبیبسیار روحیھ او

ش شعر ی دائما بازی میکرد و براولوییکوچ
پر    باھاش بازی گنجشک پر کالغ.  ندامیخو

این بچھ ھم .  میکرد، بعد میگفت آزادی پر

  . . .اینھا رو یاد گرفتھ بود و میگفت آزادی
 . .  . پر

یک ترانھ کودکانھ ای بود کھ می گفت؛ از 
 بچھ ،چی میترسی تو ای کودک خوشرو

 بھ لولو میخنده ،جون من تو کھ نبودی ترسو
.  ترسیدن کار آدمھای بزدلھ،ھرکس کھ عاقلھ

او این ترانھ را بھ این بچھ یاد داده بود و یا 
 لولو پشت دره، میاد تو رو :مثال میگفت

کوچولو یاد گرفتھ بود و در بچھ و ببره، 
"جواب می گفت بچھ جون تمومش کلکھ : 

  وقتیترانھ را این .  "دروغھ از سرتاپاش
اند در آن فضا و موقعیت برای این بچھ میخو

معنای .  خیلی معنی پیدا میکرد  ،سخت
ما برمیگشت و با اینکھ ھ بشعرھای کودکانھ 

گزارش زندانبانان مرتب از درون بندھا 
نستند بکنند اتو  ، کاری ھم نمیمیگرفتند
ند و اداشت برای بچھ آواز میخواو چونکھ 

  .ند ھمھ جا میخواند جور چیزھا رااین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسباب بازی  ،کودکان زندان: سیامک بھاری
؟ چھ امکاناتی برای این کودکان در داشتند

 ، بازی و تفریح،نظر گرفتھ میشد؟ آموزش
 ؟!حتی ھواخوری

 چیز راستشچون خودم بچھ نداشتم :  سودابھ
ھا یادم نمیاد   درمورد اسباب بازی بچھ خاصی

 ممکن بود از آن برای از ھر چیزی کھ  ولی
من .  میکردنداستفاده بچھ بعنوان اسباب بازی 

 .کردم  گل سر درست میبا وسایل ابتدایی
آمد، با    میشانھا ھم خیلی خوش دختر بچھ

اسباب .  ممیکردت پارچھ خرس یا توپ درس
ھا از لباس کھنھ یا لباسھای  بازیھای این بچھ

 پاره ان راا بود کھ لباسھایشھ  بقیھ بچھ
دوختند یا توپ درست   میکردند، عروسک می

 . میکردند یا ھر چیز دیگری
قند یا مثال  با کمی ،اگر در دسترس بود

تا  یا خرما کیک درست میکردیم کشمش
 یزندان یک چیز نسبتا متفاوتنسبت بھ غذای 

 .  تعلق میگرفتکودکان کھ بھ دباش

 از کمبودھا برای موردھای خیلی زیادی
چیزی بھ آنھا .  شت وجود دااین کودکان

این ساده ترین چیزی  .تعلق نمیگرفت
 بند ی تووقتیکھ.  است کھ میتوانم بگویم

 ھوا ، بودیم"حصارقزل "تنبیھی ھشت 
ھای کوچک با  خوری نداشتیم، بچھ
مثال موردی بود .  بزرگترھا تنبیھ میشدند

 بچھ راشیتیسم گرفتھ بود بخاطر کھ
. ده بودورھیچ وقت نور آفتاب نخ   اینکھ

د از ماھھا یکبار ع ھم کھ ب ما راحتی خود
 از نور نمان چشما،میاوردند ھوا خوری

. شد، نور بیرون را ندیده بودیم باز نمی
ا بودند کھ مریض  ھ خوب این بچھ ولی

 نفر دو.  شده بودند، راشیتیسم گرفتھ بودند
را بخوبی بھ یاد میآورم کھ دچار بیماری 

 ی تو دوی آنھا ھر.شده بودندراشیتیسم 
ن ا کھ مادرشمتولد شده بودندزندان 

ا بھ ترتیب بھ بیرون را مجبور شد بچھ ھ
مادران با درگیری و .  از زندان بفرستد

 شیر خشک انھ زدن مقداریو چاعتراض 
، یا مثال بچھ برای نوزادشان میگرفتند

 اما ،احتیاج بھ کھنھ داشت  ،کوچک بود
 .ھیچ امکانی در اختیار مادر نبود

بخصوص در انفرادی مادرنی بودند کھ 
بچھ استفاده کھنھ  شان بعنوان سریواز ر

مادر مجبور بود از ھمین کھنھ .  میکردند
بعدا بعنوان روسری خودش ھم استفاده 

را تبدیل بھ کھنھ بچھ    مثال مالفھ ھا.کند
نی کھ ااگر مستقیما با خود مادر.  میکردند

بچھ داشتند صحبت کنید خیلی دردناکتر 
ل یکقدم ابرای اینکھ من در ھر ح.  ھست

کردم،  مشاھده می   دورتر از این مادرھا
 شرایط یی ھستند کھ اینا مادرھ ولی

 تحمل کردند و تجربھ کردند، دردناک را
 . صحبت کنیدانشما با خودش

 

ای بعنوان   توجھ ویژه:  سیامک بھاری
 خواھان مطالباتی ،کودکان مطرح بود حق

 زندان بودید؟   در  کودکان زندگی بھبود برای
  وبشکل فردیآری بیشتر :  سودابھ

 اینکھ بھ یک حرکت   ولی. بود شخصی
جمعی بخاطر وضعیت کودکان در بند 

ضمن .   نبود چنین چیزی،ود نھانجام بش
اینکھ ما میفھمیدیم کھ زندانبانھا چھ ظلمی 

کاری .  دارند ھا روا می در حق این بچھ
در آن  تفکر ما شاید یا .یم بکنیمنستانمیتو

 وانگھیرسید،   نمیاین چیزھابھ موقع 



 
 کودکان مقدمند

٨٠شماره  ٨   

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

 انجام   حرکتییا کاری یمخواست اگر ھم می   
 از مادرش جدا ا، زندانبانھا بچھ ریمبدھ

در بھترین !  بردند بیرون و می  میکردند
بھ پرورشگاه کھ در واقع بھ حالت میدادند 

نستیم کھ اما نمید.  دم میشاضرر مادر تم
ً چکار کنیم ی  جمع اعتراضیحرکت.  واقعا

 شده   کھ کامال روانی  در مورد کسیمثال
ھای  در مورد بچھ  ولی  ،انجام دادیمبود 

 ان این کودکان برای اینکھ مادر،کوچک نھ
 کھ اگر بیشتر ندبیشتر از بقیھ نگران بود

است  ممکن د بزن د حرفیاھاز این بخو
خودش مادر  یا درنوبالیی سر بچھ بیا

در .  ی بکندریسکچنین خواست کھ  نمی
ھم در  نگرش عین حال بھ نظرم این

  وجود نداشت کھ یک حمایت کلیآنموقع 
 نھ ،حقوق کودکان انجام بشود در مورد 

   .این تفکر ھم نبود
 

کودکان نسبت بھ :  سیامک بھاری
 زندانبانان واکنشی ویژه ای داشتند؟

  حکم حاملھ بود وزندانیان از   یکی:سودابھ
 بخاطر اینکھ حاملھ و راا.   ھم داشتاعدام

بھ اصطالح گذاشتھ . ه بودندبود اعدام نکرد
 بعدا ،ود بھ دنیا بیارا کھ بچھ ردبودن

 .اعدامش کنند
 گذشت، این بچھ دو، سھ سالش شده  مدتی

 ی مادرش ھمینطور بالتکلیف تو بود ولی
 زبر و زرنگ  او بسیاربچھ.  زندان بود

 بھ تعداد فراوانن بندی کھ ما ا ھمدر.  بود
پر از درعین حال این بند .  بچھ داشتیم
حس عجیبی بچھ یک این .  تواب بود

طبعا بدون اینکھ چیزی از مواضع .  داشت
ھا ھمھ  انواع و اقسام خالھ  ،سیاسی بداند

کسانی کھ بچھ بغل .  خواستند بغلش کنند می
در آزار و اذیت زندانیان سھمی داشتند 

باور کنید من ھنوز ھم نتوانستم ، نمیرفت
 ید سالھ از کجا میفھمسھکھ این بچھ بفھمم 

 .رود نچھ کسی اینکھ بغل 
 داشتیم کھ پدر و ا ر مثال کسیدر عین حال 

 در درگیری کشتھ شده بودند، این ادرشم
 بھ زندان آورده بودند و ا سالھ رھفتبچھ 

بشدت شستشوی مغزی داده بودند و بچھ 
 ار کھ بقیھ تبدیل شده بود بھ تیپ ھایی

 بچھ نمیفھمید کھ پدر و   ولی.داذیت بکن

ھیچ چیزی .   شده  ھستند و چی مادرش کی
 مواردی بودند.  نستادر مورد خودش نمید

در درگیری با پاسداران  پدر  وکھ مادر
 کامال شستشوی اکشتھ شده بودند و بچھ ر

 بھ فاالنژ  این کودکمغزی داده بودند و
ا در  تبدیل شده بود کھ بقیھ ریوحشتناک

 .بیرون اذیت میکرد

 
 این عوارض زندان روی:  سیامک بھاری

 در بزرگسالی شتھ؟ا چھ تاثیری گذکودکان
 .بھ این مورد چگونھ برخورد می کنند

 اھا زندان ر ھا، خیلیه بقیھ پدیدمانند سایر  
 تاثیر زندان  تحمل کردند، تجربھ کردند ولی

فرض کنید .  دمھا کامال متفاوت ھستآروی 
در زندان و زیر یک نفر حاضر نیست 

  ممکن ، یکیبازجویی تن بھ ھمکاری بدھد
 با این  یکی.است برعکس رفتار کند

مین  باھ دیگری و دکنمی گریھ  خاطرات
 نیا یکی از نظر رو.خاطرات می خندد

بشدت ضربھ میبیند و احساس میکند داغان 
 و د نیرو میگیر آن از ، یکیشده است
کسی .  را باشادابی ادامھ میدھدزندگیش 

 توجھ ممکن است دیگر بھ دوران در زندان
 از شب تا صبح کابوس  و دیگری، کندن

مقصودم این است کھ .  ھمان دوران را ببیند
روی بزرگساالن تاثیرش ھمینطور کھ 

  ھم متفاوت کودکانمتفاوت ھست روی
 .است

ھنوز در بزرگسالی  ھستند کھ کودکانی
عوارض وحشتناک آن دوران را با خودشان 

 از ا راننستھ اند خودشاو نتو  حمل میکنند
گذشتھ بھ ات تاثیر.  این قضایا بیرون بیاورند

گاھا .  تبدیل شده است پیچیده تری التمشک
تشخیص اینکھ گرفتاریھای کنونی بھ دوران 

 . زندان برگردد مشکل است
بچھ ھایی ھم ھستند کھ ضمن اینکھ ھمان 

ھا را  دوران را تجربھ کردند، ھمان سختی
کشیدند توانستھ اند خودشان را از این 

ھا بیرون بکشند و رشد بدھند، بھ  سختی
در واقع .  گذشتھ شان افتخار ھم میکنند

گذشتھ را مثل ماده اولیھ برای پیشرفتشان 
 .می بینند

شود در آدمھای  تاثیرات متفاوت را می
نمیتوانیم کھ . متفاوت بھ شکلھای متفاوت دید

 بگیریم کھ ھمھ این آدمھا  یک نتیجھ کلی
 . درب و داغان شده اند

 
در مجموع من از آدمھایی کھ در اطراف 

اکثرا موفق .  کنم خودم میشناسم صحبت می
ھای  ھای بسیار باھوش، بچھ ھستند، بچھ

بسیار زرنگ و بسیار مسئول، بیشتر این 
 ھستند و خیلی مھم ھست کھ پدر و  تیپی

مادر در روابط با این کودکان در آن شرایط 
العملی  سخت، اگر وجود داشتند، چھ عکس

اند و یا اگر پدر یا مادر اعدام یا  نشان داده
 آن ، آن کودک نبوده اند بعنوانی توی زندگی

 کھ سرپرست بوده اند چھ نقشی را  کسانی
من بچھ ایی را .  اند دراین رابطھ انجام داده

سالھا بود .  میشناسم کھ پدرش اعدام شده بود
کھ حقیقت را بھ او نمیگفتند تا اینکھ در 

 نوزده سالگی ،بزرگسالی و در سن ھیجده
 کجا، چرا ، بوده است میفھمد کھ پدرش کی

او در خارج .  بھ چھ دلیل اعدام شده است
 ھمین پسر بالفاصلھ ،کشور زندگی میکند

 تصمیم ،بعد از شنیدن حقایق در باره پدرش
 از فرودگاه ،میگیرد کھ بھ ایران سفر کند

. ھم مستقیما میرود بر سر مزار پدرش
ھا متفاوت   برخورد مقصودم این است کھ

 ھستند کودکانی کھ تحت تاثیر  ولی.  ھستند
این نامالیمات آسیب جدی دیده اند و موفق 

 )پایان. (بھ بازسازی خود نشده اند

٢محبوبھ و یاشار در زندان ــ   
 برگرفتھ از نقاشیھای زندان



٨٠شماره  ٩ کودکان مقدمند    

 ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی

   
کودک آزاری پدیده ای رایج در ایران 

 !            اسالمی است
 

از ھمه رقت بار "  زھرا "وضعیت . . .  
 ساله الغر اندام ١٧تر است او دختر 

،مو بور و زیباست که به جرم کشتن 
دختر ناتنی اش بیش از یک سال 
است در زندا ن بسر میبرد و اھل 
یکی از دھات مراغه است و 
شوھرش که با او اختالف سنی 
زیادی دارد بعد از طالق ھمسرش به 
او ابراز عالقه میکند وآنھا با وجود 
مخالفت خانواده زھرا باھم ازدواج 
میکنند وشوھرش که از ھمسرش 

 5جدا شده بود سرپرستی دختر 
ساله اش را در غیاب خودش به او 
می سپارد این کودک توسط پدر به 
کرات مورد آزار و شکنجه قرار میگیرد 
طوری که در اثر ضربات پدر قبل از 
مرگ شنوایی خود را از دست 

به مادر کودک اجازه مالقات با .  میدھد
کودک داده نمیشود و از سوی دیگر 
مرد نمیخواھد بخاطر وجود کودک 
دوباره با ھمسر مطلقه اش ازدواج 
بکند تا آنکه در اثر اختالفات و نزاع 
ھای شدید خانوادگی شوھرش به 
زھرا میگوید چاقو را بردارد و بچه را 
بکشد و او که از نظر پیمان نامه 
حقوق کودک ــ که سن بلوغ کودکان 

سال می داند ــ خودش یک   ١٨را 
کودک محسوب میشود در اثر 
تحریکات ھمسرش کودک او را 
میکشد و بعد به اتفاق کودک مقتول 
را در باغچه خانه دفن میکنند و به 
ھرکسی که از کودک سوال میکرده 
است، گفته میشود کودک گم شده 

بعد از تحقیقات محلی جسد .  است
کودک پیدا میشود و زھرا با 
ھمسرش دستگیر میشوند زھرا به 
دلیل سن و تجربه بسیار اندکش به 
قتل کودک اعتراف میکند و پدر کودک 
قتل کودکش را به زھرا نسبت میدھد 
او اکنون شاکی خصوصی زھرا 
محسوب میشود و برای ھمین زھرا 
مجبور است تا روشن شدن وضعیتش 

  .از طرف دادگاه در زندان تبریز بماند
  

آنچھ کھ در ستون باال خواندید گزیده ای از 
  از خانم شھناز غالمی،یک گزارش مفصل

عضو انجمن حمایت از حقوق کودک از 
 .  ز استزندان زنان تبری

. کل ماجرا حکایتی از جنایتی ھولناک است
 مانده ،دختر پنج سالھ بی پناھی رانده از مادر

القلب تاوان زنده بودنش  در دست پدری قصی
 آنقدر ،را دارد با زجرکش شدنش میپردازد

سیلی خورده است کھ پرده گوشش پاره شده 
او را از . و شنوایی اش را از دست داده است

 محبت مادری را ھم ،مادرش جدا کرده اند
 با ،آخر سر با فرمان پدر.  تجربھ نمی کند

 جسد نحیفش را در باغچھ ،چاقو بقتل میرسد
این ھمھ تاریخ کوتاه عمر .  خانھ پنھان میکنند

 او در سکوتی ،دخترک پنج سالھ است
 با ، شکنجھ میشود،باورنکردنی تحقیر میشود
کسی صدای زجھ . چاقو مثلھ میشود و میمیرد

 کسی نمیداند ھنگام ،ھای او را نمیشنود
مواجھ شدن با حملھ نامادری چشمان وحشت 
زده اش چھ میدیده و چھ وحشتی سراپای 

! نھ.  وجود نحیفش را در بر گرفتھ بوده است
چگونھ قلب مجروحش از ھم .  کسی نمیداند

آخرین زجھ و التماسش چھ .  دریده شده است
 ھمھ چیز در ،؟ فریادرسی نبوده!بوده است

سکوتی کھ باید حکمفرما باشد انجام شده 
برای او تجربھ پنجمین بھار زندگی بی .  است

ای در زندگیش شکفتھ باشد و گل  آنکھ شکوفھ
 دست گرمی ، بر لبھاش غنچھ زده باشد،خنده

دستھایش را گرفتھ باشد و طنین نرمی الالیی 
در گوشھایش گفتھ باشد و نگاھی گرم بھ 

 خنجری  است ، خیره شده باشد،چشمھایش
 .قلبش را از طپش باز میدارد

 زھرا تنھا دوازده سال از او ،نامادریش
 زھرای ھفده سالھ کھ خود ،بزرگتر است

ھنوز کودکی بیش نیست باید نقش مادر و یا 
شاید ھم برای فرار از .  نامادری را بازی کند

خانھ راھی بجز تن دادن بھ ازدواج با مردی 
. کھ سالھا از او بزرگتر است نداشتھ است

زھرا دخترک پنج سالھ را با بیرحمی کشتھ 
 . است

اینکھ چھ کسی ماجرای قتل را پیگیری کرده 
 احتماال مادر بدنبال ، مشخص نیست،است

دخترک پنج سالھ اش زمین و زمان را بھم 
 مضنون شده کھ ، تا پیدایش کند،ریختھ است

 و زھرای بی ،شاید دخترکش را کشتھ باشند
و نھایتا .  تجربھ آخرش بھ حرف آمده است

کودکی بجرم قتل کودکی دیگر اعتراف کرده 
این برای دستگاه اداره آگاھی کافی .  است
جرم را کشف و مجرم را پیدا کرده .  است
حاال یا زھرا را بھ دار می آویزند و یا .  است

در زندان می ماند تا باقی کودکیش و 
نوجوانیش را با داغ و مھر قتل  بر پیشانی 

گمنام در گوشھ زندان بماند و با کابوسی 
 !کند” زندگی” با سایھ طناب دار ،مداوم

در البالی ھمھ این سطور ھزار بار جای 
پای بی حقوقی کودک و بی پناھی کودکان 

زھرا خود قربانی کودک .  بچشم می خورد
 قانونی مانع ازدواجش بعنوان ،آزاری است

او .  یک کودک با مردی بزرگسال نشده است
از زندگی زناشویی جز مردی کھ عاقبت 
کارد سالخی بدستش داده است تا قربانی 

 چیزی نصیبش نشده ،کوچکتری را مثلھ کند
او کودکی است کھ باید بالفاصلھ مورد .  است

. رسیدگی ویژه روان درمانی قرار بگیرد
تحت حمایت قانون بھ مراجع صالحیت دار 

و باز پروری .  روان درمانی سپرده شود
مردی کھ فرمان قتل صادر کرده است .  گردد

خود .  و اینک شاکی خصوصی زھرا است
قربانی دیگری است کھ نھ مھر پدری آموختھ 

 شکنجھ ، نھ عشقی را تجربھ کرده است،است
گری است کھ تالفی ھمھ حرمانھای زندگی 
را تنھا میتواند بر سر کودک پنج سالھ ای کھ 
از آغوش محبت مادر جدا مانده و محتاج 

 .  خالی کند،توجھ و محبت پدر است
این گوشھ ای از تکرار ھر روزه تراژدی 
زندگی کودکان در سلطھ حکومتی است کھ 
خود نشان بزرگترین کودک آزاریھای 
سیستماتیک و کشتار کودکان را بر سینھ 

حکومتی کھ خود منبع تولید خشونت .  دارد
 نھ میتواتند و نھ می خواھد کھ خشونت ،است

 . در جامعھ خاتمھ یابد
اگر کودک در این نظام جھنمی پشت و پناھی 

 زھرای بیچاره درھفده سالگی بھ ،داشت
مردی کھ سالھا از او بزرگتر بود پناه نمی 

دختر پنج سالھ ای کھ می توانست .  برد
خواھر کوچکترش باشد تحت حمایت قانون 
قرار میگرفت و سالھا با اعمال شکنجھ پدر 

پدرھرگز نمی توانست دخترک .   زجر نمیدید
ھفده سالھ ای را بعنوان ھمسر بھ خانھ اش 
بیاورد و اختیار دخترک پنج سالھ ای را بھ 

 ،اما در حکومت جمھوری اسالمی. او بسپرد
ای است کھ ھشت سال ھم از  زھرا زن مکلفھ

مجرمی است کھ .  سن تکلیفش بزرگتر است
 ! باید مجازات شود

این وضعیت غیر قابل تحمل است و سزاوار 
این خشونت سازمان یافتھ  .  ھیچ انسانی نیست

ما نمی توانیم بیش از شاھد .  باید ملغی گردد
دستھای ما باید یکی . نابودی کودکانمان باشیم

 برای پاپان دادن بھ این حرمان بی پایان. شود
 ! بھ کودکان مقدمند بپیوندید،بی پاپان



 

 

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

 : 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 رفاھیــ١

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 ــ٢

  .و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی
 
ممنوعیت .  تضمین حقوق برابر برای ھمھ کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب بھ ملیت یا مذاھب مختلفــ 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 نوجوانانــ ٤
 
 ایجاد مراکز.   لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندانــ٥

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

 
 !ممنوعیت حجاب کودکانــ ۶
 
کودکان باید از ھر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون .    کودک مذھب نداردــ٧

 . 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 ــ٨

  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 میشودــ 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 کلیــ١٠
 .ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. ممنوعیت اکید تنبیھ بدنی

 
 .ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتیــ ١١

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

کودکان از محرومیت و بیحقوقی و دست درازی مذھب و مقابلھ با کودک آزاری سیستماتیک توسط جمھوری 
پد و کلیھ تشکلھا و طھمھ انسانھایی کھ قلبشان برای حقوق کودک می"  کودکان مقدمند"نھاد .  اسالمی است

 .نھادھای مدافع حقوق کودک را بمبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند

٨٠شماره  ١٠ کودکان مقدمند   

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


