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بھ کودک آزاری 
سیستماتیک جمھوری 
 !اسالمی باید خاتمھ داد

باربد سھ سالھ با ھفتاد 
 حدیثھ ،درصد سوختگی

 ،با یک دست قطع شده
نیمای چھارسالھ با بدنی 

 ،سوختھ و مجروح و کبودی شدید دو چشم
ھانیھ ھشت سالھ کھ نیمھ جان بھ بیمارستان 

.  منتقل شد و    . .  و .   . تنھا گوشھ ای از . 
. وضعیت کودکان در ایران اسالمی است

 کھ ،صد چھل ھزار کودک آزاری ثبت شده
ضرب و جرحشان و شکنجھ شدنشان فاش 

 ھنوز قطره ای از دریای کودک ،شده است
 .آزاری سیستماتیک در ایران اسالمی است

 در ورزشگاه ، در مدرسھ،کودکان در خانھ
 مورد حملھ قرار ، در زندان،در محیط کار

 ، سوزانده میشوند، کتک می خورند،میگیرند
 تھدید می ، شکنجھ میشوند،حبس می شوند

 ، مورد تعرض جنسی قرار می گیرند،شوند
 ،دستگیر می شوند.  کودکیشان نابود میشود

 اعدام ، زندانی میشوند،دادگاھی میشوند
.   میشوند   . برای قانونی کردن کودک . 

آزاری از آیات آسمانی تا حدیث و کتاب و 
روایات و قوانین ھمھ و ھمھ دست بھ بدست 
ھم میدھند تا ناامن ترین زندگی برای کودکان 

 !مھیا شود
خشونت سازمان یافتھ دولتی چھ بھ شکل 

 چھ بصورت تایید عقب ،قانون ومصوبھ
مانده ترین سنن قرون وسطایی یا بھ امر 

 یا بی ،حکومت اسالمی و یا با وساطت آن
 زندگی آنھا را آشکارا ،اعتنایی بھ کودکان

 ! تھدید میکند
 این سوال ،با افشای ھر مورد کودک آزاری

ھم مطرح میشود کھ چرا کودکان در  
جمھوی اسالمی ایران اینچنین مورد تھدید 
قرار دارند؟ چرا چنین بی پناه مانده اند؟ 
مقصر کیست؟ چاره چیست؟ چھ باید کرد؟ 
منشا بی حقوقی و بی اعتنایی و خشونت 

 نسبت بھ کودکان چیست؟ 
در پس پشت اتفاقات روزمره اما چھره پنھان 

آنچھ کھ روی .  کودک آزاری را باید دید
برای .   با دست پنھانی مھندسی میشود،میدھد
 بیشترین حملھ و خشونت نسبت بھ ،مثال

کودکان در خانھ و محیط خانواده صورت 
 یک نتیجھ ظاھری طبعا میتواند این ،میگیرد
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 !کار کودکان ممنوع
 نئژوبمناسبت دوزادھم 

 روز جھانی مبارزه با کار کودکان 
 نادر طالبی

وضعیت کودکان کار در ایران، جدا از وضعیت  . . .  
یکسری چیزھای .  ی دنیا نیست  کودکان کار در ھمھ

مشترکی وجود دارد، مانند محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیبھای 
ای کھ کار بر   مانند آثار فیزیولوژیکی.  شود  ھا وارد می  ای کھ بھ آن  جسمانی و روانی

گردی   اش کھ برای ھمھ ملموس است، کودکان زبالھ  مثال ساده.  گذارد  بدن کودک می
ً در آینده، ستون   ھستند کھ ھمیشھ کوھی از زبالھ روی کمرشان است و این ھا قطعا

٣ادامھ در صفحھ   

                                                                
 شھناز غالمی

ھ  تعدادی از کودکان زندان کھ بعلت بی سرپرستی در نزد مادرانشان و بدلیل جرمی ک
ورده می  خود ھرگز مرتکب نشده بودند،  ھ خ ان ازی ان ت روی زن د روب ودن ی ب دان زن

د  ایستادند و تمامی این صحنھ ھای خشن و دردناک را بھ حافظھ کوچک خود میسپردن

٦ادامھ در صفحھ   

٢ادامھ در صفحھ   



 یا ،باشد کھ عامل خشونت اولیا کودکند
 و تنبیھ ،آزار کودکان تنبیھ خوانده میشود

 ھر کس ھر طور کھ دلش ،آزاد است
 تا کودک تربیت ،خواست تنبیھ می کند

آمارھا نشان میدھد کھ با گشایش .  شود
مدارس در صد کودک آزاری بسرعت باال 

 آزار کودکان در مدارس ھم نامش ،میرود
تنبیھ است و ظاھرا برای اصالح و تربیت 

 کودک آزاری ،کودکان صورت میگیرد
 ، کودکان کار و خیابان،کارگران خردسال

 آزار و حتی ، تنبیھ،بشدت رایج است
استفاده  جنسی از کودکان بارھا شنیده 
میشود اما در زیر پوست این تعرض 
حقیقت دیگری نھفتھ است کھ خود منشا 
مصایبی است کھ کودکان قربانیان بالفصل 

 .آن ھستند
گویی خشونت علیھ کودکان با آزار و اذیت 

 اما چیزی ھست کھ ،جسمی معنی می یابد
تا .   کراھتش افشا شود،باید مریی شود

چھره پنھان کودک آزاری با ھمھ کراھتش 
 . علنی شود

تجاوز بھ حریم کودکی کودکان بنیادی 
ترین خشونت و آزار نسبت بھ کودکان 

 این تجاوز چھ علنی و آشکار و چھ ،است
 بزرگترین و کاری ترین ،پنھان و پوشیده

اسکلت نازک .  ضربھ بھ کودکان است
دنیای کودکی بھ آسانی می شکند و صدای 
مھیب این درھم شکستن در بزرگسالی 

ساختمان فروریختھ .  رساتر شنیده میشود
جھان کودکی قادر بھ ایستادگی در 

این تعرضی است کھ .  بزرگسالی نیست
اساسا موجبات وقوعش را وضعیت 
اقتصادی و رفاه جامعھ و حرمت و حقوق 

قبل از اینکھ .  اجتماعی جامعھ تعیین میکند
چیزی بھ نام آزار جسمی و تنبیھ بدنی در 

 بی حقوق ،مورد کودکان وجود داشتھ باشد
کردن کودک و بی اعتنایی بھ زندگی و 
تامین نیازھای جسمی و روانی اش 
بزرگترین و غیر قابل جبران ترین 

این ضربھ .  صدمات را بھ  او وارد می کند

ای است کھ حاکمان و دولتھا منشا و عامل 
اینجا انگشت اتھام بھ سمت پدر ! اصلی آنند

! سنگدل و مادر قصی القلب دراز نمیشود
اینجا پای قانون و دستگاه دولتی و حق و 

. حقوق و تامین معاش کودک در میان است
بی پناھی کودک بعنوان یک انسان 

محرومیت و .  خردسال آغاز تباھی اوست

 آن ھیوالی پنھانی است کھ در ،بی تامینی
پشت نقاب روزمرگی کودک آزاری نشستھ 

 .است
خبرھای درناک کودک آزاری را مرور 

 تحت تاثیر مواد ، ظاھرا اولیا معتاد،کنید
 ،مخدر وقتی از خود بی خود می شوند
. کودک مورد آزار و شکنجھ قرار میگیرد

برای مثال ظاھرا ناپدری ھانیھ مرد 
معتادی است کھ از خود بی خود میشود و 

 اما چرا در میان ،ھانیھ را آزار میدھد
اینھمھ انسانی کھ این مرد معتاد میتوانستھ 

 یکراست میرود سراغ ،آزارشان بدھد
. کودک ھشت سالھ؟ اینجا باید تامل کرد

بیایید با ھم چند جملھ از تاریح مذاھب آنجا 
 . کھ پای کودک بھ میان می آید را نگاه کنیم

برای مثال وقتی ابراھیم پیامبر می خواھد 
 ،رضایت خاطر خدایش را فراھم آورد

 این ،فرزندش اسمعیل را باید قربانی کند
ابراھیم تا آنجا !  یک آزمایش الھی است

پیش میرود کھ کارد بر گلوی فرزندش 
میگذارد اما بھ حکمت خدا این کارد کند 

 تا ھمین جا شکنجھ ،میشود و نمی برد
جانکاه اسمعیل و سبوعیت بی مثال خداوند 
وپیامبرش ابراھیم را ببینید و بخاطر 
بسپارید کھ ھمھ کتابھای الھی با چھ 
خونسردی و تاییدی دارند این سر بریدن 
را بھ یک ھمایش سمبولیک و خارق العاده 

ابراھیم با سربریدن فرزندش .  بدل میکنند
. باید وفادرایش را بھ خدایش نشان دھد

کسی چیزی از اسمعیل و رضایت او برای 
قربانی شدن نھ میداند و نھ قرار است او 

 مھم ھم نیست کھ این کودک ،چیزی بگوید
 . در چھ التھاب روانی باید بوده باشد

 مخصوصا از نوع ابراھیمی ،برای مذاھب
 ، کودک چیزی در رده احشام است،اش

وقتی ھم فرشتگان الھی بھ کمک می آیند تا 
ابراھیم را از قربانی کردن کودکش باز 

 بھ او گوسفندی میدھند کھ قربانی ،بدارند
 . کند و خدای ابراھیم ھم راضی میشود

نقش و جایگاه حق کودکان در مذاھب با 
خشت اولش .  ھمین پایھ بھ پیش آمده است

خیلی .  را با سر بریدن کودک گذاشتھ اند
 میشود سخنان صادق ،کھ تکامل پیدا میکند

محصولی مولتی میلیاردر وزیر سابق 
کابینھ احمدی نژاد کھ مھد کودک را برا ی 
تربیت شھادت طلب بودن کودکان 

 . میخواست
حاال برگردیم بھ دنیای قرن بیست و یکم و 
ایران تحت حاکمیت جمھوری اسالمی و 

بھ سرنوشت باربدھا و !  حقوق کودکان
ھانیھ ھا و نیما ھا و چند میلیون کودک 

 . کارگری کھ آواره بازار بیرحم کارند
ناپدری ھانیھ او را شکنجھ میدھد برای 

صدای !  اینکھ دیواری از او کوتاھتر نیست
 قرار نیست ،ھانیھ نھ اینکھ شنیده نمیشود

مذھب و مناسبات اقتصادی .  شنیده شود
جامعھ دست در دست ھم آنچنان جھنمی 
برای کودکان ساختھ اند کھ در تاریخ 

 !جھالت بشر بی سابقھ است
در کل قوانین جمھوری اسالمی بجز چند 
مورد پراکنده حتی بھ نام کودک ھم بر نمی 

در قوانین جزایی اسالمی کودک با .  خوریم
ابتدا با تفکیک .  سن و سالش تعریف میشود

برای .  جنسیتی سپس با تفکیک سنی
دختران نھ سال تمام قمری و پسران پانزده 

قبل . سال تمام قمری پاپان سن کودکی است
 کودکی نھ تعریف دارد و ،از این سنین ھم

ھمھ تعاریف .  نھ شامل حق وحقوقی میشود
 .قانونی برای اعالم پایان کودکی است

جمھوری اسالمی با اجرای قوانین کودک 
ستیز خود در راس 

٨١شماره  ٢  کودکان مقدمند  

٨دامھ در صفحھ ا  

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  



 کودکان کار در ایران
 گفتگو با نادر طالبی 

 )برگرفتھ شده از وب سایت رادیو آلمان(

 آقای طالبی، آیا آماری در : ولھ  دویچھ
مورد تعداد کودکان کار و کودکان خیابانی 

 در ایران دارید؟
ً راجع بھ : نادر طالبی البتھ ما در ایران، کال

ً راجع بھ .  آمار داشتن، مشکل داریم تقریبا
: گویند  بھ شتر می.  چیز خاصی آمار نداریم

ام   کجای:  گوید  چرا گردنت کج است؟ می
 !ام صاف باشد؟ صاف است کھ گردن

ای در ایران آمار   ما راجع بھ ھیچ مسئلھ
ای مانند   دقیق نداریم، راجع بھ پدیده

 ھمھ اشکال مخفی دارد   کودکان کار کھ این
توان آن   ھایی دارد کھ بھ راحتی نمی  و فرم

ولی .  را دید، مشکالت بسیار بیشتر است
ی دیگری، آمارھای مختلفی  مانند ھر مسئلھ

 .شود راجع بھ این قضیھ داده می
ً آمار کودکان کار، بخشی از مبارزه ی   اتفاقا

یعنی .  اجتماعی برای لغو کار کودک است
کھ بتوانیم بھ دولت بقبوالنیم کھ این   این

تعداد کودک کار وجود دارد، خود بخشی 
تواند قضیھ را تبدیل   از مبارزه است و می

 .بھ مسئلھ کند
سازمان بھزیستی در آخرین آمار خود، 
نزدیک بھ ھفتصدھزار تا یک میلیون 

. کودک کار برای ایران اعالم کرده است
ی آمار ایران گفتھ کھ ما نزدیک   ولی اداره

بھ دوونیم میلیون کودک کار، یعنی افراد 
 سال داریم کھ در ایران کار ١۵زیر 

ی آماری دیگر،   مانند ھر مسئلھ.  کنند  می
ً تعریف این  موضوع این است کھ اصال

ھا  تعریف آن. دوستان از کودک کار چیست
ھای   ممکن است مقداری با تعریف سازمان

  .غیردولتی متفاوت باشد
وقت کار   ای پاره  بھ نظر ما، اگر بچھ

اش کار   ای با خانواده  کند، اگر بچھ  می
ای در شرایط مھاجرت   کند، اگر بچھ  می

کند، ھمھ جزو نیروی کار   است و کار می
بر .  شوند  کودکان در ایران حساب می

ی این   مبنای تخمین ما، با حساب ھمھ
ً تعداد کارگاه ھایی کھ در   چیزھا و مثال

ترین حالت   بینانھ  ایران ثبت شده، در خوش
ونیم تا چھارمیلیون کودک کار در  حدود سھ

ایران داریم کھ مقداری با آمارھای دولتی 
  .تفاوت دارد

ً راجع بھ آمار کودکان کار ھمھ ی   اصوال
ً تعداد .  ھای تخمینی ھستند  ھا روش  این مثال

کنند و از   شاغلین بھ تحصیل را حساب می
افرادی کھ در سن کودکی ھستند کم 

شوند   مانند، می  کنند، تعدادی کھ باقی می  می
کھ   در صورتی.  کنند  کودکانی کھ کار می

خوانند   ھا ھستند کھ درس می  خیلی از بچھ
ھا ھستند کھ   کنند، خیلی از بچھ  و کار می

ً جزو آمارھا نیستند   .مھاجرند و اصال
ً این   مسئلھ ی دیگر نیز این است کھ معموال

ً   آمارھا را بھ این شکل درمی آورند کھ مثال
کنند، یک   روند بھ کارگاه سرکشی می  می

شان است، خودشان را معرفی  فرم ھم دست
ی   ی کار یا فالن اداره  کنند کھ از اداره  می

آیا شما :  پرسند  بعد می.  ایم  دیگری آمده
ب مانند ھمھ  جا بچھ  این ُ ی   ی کار دارید؟ خ

گویند و   مسائل دیگر، ھمھ دروغ می
  !نھ: گویند می

کھ ما خودمان در سرکشی بھ   در صورتی
 ١٩ و ١٨، ١٧ھای   ھای محلھ  کارگاه

کھ ما   دانیم این  تھران، تجربھ داریم و می
ھا   بتوانیم آمار دقیق از توی کارگاه

دانید،   طور کھ می  چون ھمان(دربیاوریم 
ھا کار   ھای کار در کارگاه  بیشتر بچھ

، خیلی کار سختی )کنند، نھ در خیابان  می
برای نمونھ، ھمکارھای من رفتھ .  است

جا   بودند و پرسیده بودند کھ آیا در این
ای ھست کھ کار بکند، صاحب کارگاه   بچھ
تا بچھ جلوی   کھ سھ  در حالی!  نھ:  گفت  می

دوستان .  کردند  ھا داشتند کار می  خود آن
ھا چی ھستند؟   پس این بچھ:  پرسیده بودند

ً جزو !  اند  افغانی:  گفتھ بودند یعنی اصال
ھای کار   ھا بھ عنوان بچھ  ھایی کھ بھ آن  آدم

  .شوند فکر کنند، حساب نمی
جا ایراد از کارفرما نیست، منظور   در این

خواھند   من، ایراد مکانیسمی است کھ می
تعداد کودکان کار را بر آن اساس تخمین 

ی کالم این است کھ خیلی   خالصھ.  بزنند
مانند و بھ ھمین دلیل، آمار   ھا جا می  آدم

ھای غیررسمی، بیشتر از آمار   سازمان
 .دولتی است

 
ممکن است بھ اختصار وضعیت این 
کودکان را در ایران برای ما توصیف 

 کنید؟
وضعیت کودکان کار در ایران، جدا از 

. ی دنیا نیست  وضعیت کودکان کار در ھمھ
یکسری چیزھای مشترکی وجود دارد، 
مانند محرومیت از کودکی، بازماندگی از 

ای   ھای جسمانی و روانی  تحصیل و آسیب
مانند آثار .  شود  ھا وارد می  کھ بھ آن

ای کھ کار بر بدن کودک   فیزیولوژیکی
اش کھ برای ھمھ   مثال ساده.  گذارد  می

گردی ھستند   ملموس است، کودکان زبالھ
کھ ھمیشھ کوھی از زبالھ روی کمرشان 

ً در آینده، ستون فقرات   است و این ھا قطعا
  .داری خواھند داشت مشکل

از طرف دیگر ھم محیط کار کودکان، چھ 
ھا، بسیار محیط   در خیابان و چھ در کارگاه
پر از کتک، .  پرآسیب و پرتنشی است

این .  است…  تجاوز، خشونت، فحاشی و
ً امکان رشد سالمی را کھ  محیط طبعا
کودک بتواند استعدادھای خود را بروز 

ھای الزم   بدھد، یا در واقع، بتواند مھارت
برای زندگی اجتماعی را کسب کند از او 

  .دگیر می
خواھم روی آن تاکید کنم، این   چھ می  آن

است کھ ھمین بالیی کھ در کودکی بر سر 
شود، بھ   آید، باعث می  کودک کار می

احتمال خیلی بیشتری، در آینده، جزیی از 
چون فرصت . ی فرودست جامعھ باشد طبقھ

نکرده تحصیل کند، چون فرصت نکرده 
مھارت کالمی کسب کند، چون فرصت 

ای بگیرد و   حرفھ  -نکرده مدارک فنی
دھند کھ   ھا دست بھ دست ھم می  ی این  ھمھ

ترین و   در آینده مجبور بشود پست
خود   ترین کار را انجام بدھد و خود بھ  ساده

احتمال بیشتری دارد کھ ھمین کودکی کھ 
ی   بھ این شکل بزرگ شده، والد یا والده

منظورم این .  کار دیگر بشود  ی  یک بچھ
است کھ با کار کودکان، ما یک فرآیند 

 .بازتولید نابرابری اجتماعی داریم
 
" جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان"

کھ شما مسئول واحد پژوھش آن ھستید، 
فعالیت .  حدود یک دھھ است کھ فعال است

 گیرد؟ ھایی را در بر می شما، چھ زمینھ
جمعیت دفاع از کودکان کار "ھای   فعالیت

توانم بھ دو قسمت اساسی   را می"  و خیابان
یک بخش آن معطوف بھ .  تقسیم کنم

ما سعی کردیم برای .  کودکان کار است
تعداد محدودی از کودکان کار، آسیبی را 
کھ دارند روزمره، و ھمین امروز از 

ً .  بینند، کم کنیم  شان می  شرایط زندگی مثال

٨١شماره  ٣  کودکان مقدمند  
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شان آموزش سوادآموزی داریم،   برای
خدمات بھداشتی، خدمات مددکاری، 

خانھ و چیزھایی از  ھای ھنری، کتاب  کالس
  .این قبیل داریم

ھدف ما این نیست کھ با این کارھا، بتوانیم 
ما باور داریم کھ با . کار کودک را لغو کنیم

ی مراکزی مانند جمعیت دفاع،  َ گسترش کم
یعنی .  شود  ی کودکان کار حل نمی  مسئلھ

اش    در مدرسھ٢۵٠کھ جمعیت دفاع،   این
 نفر ارتباط ۵٠٠اش با   دارد، واحد بھداشت

 نفر را ١٠٠٠اش   دارد و واحد مددکاری
کند، ولی جمعیت کودکان کار   حمایت می

ما .  در ایران سھ میلیون نفر است
ً سھ ھزار   برنامھ مان این نیست کھ مثال

اندازی شود   مرکز، مانند جمعیت دفاع راه
 .تا این مسئلھ حل شود

مان   ای کھ ما از کار عملی  در واقع، نتیجھ
کنیم   ایم این است کھ احساس می  گرفتھ

ھایی کھ در ھمین امورات روزمره   سازمان
مانند، بھ   و در ھمین کارھای واکنشی می

پس .  کوبند  شکلی دارند آب در ھاون می
ھای جمعیت   آمدیم بخش دیگری در فعالیت

در ".  رو بھ جامعھ"درست کردیم؛ 
کنیم   مان سعی می  جامعھ  ھای رو بھ  فعالیت

جامعھ را متشکل کنیم و آگاه کنیم تا 
اش بایستد، برای   بخواھد و پای حرف

این .  کھ کار کودکان در جامعھ نباشد  این
ی کار جمعیت دفاع است در دو   خالصھ

 .کند ای کھ دارد فعالیت می حوزه
 

در این میان، شما نقش دولت را چھ 
 دانید؟ می

واقعیت این است کھ طرف مقابل خیلی از 
یعنی یک .  ھای ما دولت است  خواستھ

سری امکاناتی کھ باید فراھم بشود، برای 
کھ عملی باشد کھ ھیچ کودکی کار   این

 جای دنیا،   نکند، نھ تنھا در ایران، در ھمھ
سھ .  احتیاج بھ دخالت شدید دولت دارد

بسیار بدیھی و ابتدایی آن ھم    شرط
عبارتند از آموزش اجباری رایگان، حق 

یعنی ھر انسانی .  ھویت و تأمین اجتماعی
مند   ھای زندگی بھره   سال، از حداقل١٨تا 

  .باشد
حق ھویت، یعنی ھر    گویم  وقتی می

کودکی کھ در این جامعھ دارد زندگی 
ی قضایی این جامعھ   کند و در حوزه  می

نپرسند کھ پدرت .  است، ھویت داشتھ باشد
افغانی است یا ایرانی، نپرسند کھ ازدواج 
پدر و مادرت چطوری بوده و خیلی مسائل 

  .دیگر
گویم آموزش اجباری و   وقتی ھم می

 ً رایگان، منظورم این است کھ واقعا
کھ در قانون اساسی   نھ این.  طور باشد  این

، "آموزش اجباری و رایگان"آمده است 
ً یک   ولی خود دولت اعالم می کند کھ مثال

ھا، از تحصیل بازمانده   میلیون نفر از بچھ
ب این چھ آموزش اجباری و .  ھستند ُ خ

طور بگویم کھ   توانم این  می.  رایگانی است
ای باید فراھم باشد کھ   شرایط مادی زندگی

 …کودک مجبور نباشد کار کند
 

گذاری   یعنی دولت در این زمینھ سرمایھ
نیاز بھ تأمین مالی از طرف دولت .  کند

 ؟ھست
بلھ؛ این حداقل کاری است کھ دولت 

حداقل کار دولت این .  تواند انجام بدھد  می
است کھ این ھزینھ را برای کودکان کھ 

ی جامعھ ھستند، بپردازد و در این   سرمایھ
چھ در این   آن.  گذاری کند  زمینھ سرمایھ

توان دید این است کھ بھ دلیل   مدت می
ھای غیردولتی، مقداری   فعالیتھای سازمان

ولی .  ایم  در یک سری مسائل پیش رفتھ
واقعیت این است کھ در خیلی جاھا، 

 .چنان در قدم اول ھستیم ھم
من در پاسخ بھ یکی از دوستان کھ 

کار   سال چھ١٠شما در این «پرسید،   می
اید؟ ھنوز کھ این ھمھ کودک کار در   کرده

 ١٠ما در این :  ، گفتم»جامعھ وجود دارد
ایم جامعھ و مسئولین   سال، حداقل توانستھ

گفتند   کھ می  جامعھ را قانع کنیم، از این
کودک کار وجود ندارد و ما کودک کار 

جا برسند کھ خودشان بیایند   نداریم، بھ این
. ما دوونیم میلیون کودک کار داریم: بگویند
کھ ھمھ جا تبلیغ کنند کھ کار کردن   از این

سازد و آدم را برای زندگی   کودکی را می
کند، برسند بھ   سالی آماده می  در بزرگ

جا کھ شھرداری تھران بیلبورد و تابلو   این
ی کودکان   تحصیل حق ھمھ«بزند کھ 

 »ھیچ کودکی نباید کار کند«، یا »است
ً این مسائل در   در حالی   …و کھ قبال

ً مطرح نبوده   حوزه ی فرھنگی دولتی اصال
جا رسیده و   امروز خوشبختانھ بھ این.  است

امیدواریم بھ اقدامات عملی منجر شود و 
 .فقط در حد ژست و شعار نماند

 
کنید، در این میان، مردم چھ نقشی  فکر می

توانند بر عھده داشتھ باشند؟ یعنی   می
 توانند انجام بدھند؟ کار می ھا چھ آن

ما االن در جمعیت دفاع، در یک حالت 
. ای نسبت بھ این قضیھ قرار داریم  نطفھ

تواند   کھ چھ فرمھایی مینراجع بھ ای
اما .  توانم نظری بدھم  بگیرد، من نمی

ممکن است شما از من بپرسید کھ من بھ 
توانم در این   کار می  عنوان خبرنگار چھ

گویم کھ شما بھ   زمینھ انجام بدھم؟ من می
توانید پوشش خبری   عنوان خبرنگار، می

یا اگر یک پزشک .  این قضیھ را زیاد کنید
تواند بکند، من   کار می  از من بپرسد کھ چھ

گویم کھ شما چھارتا مقالھ بنویس راجع   می
بھ این قضیھ کھ کار کودک چھ آسیب 

دانیم   ی ما می  ھمھ.  کند  ای وارد می  جسمانی
کھ کودک آسیب جسمانی خواھد خورد، اما 

وقت دقیق مطرح نشده کھ کودک چھ   ھیچ
 .بیند ای از کار کردن می آسیب جسمانی

ای کھ   ھرکسی بھ فراخور جایگاه اجتماعی
. تواند برای این قضیھ تالش کند  دارد، می

تواند تا تظاھرات پیش   حال این تالش می
تری باشد   تواند اقدامات کوچک  برود، می

سازی   ی ما بھ آن آگاه  کھ بھ غلط در جامعھ
 …گویند می

ھایی مانند شما کھ فعال   یا کمک بھ کانون
 .ھستند

ً اینطور است ھایی مانند ما کھ   کانون.  قطعا
ً وظیفھ شان این است یا   فعال ھستند، قاعدتا

خواھند این کار را بکنند کھ جنبش   می
اجتماعی برای لغو کار کودک را 

در    خواھند تغییراتی  می.  اندازی کنند  راه
قانون یا ساختارھای اجتماعی ایجاد شود 

 .کھ شرایط زندگی بھتری را فراھم کند
ھا تقویت بشوند، بیشتر   ھرقدر این کانون

ً وقتی .  شان بایستند  توانند پای حرف  می مثال
ما یک سیمنار برای لغو کار کودک 

 نفر، ٢٠٠کنیم، اگر بھ جای   برگزار می
ھزار نفر شرکت کنند کھ خیلی بھتر ٢٠٠
دھد کھ البد حرف ما   این نشان می.  است

ای   آن فشار اجتماعی   شود و  بھتر شنیده می
 .تواند منتقل بشود کھ الزم است، بھتر می

ھا   آیا امکانی ھست کھ خود خانواده
بتوانند نقشی را برای تغییر این اوضاع بر 

 عھده بگیرند؟

٨١شماره  ٤ کودکان مقدمند   

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



ھا، خودشان قربانی این قضیھ   خانواده
متأسفانھ ما ھمیشھ عادت داریم کھ .  ھستند

این .  شرایط بد را برای خودمان توجیھ کنیم
ی انسانی است و بھ ایران ربطی  یک قضیھ

چھ را   خواند آن  ھا ھمیشھ می  ندارد، انسان
توانند کاری برای آن انجام   بد است و نمی

کھ   برای این.  بدھند، بھ شکلی توجیھ کنند
شان  تر اذیت بشوند و بھ اصطالح وجدان کم

کودکان .  از دیدن این قضیھ آزرده نشود
کند و   ی ما را آزرده می کار ھم وجدان ھمھ

برای آن ھم یک سری توجیھات وجود 
 .دارد

ً می شان باند ھستند کھ  ھا ھمھ این: گویند  مثال
ھا را شب   فردی این.  کنند  دارند کار می

از طرف …  برد و  شب می  آورد، نیمھ  می
ی این کودکان   ھا  خانواده:  گویند  دیگر می

ای را   یعنی مسئولیت مسئلھ.  مسئول ھستند
ی جامعھ و دولت است، بر   کھ بر عھده

از طرف دیگر .  اندازند  گردن خانواده می
. اینھا کودکان خیابانی ھستند:  گویند  می
جا   آن  اند، در   دنیا آمده  ھا در خیابان بھ  آن

. میرند  جا ھم می  کنند و در ھمان  زندگی می
اش    بکنیم، فوق  توانیم کاری  ما نمی

ھا را بکشیم   توانیم مانند برزیل بزنیم این  می
ھیچکدام !  اما نھ   …کھ فایده ھم نداشت و

ھا   بھ نظر من، خانواده.  ھا نیست  از این
وقتی من از تأمین .  خودشان قربانی ھستند

کنم، بخشی از آن، بھ   اجتماعی صحبت می
منظور من این نیست .  گردد  خانواده برمی

کھ بچھ تأمین باشد، ولی پدر خانواده از 
تواند   میرد و کار نمی  گرسنگی دارد می

  .بکند
ایم کھ پدر و مادر از  ما خیلی کیسھا را دیده

ً توی کار دست یا  کارافتادگی دارند، مثال

اش قطع شده و یا کور شده است و   پای
تواند زندگی را تأمین کند، خانواده   نمی

اش باید کار   مانده است و در نتیجھ، کودک
شود،   طور مینوقتی پدر خانواده ای.  کند

خانواده دوتا انتخاب دارد، یا مادر باید 
البتھ .  خودفروشی کند یا بچھ باید کار کند

ھا،   مندی یارانھ  کنم، بعد از ھدف  فکر می
شان باید این کار را بکنند تا   ھردوی
ولی این واقعیت مادی .  شان بگذرد  امورات
  .مجبورند کار کنند. شان است زندگی

 ً متأسفانھ یا خوشبختانھ، مسئلھ اصال
این کھ قضیھ را فرھنگی .  فرھنگی نیست

انحراف    خاطر  دھند، بخشی بھ  جلوه می
افکار عمومی از واقعیتی است کھ دارد 

تا مشکل .  مسئلھ فقر است.  افتد  اتفاق می
نھ .  توان کرد   نمی  فقر ھست، ھیچ کاری

تواند کاری بکند، نھ مسجد   خانواده می
تواند کاری بکند، نھ معلم و نھ   محل می
ترین قضیھ فقر   مھم.  ھایی مانند ما  سازمان

شود  است، تا فقر حل نشود، ھیچ کاری نمی
توانیم بگوییم   اگر فقر حل شد، بعد می.  کرد

کھ فالن پدر و مادر از نظر فرھنگی 
اش   متوجھ نیستند کھ کار کودک برای

. اند سر کار  خوب نیست و بچھ را گذاشتھ
. شود با این مسئلھ برخورد کرد  بعد می

خاطر کار   چون محتاج نان شب نیست، بھ
 .کودک

 
چھ اولویتی وجود دارد کھ باید تغییر کند 

 تر بشود؟ تا شمار کودکان کار کم
توانم   بندی کنم، می  کھ جمع  من برای این

ی ما   بگویم کھ کار کودکان معضل جامعھ
اقتصادی   -ما در یک نظام اجتماعی.  نیست

کنیم کھ بھ آن نظام   جھانی زندگی می

ی کار   قضیھ   .گویند  داری می  سرمایھ
ی الزم آن   کودکان زاییده این نظام و زائده

  .مانند چرخ پنجم آن است.  است
ی شرایط مادی   کار کودکان نتیجھ

گویم شرایط   وقتی می.  شان است  زندگی
مادی، منظورم تاکید روی شرایط 

ی   تا موقعی کھ مسئلھ.  اقتصادی است
اقتصادی حل نشود، کار کودکان از بین 

اگر سازمان یا دولتی بخواھد . نخواھد رفت
اقدام واقعی انجام بدھد، باید برای شرایط 

 .مادی بھتر تالش کند
کار فرھنگی کردن، روضھ خواندن و 

. ای ندارد  کدام فایده  سمینار گذاشتن، ھیچ
چون در نھایت، شب باید غذا سر سفره 

ی خانھ وجود   باشد و پولی برای اجاره
کدام از این مسائل،   داشتھ باشد و از ھیچ

تنھا چیزی کھ .  آید  پول برای این دو درنمی
تواند قضیھ را تغییر بدھد، فعالیت جدی   می

برای شرایط مادی واقعی زندگی کودکان 
 .کار است

٨١شماره  ٥  کودکان مقدمند  

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

ار    بررسی ی ـك اـن ـھ ان ـج ازـم ر ـس ھای اخـی
I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r 

Organizat ionدھــــد   نشــــان مــــي: 
 كودك در دنیا یك كودك، ٦بھ ازای ھر • 

 .كند كار می
ل ٥-١٧ میلیون كودك ٢١٨•   سالھ در ـك

 . شوند دنیا كودك كار محسوب مي
وق ١٢٦•   ط ـف راـی ودك در ـش ون ـك ـی ـل  مـی

ــد ـــن ـــت ــار ھـس ــھ ـك ــول ـب ـــغ ــوار مـش  .دـش
م •  ن رـق رـی االـت ھ ـب ـی مناطق آسیا و اقیانوـس

ون ١٢٢( كارگران كودك را دارند  ـی ـل ـی  ـم
 ).كودك كار

ت •   ـب ن نـس رـی جنوب صحرای آفریقا بیشـت
ــان كـــار را دارد،   درصـــد ٢٦كـــودـك

ار )  میلیون٤٩(ازكودكانش  مشغول بھ ـك
 ).ھستند

طــبــق اظــھــارات ســازمــان بــھــزیســتــی •  
ھ١٣ ی   درصد کودکان برای کسب روزاـن

 . اند  تومان خیابانی شده١٢٠٠
ی در کشــور •  اـن یــاـب ودک ـخ   ھــزاران ـک

اون   روزنامھ. (حضور دارند ی شرق، مـع
 )ریزی وزیر رفاه سیاستگذاری و برنامھ

ودکــان •   ایــت از ـک ـم ی ـح ھــاـن ان ـج ازـم ـس
 میلیون کودک کار ١٥٠خیابانی، بیش از 

 . در دنیا  در خیابانھا بسر میبرند
ھ •  نزدیک بھ دو میلیون کودک ایرانی، ـب

ک و ،کار سیاه مشغولند داد ـی ـع ن ـت  از اـی
 .نیم میلیون کودک زیر پانزده سال ھستند



 ؛ کودکان زندان
 یشھناز غالم

 کعضو انجمن حمایت از حقوق کود

در رابطه با این گـزارش گـفـتـنـی 

است که این گزارش بـر اسـاس 

کـه   -تجربیات فردی مـن اسـت 

 سال ٨ سیاسی به جرم فعالیتب

حبس محکوم و در طی سالـھـای 

ــز   ١٣٦٨  -١٣٧٢ ــری ــب ــدان ت در زن

 . محبوس شدم

 
نسوان "دوازده در آن سالھا ابتدا بند ما، بند 

 نفر ١٤ تعداد ما درآنجا ، بود"گروھکی
بود ولی بھ تدریج کھ زندانیان سیاسی از 

 نفر رسید ٨ آزاد شدند و تعداد ما بھ ١٢بند 
. ما را بھ بند نسوان جرایم منتقل کردنده

زندانیان زن کھ جرائم عادی و غیر سیاسی 
مرتکب شده بودند در قسمت اصلی بند کھ 
ما ھرگز آنجا را ندیده بودیم، زندانی بودند 
و ما را در یک اتاق بسیار کوچک کھ لولھ 

 سایر قسمت ھا از آنجا عبور گرمھای آب 
میکرد و تحمل گرمای طاقت فرسای آن 
بویژه در تابستان فوق العاده دشوار بود با 
سھ عدد تخت خواب سھ نفره و یک قسمت 

 ١٥  -١٠از حیاط بند ھشت کھ بھ اندازه 
متر مربع بود و توسط چویھای نازکی از 
حیاط بزرگ و اصلی بند نسوان جرایم جدا 

مااز شکاف .  شده بود ،زندانی کرده بودند
ھای دیوار چوبی می توانستیم زندانیان 
عادی را ببینیم و صدایشان را بشنویم و 
بدین وسیلھ از وضعیت زندگی آنھا در آنجا 

 .مطلع شویم
 این نوشتار بتواند زیر پوست وارمامید

زندان زنان تبریز را بھ انسانھای درد 

عدالت طلب و حق   آزادیخواه،  آشنا،
گرانشان دھد و با شفاف سازی در رابطھ 

این موضوع در وضعیت سخت و   با
 .دشوار زندگی آنھا تغییراتی ایجاد نماید

 
 ؛ کودکان زندان

زنان باردار با توجھ بھ وضعیت شان بدون 
اینکھ مورد تخفیف مجازات قرار بگیرند 
در شرایط سخت و طاقت فرسای زندان 
دوران بارداری خود را سپری میکنند آنھا 

بھداشت و درمان مورد  از نظر تغذیھ،
تعدادی از .  کمترین حمایتی قرار نمیگیرند

آنھا فرزندانشان را بعد از بدنیا آ وردن در 
نزد خود نگھ می دارند و این در حالی 
است کھ بھ این کودکان و مادران حتی شیر 

 ! داده نمیشود
 سھ کودک کھ بھ اسامی در آن دوره

محدثھ، ابوالفضل و کیمیا در زندان 
مادر محدثھ بجرم .  نددتبریزبسر میبر

، در شناسنامھ ی بودرابطھ نامشروع زندان
این کودکان نام پدر قید نمیشود و از این 
نظر این کودکان در آینده خواه نا خواه با 
نگرش منفی جامعھ روبرو گردیده و از 
نظر ھویتی دچار تعارضات شدیدی 

 . خواھند شد
مادر ابوالفضل بھ ھمراه شوھرش بھ دلیل 

. کشیدن چک بی محل در زندان بسر میبرد
آنھا بعلت فقر و تنگدستی و عدم توانایی 
باز پرداخت بموقع چک در حبس بسر 
میبرند اما در زندان ھمھ زندانی محسوب 

 . میشوند و محکوم بھ تحمل مصائب آنند
مادر کیمیا بھ جرم قتل مردی کھ می 
 خواستھ مزاحم زندگی اش شود سالھاست

ت او نیز ھمچون مادر  اس زندانکھ در
در زندان   کیمیا را محدثھ و ابوافضل، 

 . بدنیا آورده است
آنھا از نظر تربیتی دچار مشکالت جدی 

کھ در محیط آلوده زندان باجود   ھستند چرا
زندانیان خالفکار، این کودکان از ھمان 
آغاز کودکی با بد آموزیھای معمول در 
زندان بزرگ میشوند و بدون آنکھ خودشان 
جرمی مرتکب شده باشند مجبورھستند در 
شرایط سخت زندان متحمل شرایط ناگوار 

از جملھ  .و غیر انسانی و ظالمانھ ای باشند
این موارد می توان این نمونھ ھا را مثال 

عدم تغذیھ مناسب ھمچون عدم :  زد
سبزیجات، میوه و شیر  مصرف گوشت، 
بازی با اسباب بازی،  بھ اندازه کافی، 

عدم امکان  داشتن پوشاک مناسب، 
دسترسی بھ فضای مناسب برای بازی و 

گردش و تفریح، عدم آموزش صحیح و 
تربیت درست و ارتقاء دھنده، عدم 
دسترسی بھ امکانات درمانی و بھداشتی 

 . الزم برای کودکان
 زنان ،چون اغلب مصاحبان این کودکان

بزرگسال ھستند آنھا از نظر ارتباطی دچار 
آنھا غالبا برا ی .  ای ھستند مشکالت عدیده

کسب امتیازاتی ھمچون گرفتن شکالت و 
مجبور ھستند تا ھمچون سایر ...  امس وآد

زندانیان رفتاری تملق آمیز با ماموران و 
این کودکان  .  سایر زندانیان داشتھ باشند

بدلیل آنکھ از دنیای خارج مجزا و در 
آنجا زندگی میکنند،   زندان متولد شده و در

این   ھیچ شناختی از محیط بیرون ندارند و
محیط شاید حتی در تصورشان ھم نگنجد؛ 
بنابراین وقتی برای انجام کارھایی با 
زندانبانان بھ بیرون از زندان میروند، 
احساس ھراس و ترس از محیط بیگانھ با 
زندان کھ مسکن اصلی آنھاست، آنان را 

 و شصتدر دھھ ھای .بشدت آزار میدھد
بویژه زندانیانی کھ   زنان زندانی،،ھفتاد

بجرم تنفروشی بھ زندان آورده میشدند 
عالوه بر حبس، محکوم بھ تازیانھ نیز می 
شدند کھ تازیانھ آنھا با بی رحمی و 

؛ بھ  بند زناوت بی حد توسط مامورانصق
(اسامی دھقان، فتحی، پیری، انصافی، : 

 نواختھ )خلصی، اکرم و معصومھ خیری
گاه اتفاق میافتاد کھ ماموران بویژه .  میشد

ماموران تازه وارد برای اینکھ قدرت 
شقاوت و سنگدلی خود را بیش از دیگران 
بھ نمایش بگذارند و در ضمن از نظر 
کاری نیز بھ رقابت با دیگر ھمکاران خود 
بپردازند بی اعتنا بھ بدن خون آلوده 
و صدای استغاثھ و نالھ ھای 
دردمندانھ و قطرات درشت اشک 
آنھا کھ تمام پھنای صورتشان را در 

تازیانھ بر میگرفت، بر شدت ضربات 
خود می افزودند و با این باور کھ حکم 

ن را در رابطھ با مفسدین بھ اجرا در آقر

٨١شماره  ٦  کودکان مقدمند  

 ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی



آورده اند نفس لوامھ و وجدان خود را قانع 
 . میکردند

زندانیان دیگر دورادور زندانی شالق 
خورده حلقھ میزدند و تعدادی از کودکان 
زندان کھ بعلت بی سرپرستی در نزد 
مادرانشان و بدلیل جرمی کھ خود ھرگز 

زندانی بودند  مرتکب نشده بودند، 
روبروی زنان تازیانھ خورده می ایستادند 
و تمامی این صحنھ ھای خشن و دردناک 
را بھ حافظھ کوچک خود می سپردند و 
بعدا وقتی باھم در حیاط بند بھ بازی می 
پرداختند بھ باز تولید این صحنھ ھا مشغول 

یکی از کودکان در وسط می  .  میشدند
نشست و دیگری با طنابی پالستیکی کھ 
بدست داشت در نقش مامور بند، دوستش 
را تازیانھ میزد و بقیھ بچھ ھا آرام و بیصدا 

فرسا بھ   در سکوتی دردآور و روح
 .تماشای این نمایش میپرداختند

در آن سالھا کودکان زندان عبارت بودند 
"از  سالھ زیبا و دوست دودختر "  سحر: 

داشتنی با موھای سیاه و براق و چشمانی 
میشی رنگ و درخشان کھ مادرش بھ جرم 

. داشتن رابطھ نامشروع زندانی بود
 سالھ سرکش و عصبی پنجپسر "  یعقوب"

کھ مادرش رادر خانھ فساد دستگیر کرده 
 . بودند

 سالھ، ریز سھپسرک "  یوسف"
 کھ ،ضعیف و پریده رنگ و الغر نقش، 

مادرش با دوتن از مردانی کھ با آنھا 
روابط نامشروع داشت پدر کارگرش را 

یک .  در برابرچشم او بھ قتل رسانده بود

سالھ کھ اسمشان  شش -پنجخواھر وبرادر 
صبیھ "خاطرم نیست توسط مادرشان ب

در زندان   بجرم فروش مواد مخدر"  خانم
محبوس شده بودند و از دھات اطراف 

 .تبریز بھ آنجا آمده بودند
از دیگر بچھ ھای زندان، پسر یک سالھ 
شھال بود کھ بھ ھمراه مادر شوھرش بھ 
آنجا آمده بود، این زن در ھنگام عصبانیت 
بویژه وقتی میخواست دیگران را مجبور 
بھ کاری کند بدون توجھ بھ جثھ نحیف و 
جسم بیمار فرزندش او را باالی سرخود 
میبرد و تھدید می کرد اگر ماموران یا ھم 
بندانش خواستھ او را برآورده نکنند، بچھ 
را بھ زمین خواھد کوبید و او را خواھد 

کودک باالی سراو جبغ میکشید و .  کشت
صدایش بھ ھمراه فریادھای تھدیدگر شھال 
در ھمھ جای بند می پیچید حتی یکبار 
کودک را بر زمین کوبید ونشست روی 

چندبارمحکم بھ زمین را کودکش و سرش 
قیر گونی شده کوبید کھ زندانبانان و 
زندانیان با زور وتمنا و اصرار بچھ را از 

 . تند و بردندفدستش گر
 آینده ای بسیار نگران"  کودکان زندان"
کننده دارند، با توجھ بھ شرایط مخرب  

زندان چھ بسا آنھا مستعد ابتال بھ انحرافات 
اخالقی و گرایش بھ سمت روحیھ 

، حشا، فاعتیاد تخریبگری و بزھکاری؛
 بدیھی است کھ .قتل گردند و رقتس

رسیدگی و توجھ بھ وضعیت این کودکان 
باید درکانون توجھ ھمھ مدافعان حقوق 
کودک از جملھ انجمنھای حمایت از حقوق 
کودک، یونیسف ومدافعان واقعی عدالت و 
برابری و آزادی قرار گیرد، چرا کھ در 
غیر این صورت اجتماع ما فردا نیز 

و  مسموم  ای بیمار، ھمچون امروز جامعھ
دچار نابھنجاریھای اجتماعی بدتری خواھد 
بود کھ بھبود وضعیت آن بھ امری ناممکن 

 . و دست نیافتنی بدل خواھد شد
 
 

 !جای ھیچ کودکی در زندان نیست
 

کودکان زندان کمپینی علیھ زندانی کردن 
ھیچ مرجع قانونی و قضایی .  کودکان است

حق ندارد کودکان را بھ سبب بی سرپرست 
 . بودن در زندان نگھ دارد

تاثیرات .  جای کودکان در زندان نیست
مخرب این دوران در زندگی کودکان 

ھدف این کمپین .  غیرقابل جیران است
 .متوقف کردن  این فاجعھ است

نھاد کودکان مقدمند بھ کمک تک تک شما 
با ما تماس بگیرید و خود را .  نیازمند است

در این کمپین و اھداف انسانی آن شریک 
 ! کنید

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 است
 پنھان  موضوع،کمپینی است کھ می خواھد

 این زخم ، کودکان در زندانو دردناک
 با ھمھ جراحتش مقابل دید ،چرکین

 برای اینکھ از تکرار .جامعھقرار گیرد
 . موضوع جدا ممانعت گردد

 با ھمھ جراحتش ،زخم چرکین ابن ،زندان
برای آنکھ از .   دید جامعھ قرار گیردمقابل

. تکرار مکرر این فجایع جدا ممانعت گردد
کودکان نباید بواسطھ سرپرستشان راھی 

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

بھ وضعیت کودکانی کھ در  اعتراض.  باشد
 ویا بستگان خود بسر زندانھا ھمراه والدین

 نشریھ ٧٩ کمپینی است از شماره ،میبرند
با انتشار . کودکان مقدمند آغاز گردیده است

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

 .را نشان خواھیم داد
کودکان باید در محلی امن مورد مراقبت 

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

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

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

٨١شماره  ٧  کودکان مقدمند  

 ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی

 برگرفتھ از نقاشیھای زندان
 اثر سودابھ اردوان



٢ادامھ از صفحھ . . . کودک آزاری   
بر طبق .  ھرم کودک ستیزی قرار دارد

 کوک آزاری ،قوانین جمھوری اسالمی
بھ شرطی کھ آثار آزار .  نامش تنبیھ است

جسمی کودک ھم بر جای نماند مجاز 
کاری ھم بھ کار آثار غیر قابل محو !  است

کودک .  روانی کودک آزاری  ندارد
موجودی است کھ بود و نبودش ربطی ھم 

وقتی کودک ھست باید !  بھ حکومت ندارد
این تنھا !  برای ادای تکلیف آماده شود

اینکھ بیش از چھار .  وظیفھ حکومت است
میلیون کودک از تحصیل محرومند و خیل 
جمعیت کودکان کار را تشکیل میدھند نھ 

حقیقت !  آزار است و نھ کودک ستیزی
ھولناکی کھ خود را درمیان غوغای 
دردناک آزار جسمی کودکان مخفی کرده 

کودک ستیزی سیستماتیک !  است این است
جمھوری اسالمی منشا و عامل بقای آزار 

چھ با قوانینش کھ .  کودکان در ایران است
تماما قرون وسطایی است و چھ در خال 
قوانینی کھ جمھوری اسالمی را قادر میکند 

. کودکان را مورد حمایت قرار ندھد
جمھوری اسالمی دشمن شماره یک 

این باید ابتدا و جملھ اول ھر . کودکان است
نوع تحقیق و تفحس در باره کودک آزاری 
و بی حقوقی کودکان در ایران اسالمی 

 .باشد
تنھا با  تاکید بر این اصل است کھ الغا و 

. محو کودک آزاری می تواند ممکن باشد
انگشت نشان کردن قربانیان و بھ جان ھم 
انداختن آنھا بھ دنبال نخود سیاه فرستادن 

سر اژدھا . مردم و سر کار گذاشتن آنھاست
دشمن اصلی !  بھ دھانش چسبیده است

فشار بر جمھوری اسالمی و .  اینجاست
افشای جنایات کودک ستیزانھ اش و 
بازخواست بین المللی اش یک مطالبھ 
فوری برای امکان پذیر کردن دفاع از 

جمھوری اسالمی را .  حقوق کودکان است
بھ ھمین جرم باید از کلیھ مجامع بین المللی 

وادارش کرد تا وظیفھ اش را .  اخراج کرد
درقبال تامین رفاه و حرمت کودکان بپذیرد 

 !و انجام دھد
 
 
 
 
 
 

 از میان نامھ ھای شما؛
 

  از ایران،امیر آزاد
 
دختران دانش آموز در پاكستان در “

 مدرسھ خود كھ بھ دست یخرابھ ھا
 خود را پیدا یطالبان ویران شده كتابھا

طالبان با .  كرده و آنھا را ورق مي زنند
 .”تحصیل دختران مخالف اند

ادیان، بخصوص اسالم، برای ادامۀ 
اسارت انسانھا در چنگال خرافات، کھ 
منتج بھ استمرار حاکمیت دین مداران 
میشود، اسارت زن را در اولویت قرار 

این اسارت، با حبس کردن .  داده اند
زنان در خانھ، حجاب و عقب ماندگی، 
بر مسلمانان تندرو یک فریضھ شده 

 .است
 سال ١٤٠٠دین مداران در طول این 

 ١٠٠٠در شرق، و ھمچنین در طول 
سال در اروپا، با عقب نگاھداشتن فھم 
و شعور و دانش مردم، ھمواره سعی 

ھمچنین .  در تسلط بر انسانھا داشتھ اند
برای ادامۀ سلطۀ خود، عالوه بر دانش 
زدایی از جوامع، از ابزار ایمان و 
اعتقاد نیز سوء استفاده کرده و میکنند 
ایمان و اعتقاد ، بر خالف علم، پاسخش 

: در برابر ھر پرسشی اینست کھ
ّ برای ابد  خاموش باش و کفر نگو واال

حرف نزن و ...  بھ آتش میندازندت 
شک ...  اطاعت کن، تا بھ بھشت بروی 

ھمین ترس و .  نکن و ایمان داشتھ باش
امید و ھمچنین زدودن دانش از اذھان 
مردم، چنان ھنوز در جوامع عقب مانده 
تر ریشھ دوانده کھ در بسیاری از 
خانواده ھا، فرزندان را بخاطر 
پرسشھایی کھ بھ ذھن کنجکاوشان 
خطور میکند، مؤاخذه یا تنبیھ میکنند 

خود من توسط پدربزرگم، و ھمچنین (
تعدادی از معلمانم، بخاطر این مسائل 

 )مؤاخذه میشدم
 

ھمیشھ برای من این سوال مطرح بود 
کھ چرا در دبیرستان و دانشگاه، درس 

شناسی و   چرا زیست؟ نجوم نداشتیم
فیزیک در مدارس و دانشگاھھای ما، 

 دستخوش ٥٧نسبت بھ قبل از سال 
 ؟ فیلترینگ شده است

پاسخ اینھا را بعدھا در اسالم سیاسی 
ولی عمق فاجعھ آنجاست کھ این .  افتمی

دین مداران متحجر، قدرت سیاسی نیز 
  نمونۀ آن ایران، طالبان.داشتھ باشند

عربستان   ،)مناطق تحت کنترل(
 . میباشندو غیرهسعودی 

 این مسائل، نھ تنھا در کشورھای دین
زده، بلکھ در کشورھای درگیر مسائل 
راسیستی و سایر حکومتھای 
ایدئولوژیک نیز بھ انواع دیگری نمود 

 بطور مثال، کشورھای ،پیدا میکند
اسرائیل و ترکیھ و چین و کرۀ شمالی 

 .از این دست ھستند

٨١شماره  ٨  کودکان مقدمند  

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  



 کار بھ مناسبت روز  بیانیھ کودکان
 جھانی مبارزه با کار کودک

ای انجام  ھمیشھ کسی کھ کار شایستھ
گیرد ولی ما  دھد مورد تحسین قرار می می

دھیم مورد  با این کھ کار خوب انجام می
 .گیریم تحسین قرار نمی

ما ھم کودک ھستیم و دنیای آزاد خودمان 
خواھیم در  خواھیم ما فقط نمی را می
خواھیم در کنار  ھا باشیم، ما می خیابان

کنیم، درس بخوانیم و  خانواده باشیم، بازی
 .مند باشیم از امکانات دیگری ھم بھره

تقاضای ما از مدیران و معاونان دولتی 
 . داشتن رفاه و آموزش بھتر است

ھایی  از شما خواھشمند ھستیم کھ بھ خانواده
کھ فقیر ھستند و رفاه ندارند کمکی شود تا 

پولی خانواده  در این جھت ما تحت فشار بی
 .قرار نگیریم

خواھیم از احترام، آسایش،  ما کودکان می
 .پوشاک و تغذیھ سالم برخودار باشیم

کودکانکار دوست دارند از علم و آگاھی و 
 .آموزش بھتری برخوردار باشند

خواھیم، منظور ما از   ما کودکان آزادی می
آزادی این است کھ در کارھایی چون 

دستفروشی، گل فروشی و غیره، نیروی 
اعتنایی  انتظامی با ما با خشونت و بی

 .رفتار نکند
ما از جامعھ خواھشداریم کھ در کوچھ و 
خیابان با ما با خشونت رفتار نکنند و ما را 

 .ھمچون کودکان خود دوست بدارند
ما دوست نداریم مورد سوءاستفاده قرار 

ی شخصی  گیریم، منظور ما سوءاستفاده
ً برای تأمین مواد مخدر و غیره   .است مثال

ھا را مانند  کودکان کار دوست ندارند آن
 .ھا جمع کنند معتادان از خیابان

ما کودکان دوست نداریم با الفاظ بد از ما 
 .یاد کنند

خواھش ما این است کھ نباید وقتی در 
 .کنیم بھزیستی ما را بگیرد خیابان کار می

 چرا ما کودکان تحت فشار کار ھستیم؟
کودکی ما .  خواھیم    مان را می  ما کودکی
 کجاست؟

ما کودکان برای رنج کشیدن بھ دنیا آمدیم؟ 
 !نھ

 ما کودکان مگر آینده نداریم؟
 چرا ما کودکان زندگی خوبی نداریم؟

ما کودکان مگر حق نداریم در دنیایی خوب 
 زندگی کنیم؟

ھای کودکان بھ گوش دیگران     آیا حرف
 رسد؟  نمی

کردن در این سن را دوست  ما کودکان کار
 .نداریم 

ما سر کار رفتن را دوست نداریم و 
ھای عادی درس     خواھیم مثل بچھ    می

بخوانیم تا در آینده بھ باالترین درجات 
 .دست یابیم

ما کودکان حق داریم از امکانات آموزشی 
تا رسیدن بھ باالترین درجات تحصیلی 

 .مند شویم  بھره
ما کودکان حق داریم در محیطی پاکیزه و 

 .سالم زندگی کنیم
ما کودکان حق داریم در دنیایی سرشار از 

 .صلح و دوستی زندگی کنیم
ما کودکان حق داریم از عشق و محبت 

 .ترھا برخوردار شویم بزرگ
 .ما کودکان حق داریم بازی کنیم

ما کودکان حق داریم از عدالت اجتماعی 
 .برخوردار شویم

ما کودکان حق داریم با دنیای جدید آشنا 
شویم و بھ راحتی نظرات و عقاید خود را 

 .بیان کنیم
ما کودکان حق داریم از انجام کارھای 

ھای زور در برابر خودمان     سخت و حرف
ھایی کھ در سن قانونی     بچھ.  دفاع کنیم

 .نیستند نباید کار کنند
ھایشان احساس  ھا باید نسبت بھ بچھ خانواده

 .مسوولیت کنند
ھا باید درس بخوانند تا جامعھ و     بچھ

کھ یک   کشورشان را آبادکنند برای این
ھا زیادتر  کشور بازسازی شود بھ ما بچھ

 .ھا نیاز دارد از بزرگ
کار از پدر و مادرھا خواھش  ما کودکان

تر   شان را کم  ھای کوچک   کنیم بچھ  می
 .بگذارند کار کنند

کار در دنیا احتیاج بھ حمایت  تمام کودکان
 .ھمھ دارند

٨١شماره  ٩  کودکان مقدمند  

 .کانال جدید بر روی شبکھ ھاتبرد از ساعت نھ و نیم تا یازده و نیم شب بوقت ایران برنامھ دارد: توجھ
KBC Channel  
Freq: 11604 
Symbol Rate: 27500 
Polarity: Vertical  
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  فوری جنبش دفاع از حقوق کودکانخواستھای
 تسھیل پیشروی  و متشكل شدن ھرچھ بیشتر جنبش دفاع از حقوق کودکان و نھاد کودکان مقدمند بھ منظور

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 رفاھیــ١

دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، .  بوسیلھ دولت
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 و ــ٢

  .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

٨١شماره  ١٠  کودکان مقدمند  

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


