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آقای فرماندار 
 !خجالت بکش

 
علت بازماندن سی "

ھزار کودک از تحصیل 
 "!در کرج معلوم نیست

 
وضعیت آموزش و پرورش در ھمھ ابعاد از  

دریک .  ھر زمان دیگر فاجعھ بار تر است
 آجر روی آجر این وزارتخانھ بند ،کالم

ای از این فاجعھ   ھر روز گوشھ.  نیست
 .آشکار میشود
 اول تیر ماه ایسنا، چھارشنبھخبرگزاری 

نژاد، فرماندار   مھدی ایران: نوشت١٣٩٠
این شھرستان با کسری ":  ھ استکرج گفت

آموزی مواجھ است کھ   ھزار سرانھ دانش٣٠
علت بازماندن افراد مذکور از تحصیل معلوم 

یک پنجم سرانھ جمعیت در "و اینکھ ". نیست
آموز باشند، یعنی باید  این شھرستان باید دانش

آموز باشد، ولی   ھزار دانش٣۶٠کرج دارای 
آموز در   ھزار دانش٣٣٠در حال حاضر 

کرج مشغول بھ تحصیل ھستند کھ معلوم 
نیست بھ چھ دلیلی این افراد از تحصیل 

 ."اند بازمانده
 

این فرمانبردار اسالمی کرج باید در نوع 
باالخره بفکرش .  خودش آدم جالبی باشد

" فوق دقیق"رسیده کھ برود سراغ آمارھای 
 البد خیلی ھم فکر ،در اداره مربوطھ اش

 شاید ھم چند باری نیت کرده و ،کرده
استخاره گرفتھ و آخرش دل بھ دریا زده کھ 
بپرسد چھ بر سر دانش آموزان این منطقھ 

 فقط در ،سی ھزار دانش آموز.  آمده است
 .حوزه فرمانداری ایشان غیبشان زده است

شرط می بندم حاال کھ دوره جن و جنگیری 
در دستگاه حکومتی برو بیای بیشتری پیدا 

سراغ جن گیر و رمال و سر .  کرده است
کتاب باز کن و چاه جمکران چی و ھمھ از 

 کھ این سی ھزار تا ،این نوع رفتھ است
دانش آموز کھ حداقل ھر کدامشان یک چند 

 ! چھ شده اند،ده ھزارتایی شھریھ میپرداختند
 البتھ یک گوشھ کوچک ،فرماندار شھر کرج

از کرامات حکومت عدل اسالمی را شاھد 
 .آورده است

 ،برنامھ تلویزیون کودکان مقدمند
  سھ شنبھ شبھا از ساعت

  بوقت ایران٢٣/ ٣٠ تا ٢٣/ ١٥ 
  بوقت اروپای مرکزی٢١ تا٢٠/ ٤٥

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

ھ ھمچون یک  کودکان مقدمند نھادى است غیر دولتى و غیر انتفاعى ک
ن .  المللى در دفاع از حقوق کودکان عمل میکند  کمپین بین ت در ای ی ال ع ف

ر .  نھاد داوطلبانھ است ار ب ال فش ھ اعم ان ب ودک وق ک ق حق جھت تحق
اعى  م دولتھا و نھادھاى مربوط بھ کودکان، بھ سازماندھى کمپینھاى اجت

ا .  و بسیج افکار عمومى مبادرت میکند ھمچون یک دیده بان در رابطھ ب
وضعیت کودکان در مقیاس جھانى عمل میکند تا بتواند افکار عمومى را 

 .نسبت بھ آن چھ کھ بر کودکان میرود ھوشیار و فعال سازد

٢ادامھ درصفحھ   

 : نامھ سرگشاده خانواده بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی
 ! سال زندان است؟٢٠فرزندمان بھ چھ جرمی محکوم بھ 

 
تمام کسانی کھ بھنام نیز مانند شما یک !  مردم ایران و جھان کارگران و زحمتکشان

 !زحمتکش بود
 !اتحادیھ ھای کارگری کھ بھنام نیز مانند یکی اعضای کارگران شما بود

 سوار اتوبوس شرکت واحد در ٨٩ خرداد سال ٢٢بھنام ابراھیم زاده، فرزندمان در 
او برای اعتراض بھ دستگیری بی .  مسیر میدان انقالب و آزادی دستگیر می شود

در    زندان اوین دست بھ اعتصاب غذا زد؛٢٠٩دلیلش و حبس در سلول انفرادی بند 
 اوین ٣۵٠نتیجھ این اعتصاب او دچار بیماری شدید گردید و عاقبت او را بھ بند 

 .ھفتھ متمادی کشید٣زمان اعتصاب غذایش بھ . منتقل کردند
در دادگاھی کھ ھیچ شباھتی بھ دادگاه و عدالت نداشت او بھ بیست سال زندان محکوم 

 .گردید کھ این حکم از بیسابقھ ترین حکم ھای جمھوری اسالمی ایران است
 تمام تالشمان بی حاصل ماند و فقط ھمان محکومیت بیست سال را ،طی این یک سال

 شدن عمر عزیزمان در پشت درھای یما شاھد سپر  .از سازمانھا و نھادھا شنیدیم
 .زندان منحوس اوین ھستیم

زادیخواه ایران و جھان و تشکلھای آما اکنون رو بھ تمامی انسانھای شریف و 
ما از ھمھ کارگران و نھادھای .  ایم  وردهآکارگری و سازمانھای مدافع حقوق بشر 

زادی این عزیزمان کھ پدر فرزندی است و ھمسری تنھا آکارگری میخواھیم کھ برای 
زادی بھنام ابراھیم زاده امیدواریم آما برای   .کھ چشم بھ راه وی ھستند تالش کنند

 .وچشم انتظار کمک برای او و دیگر زندانیان سیاسی ھستیم
 

 .خانواده بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی محکوم بھ بیست سال زندان
 ایران – ١٣٩٠خرداد ماه 



 ١ادامھ از صفحھ 
فقط در آموزش و پرورش شھر کرج فعال 
یک قلم سی ھزارتایی دانش آموزان بجای 
کسب علم و دانش رفتھ اند پی کسب رزق 

اما جناب فرمانبردار میگوید .  و روزی
علت بازماندن افراد مذکور از تحصیل 

 ! معلوم نیست
فرماندار کرج خودش را سر کار گذاشتھ 

؟ مدتھا !است یا مردم را نادان فرض میکند
 روسای آموزش و پرورش ،پیش از ایشان

در یک حاتم بخشی محیرالعقول اعالم 
 سھ میلیون ٨٩کردند درسال تحصیلی 

دانش آموز در مقاطع مختلف آموزشی از 
یک رقم نزدیک بھ !  تحصیل باز مانده اند

نیم میلیون ھم بھ آن اضافھ کردند کھ محبت 
کرده و آنھا را کودکان بی ھویت و بی 
شناسنامھ قلمداد کردند و چون بقول اینھا 

 حق تحصیل را از ،از اتباع خارجی بودند
این ارقام بر طبق آمارھای .  آنھا گرفتند

رسمی وزارت آموزش پرورش است کھ 
 ! البتھ شتر با بارش در آن گم میشود

آقای فرماندار کرج خودش را بھ نفھمی 
وگرنھ میداند کھ حرف سوختھ !  میزند

آقای فرماندار اسالمی .  تحویل داده است
دارد از کی میپرسد؟ یعنی مردم بیایند 
جوابش را بدھند یا از وزارت آموزش و 
پرورش میپرسد؟ خوب ایشان میتوانست از 
وزارت آموزش و پرورش رقم کل کشور 
را بپرسد کھ نزدیک بھ چھار میلیون دانش 
آموز چھ بھ سرشان آمده است مگر قرار 
نبوده برابر سنن اسالمی بھ دنبال علم تا 
چین و ماچین ھم بروند پس چرا تا شاه 

 ! العظیم ھم نتوانستھ اند بروند عبدل
درجا از سر محل گرفتھ تا میدانھای اصلی 

 تا ،شھر و ھر کارگاه نمور و مخروبھ
پشت دارقالی و زمین کشاورزی و 
دستفروشی و زبالھ گردی و غیره این 

 !دانش آموزان را بلعیده است
اگر ھمھ فرمانداران در سراسر ایران 
بخواھند آمار کسر سرانھ دانش آموزان را 
بدھند بالغ بر چند میلیون دانش آموز 
خواھد شد؟ فرمانداران استانھای سیستان و 
بلوچستان و لرستان و کردستان و 

.  ھرمزگان و   . باید آمارھایشان اعجاب . 
در آنجا از صدھا ھزار دانش .  انگیز باشد

اند صحبت   آموزی کھ تحصیل را رھا کرده
 خواھند کرد؟

جواب مردم صریحا این است؛ آقای 
این مردمی کھ شما !  فرماندار خجالت بکش

چنین زیر دست وپای حکومت اسالمی 
 .  ھمھ چیز میدانند،دارید خردشان می کنید

بچھ !  میدانند چرا سفره شان خالی است
ھای ده دوازده سالھ ای کھ مدرسھ را ترک 
کرده تا لقمھ نانی در سفره بی رونق 

 میدانند کھ دستمزد پدر را ،خانواده بگذارند
 امکان تامین ھزینھ ،کھ چندین ماه ندادند

 تامین قوت الیموت ،تحصیل کھ سھل است
آن دانش آموزانی کھ شما . ھم ناممکن است

خودت را راجع بھ آنھا بھ نفھمی میزنی 
دارند چرخ خونین سرمایھ ھای امثال شما 

 دارند کفشھای سرکار را ،را میچرخانند
 شیشھ اتومبیلت ،توی خیابانھا واکس میزنند

 سرچھار ،چشمت را بازکن. را پاک میکنند
 چشمت ،راھھا خیلی ھایشان را می بینی

 دیر یا زود ،را ھم باز نکنی خیالی نیست
ھمین دانش آموزانی کھ از تحصیل غیبشان 

 !زده چشمت را باز میکنند
 روانشناسی ایران می رئیس سازمان نظام

":گوید  ایرانی یک سوم دانش آموزان 
 و از چرخھ آموزشی ترک تحصیل میکنند

خارج می شوند و در معرض آسیبھای 
وی .  اجتماعی و کجروی قرار میگیرند

است کھ طبق آخرین آمار  کرده اعالم
مستند بدست آمده، دو میلیون و چھارصد 
ھزار الزم التعلیم از تحصیل در سال 

 و در یكی از  تحصیلی گذشتھ بازمانده
مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا پایان متوسطھ 

 "!اند ترك تحصیل كرده
و در ھمین زمینھ مصطفی اقلیما، رئیس بھ 

 علمی مددکاران ایران و  اصطالح انجمن
 اجتماعی  عضو شورای بررسی آسیبھای

 درصد از ٢٥اعالم میکند کھ سالیانھ 
 .کنند آموزان ترک تحصیل می دانش

مؤسسھ "فتاح نیازی، معاون آموزشی 

اعالم کرده است کھ "آموزش از راه دور
در سطح كشور بیش سھ میلیون نفر از 

اند کھ   آموزان ترک تحصیل کرده دانش
 سال ١٧ تا ١١التعلیم ھستند و بین  الزم 

 ."سن دارند
ک « اری وزگ ی آم ای ت ق روس اط ن  در م

اره سیستان و بلوچستان  زان ترک در ب ی م
دمتحصیل دانش آموزان را  ت " :  ی گوی عل

ی  اذب ای ک ھ ل غ ود ش ر وج ن ام ی ای ل اص
واد  ی م ھمچون حمل سوخت قاچاق و دالل
ن مشاغل  مخدر است کھ متاسفانھ درآمد ای

ت اال اس ود  و بھ نحو چشمگیری ب اگر خ
ل  ھ ترک تحصی ل ب ای دانش آموزان ھم م
نباشند والدین، آنھا را مجبور بھ اینکار می 
کنند زیرا معتقدند این کودکان اگر ھم درس 
بخوانند باالخره باید بھ سراغ ھمین مشاغل 

د .   درآمد داشتھ باشندوبروند  این معلم معتق
ث  اع ل ب اغ ن مش االی ای د ب ت درآم اس
ی و  ای م ن وزان راھ ش آم ھ دان وس وس
ا  ھ ود آن دبیرستانی می شود بھ نحوی کھ خ
ن  اذعان دارند کھ درآمد فقط دو روز از ای
م  ل ع دریس م مشاغل برابر یک ماه حقوق ت

 ».می باشد

حاال اگر میخواھید واقعیت نگرانی روسای 
ان  د سخن ای د ب ی دان آموزش و پرورش را ب

ق ی حق   مجلسرئیس كمیسیون آموزش و ت
ان  ت ار دست احساب ک د ت وی اسالمی را بشن

 . بیاید
ر و  ھ وزی کسی از خیل ارازل و اوباشی ک
 صاحب منصب آموزش و پرورش شده اند

٨٢شماره  ٢  کودکان مقدمند  

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  



. . . . ادامھ از صفحھ قبل   
دلش برای ترک تحصیل دانش آموزان 

 ،نگرانی دقیقا اینجاست.  نسوختھ است
 : مالحظھ کنید

رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
"اعالم کرد  ،عالوه بر تمام مباحث فوق 

 افزایش میزان ،افت تحصیلی و بھ تبع
 ،دانش آموزانی کھ ترک تحصیل می کنند

 میلیارد تومان بھ آموزش ٢٠٤در سال قبل 
 ".و پرورش ضرر زده است

این حقیقت اصلی نگرانیھای دم و دستگاه 
برای وزرات آموزش و .  آموزشی است

پول .  پرورش دانش آموزان ممر درآمدند
 ،بھ خزانھ آموزش و پرورش واریز میکنند

خرج خودشان را .  شھریھ میپردازند
 !خودشان میدھند

سرانھ ھزینھ تحصیلی کھ دولت برای ھر 
 چیزی حدود ،دانش آموز درنظر گرفتھ

 کمتر ،ھزار تومان و بھ نرخ امروزی دالر
ھمین مقدار ناچیز  را .  از یک دالر است

 .ھم آموزش و پرروش نتوانستھ تامین کند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

 ۵٣٠حدود «:  مجلس اسالمی میگوید
میلیارد تومان از کسری ھزار میلیارد  

تومانی آموزش و پرورش مربوط بھ 
سرانھ دانش آموزی و بخشی از مطالبات 
فرھنگیان است کھ باید ھرچھ زودتر 

 ٨۶از فروردین سال  کھ .پرداخت شود
تاکنون یک لایر بابت سرانھ دانش آموزی 
بھ مدیران داده نشده است و ما بھ سختی و 

 ».کنیم از جیب خود، مدارس را اداره می
با اعترافات باال سناریوی سیاه آموزش و 

در یک .  پرورش اسالمی کاملتر میشود
 چندین میلیون ،صحنھ واقعی این سناریو

دانش آموز از سرناچاری باید ترک 
این .  تحصیل کنند و راھی بازار کار شوند

را از باال تا پایین آموزش و پرورش دارند 
تایید میکنند کھ دانش آموزان بعلت فشار 

 گرانی سرسام آور و بیکاری و ،اقتصادی
 قادر بھ تامین ،بیماری اعضای خانواده

ھزینھ تحصیل نیستند و باید نان آور 
آنجا ھم کھ ھنوز تعدادی .  خانواده شوند

باقی مانده اند آموزش و پرورش حتی یک 
از کل .  لایر بابتشان خرج نکرده است

بودجھ آموزش و پرورش  نود در صد آن 
صرف پرداخت مستمری ناچیز آموزگاران 

 .و سایر پرسنل آموزشی گردیده است
کسر بودجھ نمایندگان مجلس اسالمی از 

ماه   ٧ آموزش و پرورش در یمیلیاردشش 
 ! خبر میدھنداول امسال

 درصد از كسری بودجھ ھفتادبیش از «
دولت متعلق بھ وزارت آموزش و پرورش 

 میلیارد تومان از کسری  و نھصداست
وزارت آموزش و پرورش فقط مختص 

و این امر موجب شد   پرداخت حقوق است
تا آموزش و پرورش از تابستان امسال با 

ھا،  التدریسی پرداخت نشدن حقوق حق
کارکنان شرکتی و مزایایی مثل پاداش 

مشکل اساسی دیگر   .رو شودبمعلمان رو
تأمین اعتبار سرانھ دانش آموزی بود کھ 

گرفت،  باید در اختیار مدارس قرار می
البتھ تاکنون این سرانھ در اختیار مدارس 

 اینھا را نمایندگان .»قرار نگرفتھ است
 . مجلس اسالمی دارند بیان می کنند

 

این دقیقا ھمان الگوی آموزش و پرورش 
 .   در آن شک نکنید،اسالمی است

 

این سی ھزار دانش !  آقای فرماندار کرج
 از برکت وجود ،آموزی کھ غیبشان زده

مشتی حقھ باز و مفت خور و اوباش بھ نام 
وزیر و صاحب منصب آموزش پرورش و 
در اوج فاالکت اقتصادی کھ دستگاه 

 ،حکومتی جنابعالی منشا و مسبب آن است
 . بھ این روز گرفتار شده اند

اگر آموزش و پرورش بھ معنای واقعی آن 
اگر حق و .  رایگان و اجباری می بود

. حقوق کودکی دانش آموزان تامین میشد
اگر دولت درمقابل میلیونھا کودک  
ونوجوانی کھ حق دسترسی بھ آموزش و 

 خود را موظف ،امکانات تحصیلی دارند
آنگاه باید تضمین و تامین .  ومکلف میدید

امکانات آموزشی کودکان برابر آخرین 
استانداردھای جھانی بوسیلھ دولت در 

اما این .  باالترین سطح ممکن، انجام میشد
دولتی است کھ میخواھد تازه از قبل دانش 

 .آموزان درآمدی ھم داشتھ باشد
این حکومت نھ در توان دارد و نھ قادر 
است و نھ می خواھد کھ آموزش و 
پرورش رایگان و اجباری را تضمین کند 
و کمک ھزینھ ھای الزم برای خدمات 
آموزشی رایگان را مستقل از وضعیت 

 . خانوادگی کودکان و نوجوانان تامین کند
وضعیت فاجعھ بار آموزش و پرورش در 
جمھوری اسالمی ایران یک نمونھ تمام 
عیار نھ تنھا از بی صالحیتی کامل دستگاه 
حکومتی بلکھ جزیی از دستگاه کودک 
آزاری سیستماتیک جمھوری اسالمی 

 .است
جمھوری اسالمی با چنین آموزش و 

 عامل اصلی محرومیت از ،پرورشی
تحصیل میلیونھا دانش آموز و آواره کردن 
آنھا در بازار بیرحم کار و عدم دسترسی 

 . آنان بھ علم ودانش است

٨٢شماره  ٣  کودکان مقدمند  

 ! ای کودکان و نوجوانان ممنوعیت کار حرفھ  

بھ ھمت فعالین دفاع از حقوق کودکان در 
کشور نروژ دفتر نھاد کودکان مقدمند در 

ابولقاسم کاردار از .  شھر اسلو تاسیس شد
 بھ اتفاق ،فعالین اجتماعی شھر اسلو

 علی نعمتی و صابر ،صبری امیر حسینی
رحیمی از فعالین سیاسی سرشناش در 

 دفتر کودکان مقدمند را بنیان ،اسلو
در نشستی کھ بھ اتقاق اعضای .  گذاردند

 مرکب از افسانھ وحدت ،دفتر مرکزی نھاد
و سیامک بھاری با فعالین کودکان مقدمند 

 نکات اساسی و ،دفتر اسلو برگزار گردید
اھداف فوری نھاد کودکان مقدمند مشخص 

سابقھ طوالنی و تجربیات با ارزش .  گردید
 ،این دوستان در دفاع از حقوق کودکان

فعالیت درخشانی را برای دفتر نھاد 
کودکان مقدمند در اسلو پی ریزی خواھد 

 .کرد
برای ابوالقاسم کاردار و دفتر نھاد کودکان 

 .مقدمند در اسلو آرزوی موفقیت داریم



 جوالن ایدز و اعتیاد در دروازه غار
 !اینجا تھران است، باور کنید

 
 اینجا دروازه غار است؛ :سالمت نیوز

دروازه ندارد، غار ھم ندارد اما تا دلت 
آنقدر کھ نتوانی توی .  بخواھد معتاد دارد

خیابان، پارک و کوچھ پس کوچھ ھایش بھ 
. اینجا دروازه غار است.  راحتی راه بروی

از .  دروازه غار کودک کار ھم زیاد دارد
از ھمان سر .  ھر سن و ھر قوم و ملیتی

چھار راھی ھایی کھ می چسبند بھ شیشھ 
گل فروش، فال .  ماشین و ول کن نیستند

  . . . فروش، اسفندی و
تا بھ حال از خودتان پرسیده اید این بچھ ھا 
کجا و چطور وصلھ سیاه شب را بھ صبح 
می چسبانند؟ فکر کن بھ رنگ آرزوھای 
موسی چھار سالھ کھ توی جاده بھشت 
زھرا گل می فروشد؟ می دانی جواد پدر و 
مادر ندارد و مجبور است برای ماندن کنار 

 ساعت کار کند یا ١٧عمھ اش روزی 
 سال است دارد کار ١٥ سالھ کھ ١٩مشتاق 

می کند؟ بھ ناصر فکر کن کھ زیر 
بھ .  شالقھای کمر بند پدر آخ ھم نمی گوید

دستان سیاه، لبھای خشک، پوستھای ترک 
 .خورده

ت ا .  اینجا دروازه غار اس ھ چیزش ب م ھ
د ن رق می ک گر ف ن .  جاھای دی ی وی زم ت

گ  من سرن فوتبال ورزشگاھش بھ جای چ
حکومت نظامی .  تزریق شده سبز می شود

ا دارد؛ جرات  اراذل و اوباش و زورگیرھ
ھ  وا از خان کی ھ اری د از ت ع می خواھد ب

ا .  بیرون بیایی کارھ توی دروازه غارخالف
وی .  راحت رفت و آمد می کنند ا ت ادھ ت ع م

د  . پارک ھایش کنار بچھ ھا مواد می کشن

م  ان محل ھ ودک ا از ک ت ھ تازه خیلی وق
ی  ک م م واد ک ردن م دل ک رای رد و ب ب

د رن ی ا  .گ ضی ھ ع ازه ب ت ودک ب جا ک ن  ای
د دارن ھ ن ام ن اس ن م ش ان ھ ایش ادرھ  .م

ت  ا دل ت و ت خالصھ اینجا دروازه غار اس
ب  ور و عجی ور واج زھای ج بخواھد چی

بچھ ھای اینجا از سر . غریب پیدا می شود
د ن ن ار می ک . سپیده صبح تا سیاھی شب ک
د ن دھ وب ب ول خ ت آن پ . ھر کاری کھ باب

ار  د ک ای ھ ب د ک چون از بچگی یاد گرفتھ ان
 ...کنند و بدون پول بھ خانھ نیایند

 
 بھ زبالھ دانی شھرمان خوش آمدید

د   با یک نگاه کوتاه و یک گشت و گذار چن
ی  ت دقیقھ ای می فھمی کھ دروازه غار وسع

ان ھرم . دارد بھ اندازه ھمھ بدبختی ھای ش
ھ از ھر جا طرد  انگارھر آدم ناجوری ک

جا درآورده ن ر .  شده سر از ای ای غی ھ آدم
ھ  واد مخدر ب عادی و تن ھای لبریز از م
د و در  راحتی توی کوچھ ھا پرسھ می زنن
کنار آنھا کودکان و نوجوانان مشغول بازی 

ھر ٢ساعت .  و معرکھ گیری اند  بعد از ظ
ا . است خورشید تمام قد روی دیوار خانھ ھ

از کوچھ پس کوچھ ھای دروازه .  کش آمده
ظر  ودک( غار تا محل مورد ن ھ ک ا )  خان ب

ا  ت ام دم اس د ق این کھ مسافتی کمتر از چن
د  از ھر کس می پرسم یا سر تکان می دھ

اچار .  و یا اینکھ آدرس را اشتباه می گوید ن
رگزاری  کاس خب بھ شماره تلفنی کھ از ع

 ...گرفتم پناه می برم
... چند بوق آزاد و صدای مردی پشت خط

با نشانی کھ مرد می دھد و با یک جھت 
شناسی دقیق کمتر از چند ثانیھ محل مورد 

خانھ کودک دروازه "نظر را پیدا می کنم 

یک خانھ قدیمی محقر با دربی کھ با "  غار
میلھ ھای آھنی محصور شده است و اگر 
نقاشی ھای روی در و دیوارش بگیری بھ 

 !ھر جایی شباھت دارد جز بھ خانھ کودک
توی راھروی کوچک و خیلی کوتاھش 

در .  بچھ ھا از سر و کول ھم باال می روند
میان سرو صدا و ھیاھوی بچھ ھا با یک 
نگاه تمام سر و تھ خانھ کودک را در می 
آورم؛ دو اتاق خیلی کوچک و سھ اتاق 

 .نسبتا بزرگتر
 

 بچھ ھای خانھ کودک در یک قدمی اعتیاد
مدیریت خانھ کودک دروازه غار تاکید می 

انجمن حمایت از حقوق کودکان یک :  کند
موسسھ غیر انتفاعی و مردمی است کھ با 

. رویکرد کامال اجتماعی فعالیت می کند
خیرین بھ شکل داوطلب بھ عضویت 
انجمن در می آیند و بچھ ھا را حمایت می 

 .کنند
بچھ ھایی کھ بھ مرکز مراجعھ می کنند 
اگر آموزش نبینند می روند بھ سمت 

. چون اکثر والدینشان آلوده ھستند .اعتیاد
خدمات خانھ کودک بھ بچھ یاد می دھد کھ 
بھ جای پرسھ زنی در کوچھ برود دنبال 

د دنبال درس و تفریحات نبرو.  ورزش
در خانھ کودک سھ کالس سواد .  سالم

آموزی است کھ از ساعت ھشت تا دو و 
بعد از آن ھم .  نیم بعد از ظھر دایر است

. در ساعات بعد از ظھر کالس ھنری داریم
بچھ ھای ما ھمھ دوره گردند و بھ اجبار 

آنھا خال عاطفی .  خانواده کار می کنند
بارھا و بارھا از خانواده .  زیادی دارند

. کتک خورده اند...  ماموران شھرداری و 
وقتی اینجا می آیند و احترام مربیان و 
داوطلب ھا را می بینند ناخود آگاه جذب 

کودک آزاری جسمی و جنسی .  می شوند
آنھا قربانیان خانواده .  بین آنھا زیاد است

ھایی ھستند کھ فقر مالی و فرھنگی را با 
پدرھایی کھ اقتدار اصلی اشان .  ھم دارند

شکستھ و مادرانی کھ فکر می کنند باید 
مواردی داشتیم کھ .  بچھ را تنبیھ کنند

کودک بھ شدت با کمربند کتک خورده بود 
  .و او را بھ بیمارستان منتقل کردیم

 
 !اورژانس اجتماعی یادش بھ خیر

تا بھ حال یک بار ھم اورژانس اجتماعی 
 بارھا شده تماس گرفتیم و . اینجا نیامده

٨٢شماره  ٤  کودکان مقدمند  

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



 . . . ادامھ از صفحھ قبل 
مواردی را عنوان کردیم اما خبری نشده 

مگر نھ اینکھ رسیدگی بھ وضع .  است
افراد در معرض آسیب از وظایف دوستان 
ما در اورژانس اجتماعی است کھ از 
طرف مرکز آسیب ھای اجتماعی بھزیستی 

 .برایشان تعریف شده است
ساختمان خانھ کودک در مجاورت تنھا 

این موضوع یک   .پارک محل واقع شده 
حسن دارد آنھم اینکھ چون خانھ کودک 
حیاط ندارد بچھ ھا می توانند از آنجا برای 

اما .  آموزشھا، بازی و ورزش استفاده کنند
در کنار آن وجود معتادین و پخش کنندگان 
مواد مخدر معضلی است کھ گریبانگیر 

 .مربیان مرکز شده است
پارک، محل تجمع معتادان و قاچاقچیان 

آنقدر تعدادشان زیاد است کھ ھر   .است
چقدر کالنتری آنھا را جمع می کند دوباره 

انگار ھر کس .  مثل قارچ سبز می شوند
آنھا .  می خواھد مواد پیدا کند می آید اینجا

با دادن پول گاھی از کودکان برای رد و 
معتادھا با . بدل کردن مواد کمک می گیرند

باورتان .  بی پروایی اینجا مواد می کشند
. می شود در مال عام و جلوی انظار ھمھ

مربی ورزش خانھ کودک وقتی می خواھد 
از زمین چمن پارک استفاده کند، اول 
زمین را از سرنگ ھای تزریق شده پاک 

محیط آنقدر خطرناک است کھ .  می کند
ھنگام تردد داوطلب ھا و مربیان یک آقا 

بارھا شده شیشھ .  ھمراه آنھا می فرستیم
ھای مرکز را شکستند و وسایلمان را بھ 

 .بچھ ھای اینجا امنیت ندارند. سرقت بردند
چند وقت پیش بود بچھ ای را بھ سرقت 

سھ تا از بچھ ھا از دست خشونت .  بردند
ھای پدر و مادرشان از خانھ فرار کردند 
کھ خوشبختانھ در مرز مشھد پیدایشان 

کودکان .  اعتیاد اینجا بیداد می کند.  کردند
دروازه غار بھ خوبی می دانند شیشھ و 

. سایر مواد مخدر چطور مصرف می شود
خطر ابتال بھ بیماریھای ایدز، ھپاتیت، 

ما .  زیاد است...  بیماریھای پوستی، سل و
تنھا کاری کھ توانستیم برای این بچھ ھا 
بکنیم این بود کھ بھ آنھا واکسن ھپاتیت 

. خانواده ھا بضاعت مالی ندارند.  بزنیم
خیلی از بچھ ھا اینجا غذا گیرشان نمی آید 
بخورند؛ حساب کنید کودکی کھ کشک و 
آب می خورد توان درس خواندن برایش 

می ماند؟ خانھ کودک با کمک خیرین 
برایشان تغذیھ در نظر می گیرد اما آنقدر 
تعداد زیاد است کھ انجمن از عھده بر نمی 

 .آید
کودکان بدون شناسنامھ بر سر دوراھی 

 ھویت
مدیر خانھ کودک دروازه غار از کودکان 
بدون شناسنامھ ای صحبت می کند کھ ثمره 
ازدواج موقت و یا ازدواج اتباع خارجی 

 مورد کودک بھ ششتا بھ حال .  ھستند
. مرکز مراجعھ شده کھ فاقد شناسنامھ بودند

سالھ ھفده یکی از موارد بود کھ مادر 
 .کودک خودش ھم شناسنامھ نداشت

 شب وقتی نخوابی مھتابش کجاست؟
ا  رھ ت زرگ ا ب ھمیشھ صدای ھیاھوی بچھ ھ

رد ودشان می ب ی خ ودک ای ک ی ھ دن . را ب
ل  اب ی ق روت چ ث ی دنیایی کھ وقتی رفت با ھ
ود  بازگشت نیست و با ھیچ رویایی نمی ش

ا .  دوباره تجربھ اش کرد ھمھ کودکان دنیا ب
د  ھر زبان، نژاد و آداب و رسومی کھ باشن

ون .  حقوق واحدی دارند وانسی ن ماده یک ک
ر   ١٨حقوق کودک بھ تمام افراد انسانى زی

ی  ت ی ل وم و م ژاد و ق سال بھ دور از ھر ن
ا  ھ رای آن کودک می گوید و حقی یکسان ب

ھ . قائل است ان ب ودک در خصوص حقوق ک
کى و  واسطھ عدم بھره مندی از رشد فیزی
ب  وج ھ م ا ک عف ھ ذھنی اوست و این ض
احتیاج آنان بھ مراقبت ھاى خاص می شود 
داز  ع ل و ب ً حقوق حمایتى ویژه اى قب نھایتا

د ای م ى ن رورى م ان ض رایش د را ب ول  .ت
ت از ارت اس : کنوانسیون حقوق کودک عب

د و  ول س از ت ھ پ ثبت تولد کودک بالفاصل
ى  اسای ام و شن ن ن برخوردارى او از داشت
ا و  ھ ى آن رست والدین و بھره مندى از سرپ
ی  داشتن تابعیت،بھ رسمیت شناختن حق ذات
کودک برای زندگی، حمایت از کودکان در 
برابر ھرگونھ ستمى کھ از سوى اشخاص 
ادر ،  اعم از بیگانھ یا خودى یعنى پدر ، م

ود، ...  قیم ، معلم و ال می ش م ا اع ھ ر آن ب
ھ  ى ک ات دام تأمین منافع کودک در تمامى اق
ا  ومى ی م توسط مؤسسات رفاه اجتماعى ع
ى  امات اجرای ق ا و م ھ اھ خصوصى، دادگ
انجام می شود ، تأمین رفاه کودکان با توجھ 
م ھاى  ی ان، ق بھ حقوق و وظایف والدین آن

ان  ول آن ً مسئ قانونى یا سایر افراد کھ قانونا
ام  م ر ت راب ودک در ب ھستند، حمایت از ک
ت  ی ع اشکال تبعیض، مجازات براساس موق
م ھاى  ی ن، ق دی د وال ای ق ا ع ، ابراز عقیده ی
ت از  ای م واده، ح ا اعضاى خان ى ی ون ان ق
اى  ھ ت ون کال خش ام اش م کودک در برابر ت
جسمى و روحى و بدرفتارى یا سوءاستفاده 

وق .  ھاى جنسى ام حق م ھ ت ک اینھا بدون این
کودک باشند اھم حقوق کودک را شامل مى 

 .شوند

٨٢شماره  ٥  کودکان مقدمند  

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



 

 
نادر طالبی از مسئوالن جمعیت دفاع از 

ولھ  حقوق کودکان کار در گفتگو با دویچھ
ھای ضربتی و تبلیغی بھزیستی و  از اقدام

 .گوید از نیازھای اقتصادی کودکان کار می
ھای  مدیرکل سازمان آسیب:  دویچھ ولھ

اجتماعی، طرح ساماندھی کودکان کار و 
. خیابان را بسیار بدیع و نوآورانھ خوانده

 کودک بھ بھزیستی، ٢۵٠٠آیا فرستادن 
ریشھ حضور آنھا درخیابان را 

 خشکاند؟ می
متاسفانھ سازمان بھزیستی از  :نادر طالبی

 کھ درگیر این معضل اجتماعی ٧٨سال 
شده، ھمواره واکنشی و موضعی رفتار 

خود .  ھا پرداختھ است کرده و بھ معلول
 ھزار ٧٠٠گوید کھ نزدیک بھ  بھزیستی می

کودک کار در ایران وجود دارند و این 
جمع کردن  .ھا یعنی یک سوم واقعیت

ھا، تنھا تمیز   بچھ از سر چھارراه٢۵٠٠
  .کردن مبلمان شھری و تبلیغات است

ھا  کند؟ بھ آن ھا چھ می بھزیستی با این بچھ
دھد، مھارت ھایشان را باال  آموزش می

برد، از سالمتی جسمی و روحی آنھا  می
 کند؟ مراقبت می

معموال ھیچ کدام از این کارھا انجام 
دارند  ھا را نگاه می دو سھ شب آن.  شود نمی

ھایشان تحویل  و در نھایت بھ خانواده
ھا  باالی نود درصد این بچھ.  دھند می

کس و  چنین نیست کھ بی این.  خانواده دارند
خاطر مسائل  بلکھ تنھا بھ.  کار باشند

فرھنگی یا اقتصادی است کھ بھ خیابان 
تنھا اگر مورد خاصی باشد ممکن .  اند آمده

است آنھا را بھ مراکز مجرمان نوجوان 
 .ببرند

ماموران بھزیستی یا نیروی انتظامی چھ 
ھا با دیدن آنھا پا بھ فرار  اند کھ بچھ کرده

 گذارند؟  می
گویند در زمان خوارزمشاھیان وقتی  می

یک کاله مغول در ارتش ایران 
االن ھم .  کردند انداختند، ھمھ فرار می می

ھا یک کابوس  اسم بھزیستی، برای این بچھ
گویم کھ بھزیستی کودک  من البتھ نمی. است

کند، اما برخوردھای  آزاری می

ھا وحشت  آمیزی دارد کھ بچھ  خشونت
 .کنند می

ھا یا نیازھایشان  ھای این بچھ انگیزه
چیست کھ خودشان بھ پای خود بھ خیابان 

 دھند؟  می آیند و تن بھ تلھ بھزیستی نمی
شکم گرسنھ .  اند ھا کار را انتخاب نکرده آن

و نیازھای اقتصادی موجب شده کھ بھ 
انتخابی بوده بین فراراز فقر .  خیابان بیایند

تاسف آور این است کھ کار . بھ فحشا یا کار
ھا اصال طوری نیست کھ با مھارت  این بچھ

ھا با  آموزی توام باشد، بلکھ برعکس، آن
ھای شدید جسمی  کار کردن، ھمیشھ آسیب

ھای زیادی  ما بچھ.  بینند و روحی می
بینیم کھ بخاطر کار، رشد جسمی بسیار  می

 .اند پایین دارند یا از نظر ذھنی عقب مانده
با این ھمھ، چرا بچھ احساس قربانی بودن 

 گردد؟ کند و دنبال مفر نمی نمی
ھایش را از  توجھ کنید کھ بچھ، ارزش

اصوال در جامعھ ما کار .  گیرد جامعھ می
مثال ما در فرھنگ . کردن یک ارزش است

ای تعریف  خواھیم از بچھ ایرانی وقتی می
از .  کند گوییم آقا شده، کار می کنیم، می

ھا بھ سختی بھ  طرف دیگر، این بچھ
کنند و مشکالت خود را  دیگران اعتماد می

مثال ھیچوقت در  .کنند بھ آسانی بیان نمی
کارم بھ  گویند کھ صاحب برخورد اول نمی

ھا در محیطی کار  این.  کند من تجاوز می
اند کھ پر از ترس و تھدید و کتک و  کرده

ما در . ھاست فحاشی و تجاوز و سایر آسیب
بینیم کھ بچھ، تنھا زمانی کھ  کار خود می

. آید احساس اطمینان کند، بھ حرف می
ھای کار نیز اصوال  مھارت کالمی بچھ

ھا آموزش  خیلی پایین است، زیرا این
در .  ادبیات یا تبادل کالمی زیاد ندارند
. کنند نتیجھ خیلی ابتدایی صحبت می

در نتیجھ، .  برند کمترین کالم را بھ کار می
حتی پس از جلب اعتماد ھم، بھ راحتی 

 .توانند مشکالت خود را بیان کنند نمی
ھا حتی از خریداران وسایل  چرا این بچھ
ھا از مردم معمولی  ترسند؟ آن خود نیز می

  .کنند ھم کھ دوربین دارند، فرار می
شاید یکی از دالیل اش این باشد کھ بچھ 

خواھد ھمھ جا دیده  شرمگین است و نمی
ترسد کھ شما بخواھید او را نشان  می.  شود

اساسا این .  بدھید و مدرک از او بگیرید
  .اعتماد ھستند ھا بسیار بی بچھ

ھای اجتماعی از  مدیر کل سازمان آسیب
تشکیل بانک اطالعاتی و تحلیل وضعیت 

این .  ھا نیز سخن گفتھ است این بچھ
 ھا کمکی بھ حال آنھا خواھند بود؟ اقدام

ھمھ سالھ در ایران نزدیک بھ چندین ھزار 
تحقیق راجع بھ طالق و اعتیاد منتشر 

آیا این تحقیقات در مھار پدیده .  شود می
بھ اعتقاد  .ھا بازی است تاثیر دارد؟ نھ، این

توان از طریق  ما، موضوع کودک را می
ھای  اگر بھ بچھ.  تری حل کرد مستقیم

مھاجر افغان، شناسنامھ و حق تحصیل 
بدھند، اگر تامین اجتماعی و تحصیل 
اجباری و رایگان را واقعا اجرا کنند، 

ھا  با این حرف.  شود تر می موضوع ساده
خواھند بگویند کار کودک در خیابان  می

یک موضوع فرھنگی است در حالی کھ 
بھ نظر من  .اصل مطلب، اقتصادی است

اقتصاد بیمار ایران دارد از کار کودکان 
کند و برای ھمین ھم برخوردی  استفاده می

ای صورت  با این پدیده بھ صورت ریشھ
  .گیرد نمی

با این توضیحات، شما فعاالن حقوق کودک 
شما ھم امکان .  تان بستھ است نیز دست

گذاری برای اقتصاد و اجتماع را  سیاست
 .ندارید

ما اگر بخواھیم برای تعداد کمی از این .  بلھ
ھا، وضعیت رفاھی بھتری فراھم کنیم،  بچھ

ایم کھ اصطالحا کار  کاری کرده
کھ  در حالی.  شود نامیده می"  آکواریومی"

این ماشین غول آسای بیرونی و واقعی، در 
کار اصلی .  ی کار است حال تولید بچھ

ھای غیردولتی، روشنگری در این  سازمان
. ایم ھای نسبی داشتھ ما موفقیت.  زمینھ است

 کھ شروع بھ کار کردیم، اصال ٧٨سال 
مثال با .  شد وجود کودک کار انکار می

وجود آن ھمھ تبلیغ برای قالی ایرانی، کسی 
ھای کوچک، پشت  پرسید چرا دختربچھ نمی

ھای نمور و تاریک  دارھای قالی و در اتاق
اما االن .  اند و پر ازگرد وغبار نشستھ

دھد  شھرداری، روی بیلبوردھا، آگھی می
کھ کودکان حق دارند و بھ جای کار، باید 

اگر ما بتوانیم افکار عمومی .  تحصیل کنند
ھای خیابان حساس  را نسبت بھ حضور بچھ

داریم و نگذاریم این پدیده عادی شود،  نگاه
در این صورت .  ایم نتیجھ کارمان را دیده

توان امیدوار بود مسئوالن ھم  است کھ می
تر بگیرند و کاری در  موضوع را جدی
ای برای این پدیده انجام  سطح کالن وریشھ

  .دھند

٨٢شماره  ٦  کودکان مقدمند  

 ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی

 کودکان کار 
 و بھزیستی 



 كودكان زبالھ گرد تھران 
 سمیھ جاھد 

 
از سال گذشتھ در یک کارگاه نجاری کار 

کرده اما از روزی کھ کارفرما بدون  می
دادن حق و حقوق، اخراجش کرده 

خواھد روی پای خودش بیاستد،  می
خواھد مستقل کار کند، با این وجود تمام  می

سنگینی کیسھ پر از زبالھ را بر دوش 
کشد تا ھم جواب شکم گرسنھ خودش را  می

بدھد و ھم دستش جلوی پدر و مادر 
معتادش دراز نباشد؛ با آنکھ بھ سنگینی 
مخازن زبالھ عادت کرده، کتفش ھنوز درد 

ھا بھ سختی تکانش  کند، کبود است؛ شب می
 !دھد می

اما زبالھ جمع کردن برایش خرجی ندارد؛ 
اش از مخازن زبالھ  اگر رزق و روزی

تامین شود، ھر سھ ماه یک بار یک 
خرد، اما ترجیح  دستکش پالستیکی ھم می

دھد بھ جای خریدن دستکش، یک  می
بازی برای برادر کوچکش بخرد،   اسباب

خواھد ھمیشھ تابستان باشد تا مردم  دلش می
بھ بھانھ تشنگی ھم کھ شده، بطری آب یا 

اش را بھ مخازن  شربتی بخرند و زبالھ
اش را پر از  وقت کیسھ بیاندازند، آن

ھای پالستیکی و یا بھ قول خودش  زبالھ
 !کند تا نان شبش تامین شود  می»باارزش«

جای دوری نیست، یکی از کارھای خیابان 
 دیگر، پسربچھ  ھا مغازه خاوران، مابین ده

رسد  جلوی در بزرگی کھ گاراژ بھ نظر می

چمباتمبھ زده و منتظر است تا بھ محض 
شود، گونی پر از زبالھ  آنکھ نوبتش می

تحویل بدھد تا چندرغاز پول کف دستش 
آید از گونی فاصلھ  دلش نمی.  بگذارند

بگیرد، آخر دست رنج زحمات روز و 
 .شود شبش در ھمین کیسھ خالصھ می

بھ فاصلھ ده متر دیگر چند پسربچھ 
کنند و  ھمچنان مخازن زبالھ را وارسی می

رسانند، پشت سر  خود را بھ گاراژ می
نشینند و با یک بطری آب کھ  ھمدیگر می

کنند؛  از شن و ماسھ پر شده بازی می
دھد،  اصغر بطری را بھ فرھاد پاس می

بھ محض خارج شدن .  فرھاد ھم بھ ناصر
یک کودک از گاراژ کھ کیسھ خالی را بھ 

ھای زبالھ بر روی  دوش دارد و شیرابھ
لباسش ریختھ، اصغر ھراسان و دستپاچھ 

 .شود از اینکھ نوبتش رسیده، داخل می
ھایش را فروختھ و کمی  اصغر کھ زبالھ

رسد آینھ کوچک از  خوشحال بھ نظر می
آورد و موھایش را تمیز  جیب بغل درمی

"گوید می.  کند می رم  بعد از سھ روز می: 
پیش مامانم کھ واسش پول ببرم، تازه باید 
لباسمم عوض کنم، اگھ مامان بفھمھ روز و 

بره،  کنم، گوشمو می شب زبالھ جمع می
بری  آخھ بھ مامان گفتم کارگر کارگاه شیشھ

 .!"ھستم
این روزھا قبل از آنکھ کارگران شھرداری 
برای تفکیک زبالھ بھ سراغ مخازن سطح 
شھر بروند، کودکانی گوی سبقت را ربوده 

ھا امرار معاش  و از محتویات زبالھ
فعاالن حقوق کودک اعتقاد دارند .  کنند می

 کودک ٣٠کھ بھ فاصلھ ھر ده دقیقھ، حدود 
ھای تھران در  گرد در خیابان زبالھ

برند کھ  جستجوی مخازن زبالھ بھ سر می
بند  نھ دستکش بھ دست دارند و نھ دھان

طوری کھ اکثر آنھا با وجود  اند بھ بستھ
داشتن قدھای کوتاه، مجبور ھستند کھ تا 
کمر داخل مخازن زبالھ فرو رفتھ و فشار 

. زیادی را بھ کمر و کتف خود وارد کنند
غیرقابل کتمان است کھ تعداد اندکی از این 
کودکان درآمد نسبتا خوبی از این راه بھ 

آورند اما تعداد کثیری از آنھا نیز  دست می
ترین عضو از این چرخھ بوده  جزو کوچک

 عاید مافیای کالن و بزرگی  و پول بزرگ
استفاده  شود کھ از این کودکان سوء می

کرده و از نیروی کار ارزان آنھا بھ نفع 
 .برند خود بھره می
گرد نھ تنھا در جنوب تھران  کودکان زبالھ

سرگردان بھ دنبال گذران روزی از طریق 
مخازن زبالھ ھستند بلکھ این کودکان ھمھ 
روزه در تمام مناطق تھران و در زمان 
وارسی یا باال و پایین کردن مخازان 

آیند در عین حال  سنگین زبالھ بھ چشم می
اغلب کودکان فاقد دستکش و بدون لباس 
مخصوص با مخازن زبالھ سر و کار دارند 
و بھ دلیل اینکھ دستشان بھ انتھای مخازن 

ای ندارند کھ از کتف  رسد، چاره زبالھ نمی
ھای زبالھ را  خود استفاده کرده و جایگاه

خم کنند کھ این کار دشوار، فشار زیادی را 
 .آورد بر روی کمر و دست آنھا وارد می

اکثر فعاالن حقوق کودک با ابراز نگرانی 
کنند کھ خطر ایدز،  از این مسئلھ اعالم می

در کمین این کودکان …  ھپاتیت و 
ھای  گرد است چرا کھ از سرنگ زبالھ

تزریقی تا سایر اجناس کثیف و 
غیربھداشتی در این مخازن وجود دارد و 
بھ طور حتم سالمتی کودکان طی تماس با 

اگرچھ .  افتد این ابراز آلوده بھ خطر می
آوری زبالھ از مخازن و  گردی و جمع زبالھ

ترین  امرارمعاش از راه فروش آنھا کثیف
و بدترین نوع کار در میان کودکان است و 

ھا،  از میان کار کودک در سرچھاراه
تر است اما  ھا، خطرناک کارخانھ و کارگاه

توان گفت کھ ھیچ نھاد یا  بھ جرات می
مسئولی، مسئولیت مستقیم حمایت از این 
کودکان و رسیدگی بھ مشکالت و خطرات 
در کمین آنھا را نپذیرفتھ و شغل سخت آنھا 

 .را بھ حساب نیاورده است

٨٢شماره  ٧  کودکان مقدمند  

 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرین استانداردھای جھانی ، آموزشی،تامین امکانات رفاھی



 
 

بھنام ابراھیم 
  زاده

نباید در 
 !زندان بماند

 
(،بھنام ابراھیم زاده دوست بزرگ )  اسعد 

 فعال دفاع از کودکان کار و ،کودکان
 ، یار و یاور دھھا خانواده کارگری،خیابان

 جوانی پر ،کارگر کارخانھ لولھ سازی
 دقیقا بھ ھمین جرمھایی ،شور و عدالتخواه

 با تنی ،کھ در باال می خوانید دستگیر شد
مجروح و خونین بھ شگنجھ گاه اوین برده 

برای آزادیش بھ قید وثیقھ تا توانستند .  شد
وزرات اطالعات برای .  مانع تراشی کردند

 خانواده  وی در ،تحت فشار گذاشتن بھنام
اشتویھ را چندین بار احضار و بازداشت 

گفتند سند صد میلیون تومانی .  نمود
 گو اینکھ ، بھنام خودش نپذیرفت،بیاورید

خانواده دست تنگش امکان نداشتند چنین 
بھنام در زندان .  سند سنگینی را تھیھ کنند

دستگاه .   بییست سال حبس گرفت،ماند
 ھمان دستگاھی ،قضایی جمھوری اسالمی
 بزرگسال اعدام ،کھ کودک اعدام می کند

 ، چشم کور میکند، سنگسار میکند،میکند
 شالق کش ، گردن میزند،دست میبرد

 ھزار و یک زندان آشکار و نھان ،میکند
 بھنام را بھ بیست سال زندان محکوم ،دارد
 قابل ،جرم بھنام بسیار بزرگ بود!  کرد

 جمھوری اسالمی نمی ،بخشایش نبود
بھنام از کودکان کار .  توانست از آن بگذرد

 گفتھ بود این ،و خیابان دفاع کرده بود
 کسی نباید ،سرنوشت غیر انسانی است

 گفتھ بود نباید ھیچ ،کودکان را استثمار کند
کودکی از دسترسی بھ آموزش و بھداشت 

گفتھ بود ھیچ کودکی نباید .  محروم شود
جرمش خیلی سنگین .  آواره خیابانھا باشد

بھ کودکان بی سرپرست کمک کرده .  بود
نمی خواست کودکان مورد تعرض و .  بود

وجدان آگاه مردم شریف .  ستم  قرار بگیرند
می خواست روی .  را بھ کمک طلبیده بود

 توی دست ھر ،سر ھر کودکی سقفی باشد
. کودکی کیف وکتاب و اسباب بازی باشد

می خواست کودکان پشت میز و نیمکت 
 توی ،دبستان و میدان ورزش و بازی باشند

کارگاھھای نمور وبیقولھ ھا و کوره  ھای 

نمی توانست تحمل کند .  آجر پزی نباشند
 کودکان خیابان را  ،تنفروشی و اعتیاد

نمیتوانست کودکان را در زبالھ دانھا .  ببلعد
 . سرگردان ببیند

بھنام دوست بزرگ بچھ ھا جرمش سنگین 
بود آنقدر کھ ھنگام دستگیری چنان 
مجروحش کردند کھ دنده ھای سینھ اش 

اما بھ جای انتقال بھ بیمارستان .  شکست
جرمش .  طعمھ شان را بھ اوین بردند

بھنام می .  سنگین تر از سنگین.  سنگین بود
این جرم .  خواست کار کودکان قدغن باشد

 !قابل بخشش و گذشت نیست
بھنام دوست بزرگ بچھ ھا نباید در زندان 

ھزاران .  باید بیدرنگ آزاد شود!  بماند
کودک آواره و گرفتار در دست بیرحم 
بازار کار دستان پرتوان بھنام را می 

کالم .  نگاه گرمش را میخواھند.  خواھند
 .دلنشینش را میخواھند

جمھوری اسالمی با اعمال فشار بر فعالین 
دفاع از حقوق کودکان تالش دارد وضعیت 
فاجعھ بار کودکان و کودک آزاری 

جرم بھنام .  سیستماتیک خود را پنھان دارد
دفاع از حقوق صدھا ھزار کودکی است کھ 
بواسطھ اعمال فقر تحمیلی حکومت 

 آواره بیقولھ ھای کار و ،اسالمی  بھ جامعھ
 بھنام را دستگیر کرده اند ،خیابان  شده اند

تا دستگاه کودک آزاری سیستماتیک خود 
 !را سرپا نگھدارند

آنچھ کھ در ستون مقابل  میخوانید پیام بھنام 
دوازده ژوئن روز ابراھیم زاده بھ مناسبت 

کھ سال قبل .  مبارزه علیھ کار کودکان است
بھنام در زندان ھم دفاع از .  منتشر شد

در ھر فرصتی کھ .  کودکان را ادامھ داد
بدست آورد دلنوشتھ ھایش برای کودکان را 

 :منتشر کرد
 

 بھ بھانھ دوازده ژوئن 
 روز مبارزه علیھ کار کودک 

در دنیایی زندگی میکنیم کھ ھر روز 
سردمداران حاکم حرف از پیشرفتھای 
بزرگ در علم، تکنولوژی و صنایع می 
زنند کھ ھمواره سودھای بسیار کالن 
برایشان بھ ارمغان می آورد ولی ھنوز 
تعداد کودکانی کھ در فقر زندگی می 
کنند بالغ  بر یک میلیارد نفر 

دنیایی کھ سرشار از کاالھا و .است
ثروتی است کھ حاصل کار و تالش 
اکثریت جامعھ است اما تنھا در انحصار 

این دنیا با .  تعداد بسیار اندکی قرار دارد
انسانیت بیگانھ است زیرا طبق آمار ھر 
ثانیھ یک کودک بر اثر نبود غذا 
وامکانات بھداشتی جان خود را از 

در شرایطی کھ کودکان .  دست می دھد
از نابرابری، فالکت و تبعیض رنج می 
برند و ھزاران کودک بھ دلیل فقر روز 
افزون خانواده ھا مجبور بھ کار می 
شوند و عامل نگران کننده تر در این 
زمینھ نظارت ناپذیری در زمینھ بھره 
کشی از کودکان، ارزان قیمت و پنھان 

در دنیایی زندگی می .  بودن کار آنھاست
کنیم کھ ھزاران کودک بی پناه و 
خیابانی شبھا را در کارتن ھا سپری 
سپری می کنند بسیارند کودکانی کھ بھ 
جرم بزھکاری روانھ زندانھا شده وبعد 
از سپری کردن سالھا حبس، سرانجام 

کودکانی کھ دائما در .  اعدام می شوند
معرض آزار، شکنجھ وتحقیر ھستند و 
در تمام زندگی طعم تلخ این آزارھا 

این کودکان .  وحقارتھا را با خود دارند
جرمی مرتکب نشده اند بلکھ قربانیان 

حقایق آمارھا و .  شرایط موجود ھستند
 خگزارشات ھمگی موید این واقعیت تل

نباید نسبت بھ .  ما انکار ناپذیر ھستندا
خواست ما این .  این شرایط سکوت کرد

است کھ ھمھ کودکان از تمامی حقوق 
انسانی و اجتماعی فارغ از ھر گونھ 
قیود جنسیتی، نژادی وفرھنگی 

 . برخوردار باشند
بھنام ابراھیم زاده فعال حقوق کودک 

 ٨٩خرداد 

٨٢شماره  ٨  کودکان مقدمند  

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  



 تو مگھ چند سالتھ؟ 
 کھ اون ھمھ پیره چشات؟

 کھ شکستھ صورتت
 ترک نشستھ رو لبات

 دستای کوچیک تو می تونھ آجر بگیره؟
 دستایی کھ قوتشون
 یھ لقمھ نون و پنیره

 آسمون مستحق نفرت چشمای توئھ
  جیره خور غیرت دستای توئھ،کارشھ

 وقتی کھ بچھ ھارو
 با کیف ودفتر می بینی

 چی می شھ با این ھمھ غم
 بھ تماشا می شینی؟

 تھ چشمای زاللت غم دنیا خوابیده
 یکی از حافظھ ی تو بچگی رو دزدیده

 توی کوچھ پسری
 دوچرخھ بازی می کنھ

  کمی بنده نوازی می کنھ،بھ تو می رسھ
 چرخشو بھت می ده تا تو یھ دوری بزنی

 ولی اوسا وایساده با تیپا و تودھنی
 چرخ زندگی گرونھ تو باید بگردونیش

 خم بھ ابروات نیاری
  بچرخونیش،بکشی

 
 بتکون پیرھن خاک و خونیتو! شبھ دیگھ

 پاک بکن با دست زخمی
 عرق پیشونیتو

 پشت این شبا کسی نیست
 دست خستھ تو ببوسھ

 تن تو با تن آجرا مقدره بپوسھ 
 

 ترانھ ای از پیام پاد
 پزشک داوطلب خانھ کودک شوش

ود  ان خ ھ ورھای ج تقریبا تمام دولتھای کش
ودک کرده د را متعھد بھ مبارزه با کار ک . ان

د کن ی ود .  اما کار کودکان درجھان بیداد م س
وق ارزان  ار ف روی ک ی ھنگفت استفاده از ن

ردگی مزدی ،کودکان مرار ب   اساس است
ت می .  کودکان کارگر اس اد رس ق اسن طب

 بیش از چھار صد میلیون کوودک ،یونیسف
روی ،در سراسر جھان ی   ناچار بھ فروش ن

واده  ود و خان دگی خ کار خو ھستند تا  زن
د شن خ رخی از .  شان را اندکی بھبود ب در ب

ار  روی ک ی اده از ن ف ت دون اس ا ب ورھ کش
ود دھی ،کودکان  چرخ سرمایھ  کال از س

 .باز می ایستد
 

د ن ن:  ھ ی م خ ن ت ری اس آخ راس ار  ب م ا ش ھ
ا ٦در سنین بین کودکان کارگر   سال ١٣ ت

تصددرھند  ر اس ف ون ن ی ن .   میل ر ای شت ی ب
ھ  کودکان از خانواده ھای خیلی فقیر ھستند ک

واده ان ود و خ ت خ ش ی ع رای م ار  ب ان ک ش
 .کنند می

 

ھای رسمی بیش از  براساس تخمین : فیلیپین
ا ده میلیون کودک شاغل در سنین ٢ ده  ت ف ھ

یش  سال در فیلیپین ھستند کھ تعداد واقعی ب
 درصد از کودکان شاغل  بیست.از این است

د ن . مشغول کارھای خطرناک و بردگی ھست
ان  ھ ن ورت پ بیشتر کارھای خطرناک بھ ص

ھ .  است ان ب ودک با وجود اینکھ تقریبا تمام ک
ادروند فقط  کالس اول می  درصد دوره ھفت

 .کنند ابتدایی را کامل می
 

ن :  برزیل ا دهحدود یک پنجم کودکان سنی  ت
ھ .   کنند  سال برزیل کار میچھارده برزیل ب

ھرت  ی ش ان اب ی خاطر خیل عظیم کودکان خ
ی دارد ان ھ ل .  ج ا در مشاغ دت م ان ع ودک ک

می،  ررس غیرمنظم و کنترل نشده بخش غی
ار می د خدمات خانگی و کشاورزی ک ن ن . ک

وی  ا از س دت م ی ع ان اب ی ان شاغل خ کودک
اه  کل رف ک مش مقامات مسئول بھ عنوان ی

 شدند اجتماعی یا امنیت عمومی دیده می
 

ادی : بنگالدش ت زی ی ع كشور بنگالدش جم
ود جای  ا را در خ از فقیرترین مردمان دنی

ت . داده و بھ شدت بھ كار كودكان متكی اس

وعی  ھ ن ور ب ن كش ان ای ودك ام ك م تقریبا ت
اطق .  مشغول كار ھستند ن ان م ودك اغلب ك

ول  غ روستایی بھ كار بدون مزد خانگی مش
ر  شت ی ھستند، در حالی كھ كودكان شھری ب

ی ار م ھ ك ھ ب ان ارج از خ د در خ ردازن . پ
ری در  ھ ان ش ودك ن ك اری از ای ی بس

ھ ان ارخ ی ك ار م اك ك وش ای پ د ھ ن ن در .  ك
ده ن  بنگالدش صنعت پوشاك یكی از عم ری ت

ار  روی ك ی حل جذب ن ن و م وی ع ن ای صن
د ارزی  ی درآم ع اصل ب ن رسمی است كھ م

 .آید كشور بھ حساب می
ار  روی ك ی ع، ن سرمایھ اصلی در این صنای

ی ٨٠ارزان است كھ  ران  درصد آن را دخت
ل داده د تشکی دارن ی ن اف ھارت ک ھ م د ك . ان

وشاك ٧٠ھمچنین   درصد كودكان صنعت پ
ر از .  دخترند شت ی می ب ا ك ھ متوسط سن آن
زده ی تس ال اس ان ٧٧.   س ودك د ك  درص

ار  واده ك عاش خان مجبورند برای امرار م
 . كنند
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 .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  
FEC: 5/6  
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٨٢شماره  ١٠  کودکان مقدمند  

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

  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 بوسیلھ ، آموزشی، تضمین و تامین امکانات رفاھیــ١

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

 .وضعیت خانوادگی کودکان و نوجوانان تامین کند
 
 ایجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن بھ منظور برخورداری ھمھ کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و ــ٢

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

 .تبعیض علیھ کودکان دختر و پسر، مھاجر و غیر مھاجر و کودکانی کھ داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند
 
 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانانــ ٤
 
 بازآموزی با ایجاد مراکز.   لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندانــ٥

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

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

 . جلب افراد زیر شانزده سال بھ فرقھ ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است
 
 ممنوعیت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعیض و تمایز در ھمھ عرصھ ھا و سطوح آموزشی ــ٨

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

  . سال، ولو با رضایت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب میشود١٨جنسی 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 کودکان این مطالبات فوری جنبش انسانی

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

 .کودک را بمبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند


