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١٣٩٤مرداد و شھريورد    

 "در اين شماره می خوانيد
 بيانيه نھاد کودکان مقدمند در باره توفقنامه ھسته ای    ••••

 ثبت نام کودکان افغان و نقشه شوم جمھوری اس>می؛ سيامک بھاری    ••••

 کارزاری فشرده برای فرستادن کودکانمان به مدرسه؛ شھ> دانشفر    ••••

 اتحاديه آزاد کارگران ايران. کارت تحصيل کودکان افغان در مدارس ھمچنان قرمز است    ••••

 کودکانی که در خاموشی می ميرند؛ نسان نودينيان    ••••

 آموزش بايد رايگان و اجباری باشد؛ مينو فتاحی    ••••

  قربانی قوانين وص>حديدھای ضد کودک؛ سعيد شيرزاد،حقوق کودک    ••••

 مربيان پيش دبستانی به مطالبه خود دست يافتند    ••••

 خشونتھای ماندگار؛ گفتگوی عسل عباسی با شيوا دولت آبادی    ••••

 !اسماعيل عبدی بايد فورا آزاد شود    ••••

 آخرين اخبار از معلمان زندانی    ••••

  لي> يوسفی، تھيه و تنظيم،خبرھا و رويدادھا    ••••

 اپيزود اين شماره امن ِ امن؛ لي> يوسفی    ••••

 . . .و     ••••

 �	رزار ��ا� ����	دن ��د�	�
	ن �� ��ر��

 جای کودکان ما در مدرسه است    ••••

 تحصيل رايگان برای ھمه    ••••

 آمeوزش يeکeسeان ،يک وعده غذای گرم و رايگان در تمام مدارس    ••••

 طبقاتی شدن آموزش و پرورش از طeريeق مeدارس ،برای کودکان

 .خصوصی بايد کنار گذاشته شود

 مقاوم سازی مدارس و ک>سھای درس ،مدارس امن برای کودکان    ••••

 .و سيستم گرمايشی و سرمايشی استاندارد

 کودکان به معلم نياز دارند نه به طلبه    ••••

 آموزش و پرورش شاد و انسانی برای ھمه کودکان    ••••
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جمھوری اس�می پس از سالھا  

ت�ش برای دست يابی به س�ح 

ھسته ای با تحميل بزرگترين 

 اقتصادی و ،مشقات سياسی

اجتماعی به مردم ايران در مقابل 

المللی تسليم شد و   فشارھای بين

ای اش به شکست   عم� پروژه ھسته

 .کشيده شد

تحميل رياضت اقتصادی تحت 

زندگی "  اقتصاد مقاومتی"عنوان 

بخش اعظم مردم کشور را در ابعاد 

. ميليونی به زير خط فقر کشانيد

 بيکاری و رکود ،اقتصاد ورشکسته

تورمی گسترده سبب گرديد که 

ميليونھا کودک و نوجوان از چرخه 

تحصيل به بازار بيرحم کار پرتاب 

شوند و عم� به نان آوران سفره 

 .خالی خانواده بدل شوند

صف عظيم مردم محروم با شعار 

 منزلت حق مسلم ماست ،معيشت

انرژی "درمقابل شعار حکومتی 

ايستادند "  ھسته ای حق مسلم ماست

و عليه اين سياستھای خانه خراب 

مردم حق .  کن اعتراض کردند

اکنون .  داشتند و درست می گفتند

جمھوری اس�می بايد پاسخگوی 

. سياستھای ويران کننده اش باشد

مردم حق دارند که ب�فاصله پس از 

 حقوق شھروندی ،بھانه تحريم ھا

 . خود را مطالبه کنند

نھاد کودکان مقدمند ھمراه با صدھا 

ھزار خانواده در ايران خواھان آن 

 :است که

 بيدرنگ بساط تبعيض و نابرابری ــ

. در آموزش و پرورش برچيده شود

آموزش رايگان و اجباری  با 

استاندارد يکسان و دسترسی به 

آموزش برای کليه شھروندان 

برقرار گردد و به اخاذی آموزش 

 ،پرورش و نھادھای وابسته به آن

 برای ھميشه ،تحت عنوان شھريه

 .پايان داده شود

 کليه کودکان کار و خيابان بايد ــ

تحت سرپرستی و مراقبت ويژه و 

کار .  اضطراری دولتی قرار بگيرند

حرفه ای کودکان فورا ممنوع و 

 .متوقف گردد

 وضعيت وخيم سوءتغذيه ميليونھا ــ

 سبب ،کودک در شھر و روستا

بروز انواع بيماريھای جسمی و 

از اين رو .  روانی گرديده است

 ،دولت بايد متعھد شود بدون استثنا

روزانه يک وعده غذای گرم با 

کيفيت در ھمه مدارس کشور در 

 .اختيار دانش آموزان قرار دھد

ناامنی ک�سھای درس يک دغدغه و 

نگرانی جدی صدھا ھزار خانواده 

است که کودکانشان در مدارس 

 کانتينی و کپری با نازل ،تخريبی

ترين و تحقيرآميزترين امکانات 

ھر چه .  مشغول تحصيل ھستند

سريعتر دولت بايد برای بھبود و 

 .ايمن سازی مدارس اقدام کند

 دھھا نفر از مدافعين حقوق کودک ــ

و معلمينی که بدليل اعتراض به 

وضعيت فاجعه بار کودکان و 

 در ،آموزش و پرورش در ايران

زندانھای جمھوری اس�می به حبس 

ھای درازمدت محکوم گرديده اند و 

در شرايط بسيار خطرناکی بسر می 

برند بايد فوری و بی قيد و شرط 

 .آزاد گردند

 

اين خواستھای فوری و اضطرای 

 در ھر تجمع و ،را در ھمه جا

نشست اعتراضی مطرح کنيد و 

. خواھان اجرای فوری آن گرديد

بايد جمھوری اس�می را مجبور به 

 .اجرای اين خواستھای فوری کرد

 

 نھاد کودکان مقدمند

 ٢٠١٥ جوkی ١٦

 ١٣٩٤ تيرماه ٢٥

 �ی	�ی� ��	د ��د�	ن ������
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ای در   ارديبھشت سال جاری خامنه٢٩

اش   دوستی"  افغان"دستور پر طمطراقی 

گل کرد و فرمان داد ھمه کودکان با پيشنيه 

افغانستانی بدون در نظر گرفتن وضعيت 

 . اقامت در مدارس ايران نامنويسی گردند

چرا شخص خامنه ای به ميدان آمده است 

تا نقش آموزش و پرورش و حتی اداره 

اتباع خارجی را بازی کند؟ مگر آموزش و 

 ،پرورش که متولی اجرای اين طرح است

نمی توانست چنين تصميمی را خود اع�م 

مگر وضعيت !  و عملی و اجرايی کند؟

اقامت و امکانات قانونی مھاجرين و 

پناھندگان در حيطه اداره اتباع خارجی 

نيست؟ اين سياست به ظاھر سخاوتمندانه 

 چرا توسط مجريانش اع�م نمی شود؟

شده "  گربه عابد و زاھد"چرا يک شبه 

است؟ چرا پس از سی و پنج سال رفتار 

فوق خشن و فاشيستی با مردم مصيبت زده 

ای که نه در افغانستان جايی برای ماندن 

داشتند و نه در جمھوری اس�می ايران 

 به ناگھان کودکان محروم اين ،پناھی يافتند

 امکان می يابند درمدارس ايران ،مردم

ثبت نام کنند؟ مگر طی سی و پنج سال 

ھمين حکومت آنھا را بعنوان کودکان بی 

ھويت و بی شناسنامه خطاب نمی کرد؟ 

مگر درب مدارس را به روی آنان نمی 

 ،بست؟ مگر کل دستگاه تبليغاتی راديو

 روزنامه ھا و دستتک و منبر ،تلويزيون

ترين   جمھوری اس�می بدترين و مسموم

 !فضا را عليه اين مردم به پا نکرد؟

حقوق اوليه شھروندی ميليونھا انسان به 

به فجيع ترين "  مھاجرت و پناھندگی"جرم 

شکل ممکن زير پای جمھوری اس�می له 

بعنوان توھين "  افغانی" واژه ،می شود

مستقيم به اين مردم ستم ديده که از بد 

حادثه کارشان به جمھوری اس�می ايران 

ای است که روزانه نصيب "  ھديه"افتاد 

 .شان می شود

در حاليکه کليه قوانين و دستورات صادر 

 استانداريھا و ،شده از جانب وزارت کشور

فرمانداريھا داير بر تحت فشار گذاشتن 

مھاجرين و پناھندگان افغانستانی و 

غيرمجاز اع�م کردن آنھا بقوت خود باقی 

 استان و ١٥محروميت از اسکان در .  است

 ، محروميت از کار و استخدام، شھر٤٤

ممنوعيت از تحصيل در بسياری از رشته 

ھای تحصيلی حتی برای آنان که ظاھرا 

مشکل اقامتی ھم ندارند و سخت ترين 

 کماکان تنھا ،مشاغل بصورتی تحقير آميز

امکان گذران زندگی طاقت فرسای آنان 

 . است

 ،ديپورتھای دستجمعی و رد مرز کردن

اعزام به کمپھای پناھندگی بدون کمترين 

امکانات زيستی در بدترين شرايط ممکن 

ان جی (ده ھا .  ھمچنان در حال انجام است

به جرم دفاع از کودکان کار که رفتار )  او

فاشيستی جمھوری اس�می روی دست 

 ،مھاجرين و پناھندگان افغانستانی گذاشت

يا برخوردھا و تھديدھای امنيتی و پليسی 

 .روبرو شدند

مدارس خودگردانی که شھروندان افغان 

 غيرقانونی اع�م شد و ،ايجاد کردند

گردانندگان آن توسط ضابطين قضايی 

 . تحت تعقيب قرار گرفتند

 

 نقشه شوم جمھوری اس>می؛

چه چيز جمھوری اس�می را به يکباره 

دايه مھربان تر از مادر کرد؟ مگر خامنه 

ای در اين سی و پنج سال که او از رياست 

جمھوری تا تکيه بر بيت رھبری در 

 سياست گذاری دستگاھھای ،جزييات

 خبر از رفتار غير ،کشوری را می شناسد

انسانی با شھروندان افغان بويژه با کودکان 

آنھا نداشت؟ مگر تحميل فقر فوق العاده با 

دستمزدھای تحقير آميز و چندبرابر کمتر 

 بی ھويت و بی شناسنامه ،از کارگر ايرانی

 بخشی از سياست کل ،کردن کودکان آنھا
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دستگاه جمھوری اس�می و بخشی از 

فشار ديپلماتيک جمھوری اس�می عليه 

کشور ھمسايه اش توسط ھمين بيت 

رھبری نبوده است؟ لطمه غير قابل 

جبرانی که برای ھميشه زندگی صدھا 

ھزار کودک افغانستانی را به باد فنا 

سپرد و بارھا مورد اعتراضات وسيع 

 .بين المللی قرار گرفته است

آنچه که ب�فاصله برای ھر آگاه به مسايل 

 وضعيت خود ،سياسی مطرح ميشود

جمھوری اس�می و لشکر کشی آن در 

منازعات منطقه و استفاده بی وقفه از 

شھروندن افغان برای اعزام به جبھه 

. . . ھای جنگ سوريه و يمن و عراق و 

 . است

در اينجا ھم جمھوری اس�می از 

ای را می   شھروندان افغان ھمان استفاده

دار ايرانی در بازار   برد که سرمايه

. بيرحم کار از نيروی کار ارزان آنان

اينجا ھم استفاده از اين نيرو ارزان تر 

 ،اش   خانواده،جان و زندگيش.  است

راحت تر ميتوان .  بسيار کم ھزينه است

با .  آن را بکار گرفت و قربانی کرد

 پانصد دrر و قول ،کمترين ھزينه

مساعد برای اقامت در جھنم جمھوری 

 !به ھمين سادگی! اس�می

بکار گيری و استفاده امنيتی و نظامی و 

انتظامی از شھروندان افغان به قدمت 

فشار فاشيستی بر آنان در ايران و توسط 

. دستگاه امنيتی جمھوری اس�می است

ھای جنگ و استفاده از   اعزام به جبھه

شھروندان افغان ديگر قابل rپوشانی 

. کام� علنی و آشکار شده است.  نيست

بخشی از اين "  کارت آمايش"ھای   طرح

از سوی ديگر تغيير و .  نقشه شوم است

 تقشه و اھدافی ،تحوrت سياسی منطقه

را که جمھوری اس�می عمدتا از سال 

 دچار دگرگونی ، پيش گرفته بود١٣٧٢

اخراج و سرکوب پناھجويان .  کرده است

افغانستانی برای فشار ديپلماتيک بر 

اگر .  کشور ھمسايه نيز تغيير کرده است

قرار است دولت کنونی افغانستان را به 

ھر مقدار که ميشود از عربستان دور کند 

 ،و حداقل بصورت خنثی آرام نگھدارد

حسن .  بايد امتيازاتی برای آن قايل شد

ھمجواری با اذيت و آزار سيستماتيک 

پس بايد قدری .  حکومتی در تناقض است

آن را کاھش داد تا راھھای ھمکاری 

گسترش .  بيشتر در منطقه را ميسر کرد

روابط ديپلماتيک بين کابل و تھران بايد 

به دستاوردی منجر می گشت و آن پاسخ 

به درخواست و استقاصه دايمی برای 

تغيير رفتار جمھوری اس�می با 

 .شھروندان افغانستانی بود

از ھمين رو اينجا بايد شخص خامنه ای 

فرمان ثبت نام کودکان افغان در مدارس 

تا ارزش و وجاھت .  را اب�غ ميکرد

حکم حکومتی که .  سياسی ويژه ای بيابد

ھمه مصوبات پيشين را بدون ھرگونه 

تشريفاتی نقض ميکرد و آموزش و 

پرورش و اداره اتباع خارجی بعنوان 

 . مجريان طرح را بخط می کرد

 

 ھياھوی بسيار برای طرحی ناکارآمد؛

طرح نامنويسی از کودکان و نوجوانان 

 سال افغانستانی در مدارس که ١٨ تا ٧

توسط جمھوری اس�می بی شناسنامه و 

اند با ھياھو و جنجال   بی ھويت گشته

تبلبغاتی مرسوم و رايج جمھوری 

از ھمان قدم .  اس�می اع�م شده است

اول اين طرح با اما و اگرھا و نيز دروغ 

. ھا و نتاقضات ھميشگی ھمراه است

شھريه و سرکيسه کردن يک بخش نھفته 

خود اين طرح چنان .  در اين امر است

پيچيده و دست پا گير و مدت اجرای آن 

چنان کوتاه است که بيش از ھر چيز 

 .جھت تبليغاتی آنرا نشان ميدھد

ثبت نام در مدارس چرا بايد به پروسه 

به ھمان سادگی که .  پيچيده ای تبديل شود

 چند صدھزار کودک را ،سی و پنج سال

 به ،از مدرسه و تحصيل محروم کردند

ھمان سادگی ھم درب مدارس را به 

رويشان باز کنند و نامنويسی برای آنان 

 . را مانند ديگر دانش آموزان معمول کنند

اما جمھوری اس�می به قصد شناسايی 

دقيق مھاجرين جدا از اجرای طرحھای 

کارت آمايش و ساماندھی در "

و نيز محدود کردن آنان "  ميھمانشھرھا

ای پيچيده ای را با محدوده  پروسه ده ماده

زمانی بمدت فقط پنج روز به اجرا در 

در حاليکه چندين ھزار .  می آورد

خانواده افغانستانی بدون کارت اقامت 

 ،اگر ھم از اين طرح با خبر شده باشند

از ترس شناسايی نشدن خود را ھمچنان 

 .خود مخفی نگه ميدارند
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اتباع و مديرکل امور "  نسج ھمدانی"

در اين مھاجران خارجی استان تھران 

ثبت نام در در سه مرحله : "باره می گويد

شود؛ در مرحله اول، نوبت دھی  انجام می

به اين اتباع در دفاتر کفالت انجام 

شود؛ در نوبت دوم rزم است تا  می

ھای rزم برای اين اتباع در دفاتر  فرم

کفالت تکميل شود و در مرحله سوم، 

آموزان اين اتباع غير مجاز به  دانش

مدارس و آموزش و پرورش معرفه 

 ھزار نفری برای ٢٠٠ظرفيت   .شوند می

آموزان اتباع در استان تھران  دانش

 ".بينی شده است پيش

 نقل قول بخوبی پيچيدگی پروسه ھمين

 اما اقرار مدير ،ثبت نام را نشان ميدھد

 ٢٠٠کل امور اتباع و مھاجرين به اينکه 

 سال ١٨ تا ٧ھزار کودک و نوجوان بين 

را ھمين حکومت فقط در تھران از درس 

و مدرسه محروم کرده است ھيوrيی که 

حاr دايه مھربانتر از مادر شده است را 

با يک حساب .  بخوبی مسان ميدھد

سرانگشتی ميتوان محاسبه کرد که 

 ھزار دانش آموز آنھم فقط ٢٠٠نامنويسی 

 منطقه طی پنج روز امری محال ٧در 

 . خواھد بود

اما موضوع دريافت شھريه که با عبارت 

و تا اط�ع ثانوی و غيره ذکر "  فع�"  

شده بخش ديگری از اين پروسه است که 

 ی مسئول اتباع خارجیاحمد شاھمردان"

الملل و مدارس خارج از  مركز امور بين

ناچارا "  كشور وزارت آموزش و پرورش

دارندگان برگه مدت : "کند  به آن اقرار می

دار خروج از كشور و طرح آمايش 

ھشت، مجاز به ثبت نام در مدارس كشور 

، ینام ھستند و بر اساس آيين نامه ثبت

 ی پناھنده و دارایشھريه اتباع خارج

نامه  براساس آيين  .گذرنامه متفاوت است

 دانش ی برا»یا تخفيف شھريه«مدارس، 

دفترچه ی  دارایآموزان اتباع خارج

 كه با ی، فرزندان زنان ايرانیپناھندگ

اند، دانش   ازدواج كردهیاتباع خارج

در نظر . . .   و آموزان ساكن مھمانشھرھا

 ."گرفته شده است

تا اينجا مشخص است که شھريه بدون 

با توجه به .  برو برگرد بايد پرداخت شود

پر شدن سھميه مدارس امکان نامنويسی 

ای که نزديک محل سکنی   در مدرسه

دانش آموز باشد نيز تقريبا غيرممکن می 

 .گردد

. ھا ھمين جا خاتمه نمی يابد  محدويت

محروم کردن دانش آموزان افغانستانی به 

اشکال درد آور ديگری ھمچنان ادامه 

 "  دارد

مقام وزير و رئيس  اصغر يزدانی قائم علی

الملل وزارت آموزش و  مرکز امور بين

نام  پرورش با اع�م جزئيات شھريه ثبت

آموزان افغان در مدارس ايرانی  دانش

آموزان  تحصيل اين دانش:  چنين ميگويد

در مراکز سمپاد، نمونه دولتی و 

شرکت ھمچنين   .ھنرستانھا ممنوع است

آموزان اتباع خارجی مقيم  تمام دانش

جمھوری اس�می ايران در مسابقات 

رسمی ورزشی و علمی المپيادھا و 

المللی ممنوع  فرھنگی اعم از داخلی و بين

فعاليت مدارس خودگردان افغانی .  است

فاقد وجاھت قانونی بوده و مدارک 

تحصيلی صادر شده از اين قبيل مدارس 

 ."برای ادامه تحصيل معتبر نخواھد بود

 کنوانسيون ٢٢ماده اين درحالی است که 

تاکيد دارد که مربوط به وضع پناھندگان 

کشور ميزبان متعھد است در مورد 

 ھمانند ی با اتباع خارجیتحصي�ت ابتداي

 !اتباع خود رفتار کند

از سويی آموزش و پرورش در سدد ايجاد 

مدارس غير دولتی برای ثبت نام کوکان 

اين ھمه اين طرح و ھياھو و .  افغان است

جنجال تبليغی است که جمھوری اس�می 

 برای ،برای گريز از تعھدات خود

rپوشانی رفتار ضدبشری اش با اين ھمه 

انسان دردمند و مصيبت ديده و برای 

بسرانجان رساندن اھداف شومش انجام 

 . داده است

وانگھی جمھوری اس�می چقدر به 

تعھدات خود نسبت به دانش آموزان تبعه 

کشور وفادرا بوده است که به دانش 

 آموزان افغانستانی باشد؟ 

مردم بحق انتظار دارند که معلمين 

سراسر کشور با گسترش دامنه 

اعتراضات خود عليه نظام تبعيض آميز 

 اين تفاوت گذاريھای ،آموزش و پرورش

حق .  عامدانه به شکست کشيده شود

کودکان به تحصيل و ھمه حقوق 

شھروندی جھانشمول است و بايد بدون 

 مذھبی و ، قومی،ھرگونه تبعيض ملی

نژادی به يک سان به رسميت شناخته 

 .*شود
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، پژوھشگر اقتصاد یخان  ھاشم  ميثم

ی و سرپرست دبيرخانه دائمی اجتماع

 "یتوسعه و عدالت اجتماع" کنفرانس

 :ميگويد

ی محروم پولی درصد  خانواده ھا٦٥

 ."تحصيل فرزندانشان ندارندی برا

مدير کل آموزش و پرورش گي�ن ی حاجت

ھم "  خرداد تحت عنوان٦در ی در جلسه ا

ی مديران مدارس و سرگروه ھای انديش

ی آموزنش جمعيت دا  از کاھش "یآموزش

ميليون نفر به ١٩گذشته از    در ده سال

  اين ھفت. نفر سخن ميگويد١٣ميليون 

 که از چرخه تحصيلی ميليون کودک

ی زيادشان راھ  خارج مانده اند، بخش

 خيابان شده و به کودکان کار و خيابان

که   ھستندی  اينھا کودکان.تبديل شده اند

شان ی زندگ  بدليل فقر خانواده سرنوشت و

ی مصائب بسيار  دگرگون شده و امروز با

شان در ی و زندگ  روبرو ھستند و جان

ندھيم که بازھم تعداد   اجازه .خطر است

کودکان ما بر اين ليست اضافه   ازی ديگر

تا شروع   .از تحصيل محروم بمانند  شود و

داريم و در اين ی مدت کوتاھی تحصيل

ھا و ھمه مردم   فاصله معلمان، خانواده

اين ی جلوی سراسری ميتوانند با کارزار

بيشتر از ی شدن کودکان  فاجعه و محروم

 کنند کهی  ميتوانند کار.بگيرند  تحصيل را

 کودکان محروم امکان بازگشت به

 پرشوری  کارزار.تحصيل را پيدا کنند

پاسخ   فرستادن کودکانمان به مدرسهی برا

 .ما به اين اوضاع استی فور

 بنابراين اکنون که فصل ثبت نام دانش

 مدارس است و بخشی آموزان برا

 از مردم با معضل فرستادنی عظيم

ی ھا  کودکانشان به مدرسه و تامين ھزينه

متحد   آنان روبرويند، مبارزهی تحصيل

با دو   آموزان  معلمان و خانواده دانش

يک   تحصيل رايگان وی خواست فور

در   ھمه کودکانی گرم برای وعده غذا

است   مدارس يک گام مھم از اين کارزار

بيش از   بر اين دو خواستی و پافشار

ی ھا  خانواده  بيش صف مبارزه معلمان و

ميثم   .قرار ميدھد  دانش آموزان را کنار ھم

 :ميگويد در ادامه گفته ھايشی ھاشم

ی تاکيد می متعددی مثال پژوھشھای برا"

رايج در ميان ی ا  تغذيه  کنند که فقر

ی محروم، باعث می خانوارھا  کودکان

 در صورت وجود معلمانی حت  شود که

 توانمند و مدارس استاندارد، کيفيت

 دانش آموزان، پايينی آموزش پذير

 ،زير فشار اعتراضات ما مردم  ."باشد

 دارد از يارانه دادن شير به دانش  دولت

خواست   .آموزان در مدارس سخن ميگويد

 کودکان در  گرم برایی يک وعده غذا

کارزار ما با   ازی مدارس بخش مھم

 .ھمه استی برا  خواست تحصيل رايگان

قدم به   با مبارزات پيگيرانه خود ميتوانيم

تحصيل رايگان   قدم دولت را عقب بزنيم و

جمله زير بار پرداخت   از  .را تحميل کنيم

. ممختلف مدارس نرويی ھايشھريه و اخاذ

را پلمب کرده ی مدارس بسيار  ھم اکنون

ی مصافتی کودکان ما ناگزير به ط  اند و

و   رفتن به مدرسه ھستندی برای طوrن

بر دوش خانوادھھا ی يک معضل اساس

 ازصحبت .  تاسان ھزينه اياب و ذھاب آن

  رقم يک ميليون تومان بابت اين ھزينه

ذھاب    خواستار امکان اياب و.است

و بايد در   رايگان کودکان به مدرسه شويم

با ی مدارسی تمام مح�ت به اندازه کاف

 بع�وه .شود  دايری شرايط امن و انسان

  بايدی درسی کتابھا

� �	رزار� �'�د

 ��ا� ����	دن ��د�	ن �� ��ر��

 شھ> دانشور
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   خيابانی دچار کاھش درصد کودکان٨٠

 درصد ٧٧،   وزن  درصد کاھش٨۶قد، 

 درصد ٧٣،   و دندان  دھان ھای بيماری

  ھای  درصد بيماری۶١،   چشم ھای بيماری

  ھای  درصد بيماری۶۴،   تنفسی دستگاه

 و   گوش ھای  درصد بيماری۶٠،  قلبی

  ھای  درصد بيماری٨٢،   و بينی حلق

  ھای  بيماری  درصد دارای۶٠ و  پوست

   درصد۵۶   . ھستند  گوارشی دستگاه

 ... سوادند   بی کودکان خيابانی

ای حکومتی  در ايران نظام دزدھای حرفه

روزانه بر ميزان کودکان کارتن خواب 

بيش از سه ميليون کودک .  افزوده ميشود

کار و خيابانی حاصل نظام استثمار 

طبقاتی، بيکارسازی و اخراج و تحميل 

خبر زير کشته .  زندگی زير خط فقر است

و زخمی شدن دو کودک کارتن خواب 

 .است

 کودک کارتن ٢کشته وزخمی شدن 

يکی از دوکودکی که پس از اتمام !  خواب

بازی کودکانه شان درحال استراحت زير 

يک کارتن بودند براثر عبور نيسان وانت 

از روی بدنشان جان خود را از دست داد 

و ديگری نيز به شدت مصدوم و راھی 

مرداد ١به گزارش .  بيمارستان شد

خراسان، راننده يک وانت نيسان وقتی از 

روی يک کارتن که در گوشه خيابان 

افتاده بود عبور کرد صدای گريه و 

فريادھای کودکی توجھش را جلب کرد و 

ب�فاصله پا روی ترمز گذاشت و 

او به سمت .  خودرواش را متوقف کرد

ای   صدا دويد و در کمال تعجب باصحنه

او دو کودک .  دلخراش روبرو شد

مصدوم را ديد که زير کارتنی خوابيده 

بودند و او به خيال آنکه چيزی داخل آن 

 . نيست، از روی آن عبور کرده بود

راننده نيسان به سرعت با اورژانس 

. تماس گرفت و حادثه را اط�ع داد

نيروھای امدادی پس از حضور در محل 

حادثه واقع در جاده ک�ت دو کودک را 

. به بيمارستان ھاشمی نژاد منتقل کردند

در ادامه ت�ش کادر درمانی برای نجات 

يکی از کودکان که ھفت سال بيشتر 

نداشت مثمر واقع نشد و مصدوم بر اثر 

شدت جراحات وارده جان خود را از 

دست داد و کودک ديگر که پسرخاله 

متوفی است  بشدت مصدوم شده، تحت 

 .درمان قرار گرفت

داری   در نظامھای طبقاتی و سرمايه 

دrئل وجود کودکان خيابانی را فقر، از 

ھم پاشيدگی خانواده، سوء مصرف مواد 

و الکل توسط والدين، کودک آزاری، 

نياز به درآمد کار کودک، طرد کردن 

کودک، قحطی و ب�يای طبيعی، از دست 

دادن والدين به سبب حوادث و بيماری و 

 .ايدز، مھاجرت تعريف شده

در ايران اما در کنار علل نامبرده پديده 

بيکاری و اخراج سازيھای ميليونی در 

چند سال گذشته بر ميزان باrی کودکان 

بيکارسازی .  کار و خيابانی افزوده است

در شرايط کنونی يکی از معض�ت 

در .  طبقاتی ـ اجتماعی در ايران است

 . است»قرمز«ايران وضعيت بيکاری 

اين به معنی حد باrی ميران بيکاری در 

 ١٥تعداد بيکاران سنين .  يک کشوراست

 ساله نزديک به يک ميليون است و ٢٤تا 

 ساله ٢٩ تا ١٥تعداد بيکاران در سنين 

در .   ھزارنفر ھستند٥٦٤يک ميليون و 

 ميليون ٢.١مناطق روستايی بيش از 

نرخ بيکاری .  شغل کشاورزی نابود شده

 ساله ٢٤ تا ١٥زنان 

 
 

 نسان نودينيان
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معاون مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان 

ھمه :  سازمان بھزيستی کشور ابراز کرد

ھای مربوطه بايد ت�ش کنند  دستگاه

ھا ارائه  ھای rزم را به خانواده آموزش

 درصد جمعيت ٥٠کنند وگرنه بيش از 

توانيم  جوان کشور را از دست داده و نمی

 .آنان را برای آينده تربيت کنيم

رئيس اورژانس اجتماعی سازمان 

بر اساس نتايج يک :  بھزيستی گفت

پژوھش ملی، بيشترين آمار دختران 

فراری در سالھای گذشته مربوط به 

دخترانی بود که به خاطر خشونتھای 

فيزيکی پدر و مادر از خانه فرار 

کردند ولی در حال حاضر اکثريت اين  می

قشر به خاطر اينکه در دامن اعتياد و 

تعرض جنسی قرار نگيرند از خانه فرار 

 .کنند می

به گزارش ايسنا، مجيد ارجمندی در 

 -ای نقش س�مت روانی ھمايش منطقه

اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی 

نصف جمعيت جوان کشور را :  گفت

دختران تشکيل می دھند که بايد برنامه 

ھای خوبی در حوزه فرھنگی و  ريزی

 .اجتماعی برای اين قشر داشته باشيم

وی در ادامه با بيان اينکه متاسفانه 

ھای رشد را  توانند پله دختران ما نمی

يکی از :  ھمانند پسران طی کنند افزود

ھا  مھم ترين مشک�ت موجود در خانواده

اين است که وقتی دختران به سن بلوغ 

رسند، با رويکرد سخت گيرانه و  می

 .ھا مواجه می شوند محدودگرايانه خانواده

ھای ايرانی ابراز  وی خطاب به خانواده

ھا بايد بدانند که جنس دختر  خانواده:  کرد

شکننده است و بايد در ارتباط با اين قشر، 

 .اصولی و مھربانانه رفتار کنند

اط�عات کم :  ارجمندی تصريح کرد

ھا در ارتباط با نحوه رفتار  برخی خانواده

با دختران باعث شده که فرزندان دختر 

خود را منع کنند و ھمچنين آنان را قبل از 

 . سالگی شوھر دھند١٥رسيدن به سن 

متاسفانه ھمين عامل باعث :  وی ادامه داد

 دختر در ٣٦٠ھای گذشته  شده که در سال

 سالگی ازدواج کنند که ١٤سن کمتر از 

 ١٠ مورد از آنان کمتر از ١٠متاسفانه 

 .سال سن داشتند

معاون مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان 

ھمه :  سازمان بھزيستی کشور ابراز کرد

ھای مربوطه بايد ت�ش کنند  دستگاه

ھا ارائه  ھای rزم را به خانواده آموزش

 درصد جمعيت ٥٠کنند وگرنه بيش از 

توانيم  جوان کشور را از دست داده و نمی

 .آنان را برای آينده تربيت کنيم

ارجمندی با اشاره به آمار دختران فراری 

بر اساس :  در سالھای گذشته تصريح کرد

نتايج يک پژوھش ملی، بيشترين آمار 

مربوط به دختران فراری در سالھای 

گذشته مربوط به دخترانی بود که به 

ھای فيزيکی پدر و مادر  خاطر خشونت

کردند ولی در حال  از خانه فرار می

حاضر اکثريت اين قشر به خاطر اينکه 

در دامن اعتياد و تعرض جنسی قرار 

 .کنند نگيرند از خانه فرار می

وی بر لزوم استفاده بيش از پيش از 

ظرفيت روحانيت در تبيين اصول تربيت 

 .*فرزندان تاکيد کرد

 

 ! سال در ايران١٤ دختر زير ٣٦٠ازدواج 

حتي تحت نام ازدواج، جرم سنگين جنايي . مقابله قاطع قانوني با استفاده جنسي از كودكان

 سال، ولو با رضايت آنها، ممنوع است 18رابطه جنسي افراد بزرگسال با افراد زير . محسوب ميشود

 و جرم محسوب ميشود
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 از كودكان افغان و یگفتگو با تعداد

دھد كه ھمچنان  یشان نشان م یخانوادھا

مدارس از ثبت نام كودكان افغان سر باز 

فصل ثبت نام در مدارس آغاز .  زنند یم

 چند ی با اميدیشده و كودكان افغانستان

كنند اما  یبرابر به اين مدارس مراجعه م

 از ثبت نام در مدارس یتاكنون خبر

 بدون كارت یھا ی افغانستانی برایدولت

 .اقامت نيست

 ساله ١٥ نوجوان افغان یفاطمه موسو

است و تا اrن در مدرسه خودگردان 

خوانده است و  یخسرو درس م ناصر

امسال بايد به ك�س ھشتم برود، اما ھنوز 

 حاضر به ثبت نام او نشده یا ھيچ مدرسه

 كه شايد بيش یا  سادهیھا او با لباس.  است

اش را  سن و ساrنش، قيافه از ديگر ھم

 كرده یا شبيه دختران نوجوان مدرسه

حاضر است ھر نوع :  گويد یاست، م

 شده ی بدھد و تحت ھر شرايطیامتحان

است، به مدرسه برود تا بتواند به 

خواھم  یم«:   برسدیتحصي�ت دانشگاھ

 بخوانم و برگردم ی زبان يا پزشكیمترجم

 ».افغانستان و به كشور خودم خدمت كنم

 به اتمام ١٩فاطمه ك�س ھفتم را با معدل 

 را در ٥رسانده است و اگرچه تا ك�س 

 یسيستم آموزش«افغانستان گذرانده كه 

 اما خودش را به » داردیبسيار ضعيف

 یمن خيل«:   رسانده استیمدارس ايران

دانم اما حاr  یقدر درس خواندن را م

مدرك نداشتن باعث شده نتوانم درسم را 

 در یا گويد به مدرسه ی م».ادامه بدھم

 ثبت نام رفته است اما با یجنوب شھر برا

 به او گفتند كه »یبرخورد بسيار بد«

 .كنند ینامش نم بدون مدارك ثبت

دھد و شال  یفاطمه تند تند پايش را تكان م

كشد و ھر چند لحظه  یاش را جلو م یمشك

زند و در جواب دوستش  یيك بار لبخند م

 »ات ميگيره اrن گريه«:  گويد یكه م

گويد  یاو م.  كوبد به بازويش یمحكم م

كند كه  ی ثبت نام ھمه ت�شش را میبرا

 كه یامسال بتواند در يك مدرسه دولت

 . دارد، ثبت نام كندیمدرك معتبر

 به مدرسه یاند، كس ھا كه متوجه شده بچه

شان  خودگردان آمده تا در مورد تجربيات

 بپرسد، یاز ثبت نام در مدارس دولت

آيند و  ی به كتابخانه مدرسه میھمگ

شان  نشينند دور ميز تا ھر كدام داستان یم

 .را بگويند

 مانند فاطمه داشته یويس الدين ھم شرايط

 یاست اما مثل فاطمه غمگين و عصب

 از بغ كردن است و نه ینه خبر.  نيست

چمباتمه زدن گوشه حياط مدرسه در زير 

پارسال «:  گويد یالدين م ويس.  آفتاب

 بروم و يك سال ینتوانستم به مدرسه دولت

از درس خواندن جا ماندم و حاr ديگر 

 اگر مدارك ھم یسنم باrتر رفته و حت

داشته باشم شايد نتوانم در مدرسه دولتي 

دانم كه كارم  یاما من خود م.  ثبت نام كنم

 و بعد از اتمام حرفش »درست استی خيل

ھا  گذارد و با بقيه بچهی سر به سر بقيه م

 .خندد یم

 درس خواندن را در ٩٠الدين سال  ويس

ھمين مدرسه خودگردان ناصرخسرو 

شروع كرده است و توانسته ھر سال دو 

ك�س درس بخواند و حاr ك�س ھفتم 

 یشود به چ ی از او پرسيده میوقت.  است

   شيطنتیھا  از خندهی، كمیخند یم

 :گويد یكاھد و م یآميزش م

 بايد خواھش كنم تا یدانم به چه كس ینم«

بعد .   بخوانم١٢بگذارند من تا ك�س 

شوم و  یروم افغانستان و معلم م یم

 دور و برم از درس یا گذارم ھيچ بچه ینم

.  محروم شود(خواندن بماند   یاما وقت) 

ی  نيست از او خواھش كنم، خب میكس

خندم ديگر، چه كار كنم، خودم را 

 یالدين كه خودش را با زمان  ويس»بكشم؟

كند و خودش  یكه بيسواد بود، مقايسه م

داند و  ی از قبلش م»با شعورتر«را 

بقيه ھم به من بيشتر احترام «گويد  یم

  ».گذارند یم

 آ	رت �,+*( آ�دآ	ن ا��	ن

 ! ه
�2	ن 0��1 ا�!� در ��ارس دو.�

٢٤ادامه در صفحه   

ه يحادتسبوک ايه از فتبرگرف

 آزاد کارگران



١٢٦شماره  ١٠ 
د��ن ������ � 

يکی از مطالبات جدی و مھم در حمايت 

آموزش رايگان و   ،از حقوق کودک

اجباری و در دسترس برای تمام کودکان 

مفھوم واقعی رايگان ھم زمانی .  است

معنی دارد که نپرداختن پول از طرف 

دانش آموزان تاثيری در ارايه کيفيت 

امکانات آموزشی برای کليه دانش 

 مانند ک�سھای ،آموزان نداشته باشد

 برنامه ،اردو  ،سرويس مدرسه  ،تقويتی

ورزشی تغذيه ھمچنين   ،ھای ھنری

تجھيزاتی مانند   استفاده از امکانات و

منظور از آموزش .  کامپيوتر و غيره

 ،اجباری يعنی ھيچ محدوديتی اعم از نژاد

 دوری ،بودن  مھاجر  ، جنسيت،معلوليت

گرش  يا ن  ،شرايط جغرافيايی  راه و

مذھبی و فرھنگی والدين و   ،سياسی

نبايد مانع تحصيل   خانواده نميتواند و

در واقع آموزش کودک .  کودک شود

 ،رياضی علوم  ،برای آشنايی با زبان

 تاريخ جغرافيا مھارتھای اجتماعی و

ايی ترين نيازی   رفتاری بھداشتی پايه

پرورش   است که او برای رشد نمو و

ھنر به   استعدادھايش در کنار ورزش و

 ،نيازی که مانند مسکن.  آنھا نياز دارد

داشتن روابط   درمان و  بھداشت و  ،غذا

 .اجتماعی مھم است گی و امن خانواد

 

در حال حاضر در ايران استاندارد 

مشخصی برای آموزش دانش آموزان 

اولين م�ک برای ميزان .  وجود ندارد

استفاده دانش آموزان برای تحصيل و 

مبلغ شھريه   ،امکانات آموزشی مدرسه

مدارس   .پرداختی آنھا به مدرسه است

شھرستانھا با   غير انتفاعی در تھران و

امکانات متفاوتی فعاليت دارند اين مدارس 

 براساس وضعيت ساختمان مدرسه و

نحوه ارايه خدمات آموزشی مجوز 

ميگيرند اما مھمترين فاکتور در گرفتن 

مجوز مورد تاييد بودن مديران آن توسط 

 .گزينش وزارت آموزش وپرورش است

متعھد بودن به وrيت فقيه پايبندی به 

مقدسات نظام در اخذ مجوز   اس�م و

اين مديران بايد طبق . اھميت بسزايی دارد

سياستھا   ،ھای آموزش و پرورش  بخشنامه

نيازھای حکومتی برای تربيت   و

اولويت قرار   در  را  نيروھای مورد نظر

ه تمام مدارس کنکته مھم اينست   .بدھند

غير انتفاعی از استاندارد rزم برخوردار 

نيستند بسياری از مدارس غير انتفاعی 

 ساختمانھايی کلنگی در معرض تخريب و

با کادر غير تخصصی مشغول فعاليت 

ھستند چرا که صدور مجوز صرفا 

براساس رابطه و پول صورت گرفته 

اما م�ک ديگری برای حضور   .است

کودکان در مدارس وجود دارد مانند 

عضو خانواده شھيد يا ايتام باعث ميشود 

ه آنھا بطور کل در سيستم آموزشی ک

متفاوتی قرار بگيرند در اين مدارس 

ايدئولوژيک با تحکم   آموزشھای مذھبی و

 .جدی تری اعمال ميشود

 

عليرغم تمام مشک�تی که در مدارس 

بطور جدی وجود دارد ھزاران کودک 

آرزوی نشستن پشت نيمکت اين مدارس 

به دrيلی مانند باورھای   اما  ،را دارند

يا   اعتقادی خانواده مانند بھايی بودن

مھاجر بودن ازمدرسه اخراج شده به اين 

آمار کودکانی که در مناطق دور دست به 

مدرسه دسترسی ندارند يا دخترانی که 

بدليل باورھای مذھبی و فرھنگی 

 والدينشان اجازه ادامه تحصيل ندارند نيز

در نھايت با آمار تکان   .بايد اضافه شود

دھنده ميليونی کودکان محروم از تحصيل 

شويم البته تعداد کمی از اين   روبرو می

 کار ھم ،کودکان ھمزمان با تحصيل

ميکنند اما تحصيل در درجه بعدی اھميت 

 نوع کار محل دوری و  .قرار ميگيرد

نزديکی و ساعت کار کودکان تاثيرات 

 بيماری و  و  متفاوتی مانند افت تحصيلی

 .غيبت از مدرسه کودکان ميگذارد

اما واقعا چرا کودکان از مدرسه وآموزش 

محروم ميشوند؟ چه کسی يا قوانينی مانع 

آيا مدارس   ميشود؟حضور آنھا در مدارس 

 به اندازه کافی وجود 

 مينو فتاحي

٢٢ادامه در صفحه   

 

 ��6زش �	ی� 

 رای7	ن و ا%"	ر� �	&�
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!منفعت کودکان بر ھر م>حظه و منفعت ملی، مذھبی، نژادی، اقتصادی، فرھنگی و ايدئولوژيک مقدم است   

 . . .بدون شرح
 معاون آموزشی  لنگه نيوزبه گزارش

استان (اداره آموزش و پرورش بندرلنگه 

در پاسخ به سوال لنگه نيوز )  ھرمزگان

ثبت نام از دانش آموزان افغان “  مبنی بر 

ھنوز بخشنامه :  چگونه پيش می رود گفت

ای به دست ما نرسيده است و تا اين 

بخشنامه به اداره ی آموزش و پرورش 

بندرلنگه اب�غ نشود، ثبت نام دانش 

آموزان افغان را مانند سالھای پيش انجام 

خواھيم داد و صرفا افرادی را که مجوز 

حضور در ايران را دارند ثبت نام خواھيم 

 ! کرد

وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار 

لنگه نيوز مبنی بر اينکه آيا دستور 

رھبری بايد بخشنامه شود تا قابل اجرا 

ما نيز خودمان وقتی کودکان :  شود افزود

افغان را می بينيم که مجوز حضور در 

ايران را ندارند و نميتوانند در اينجا 

تحصيل کنند ناراحت می شويم، اما چاره 

ای نيست و تا بخشنامه ثبت نام  را 

دريافت نکنيم ، متاسفانه امکان ثبت نام 

 . وجود ندارد

مسئوrن آموزش و پرورش بندرلنگه در 

حالی از عدم دريافت بخشنامه صحبت 

 در شماره "شرق"می کنند که روزنامه 

 ١٣٩۴ مرداد ١٣ مورخ سه شنبه ٢٣۶٣

 روزه کودکان افغان ۵از آغاز ثبت نام 

در مدارس خبر داده بود اما در شھر 

بندرلنگه ھيچ اط�عيه ای برای ثبت نام 

از دانش آموزان افغان منتشر نشد و 

دستور مقام معظم رھبری، ناديده گرفته 

 . شد

در شھر بندرلنگه ھمچنان اين طرح در 

 . انتظار پروسه  اداری و بخشنامه است

 رئيس »هللا بابالو خليل«در حالی که 

الملل و مدارس خارج از  مرکز امور بين

کشور وزارت آموزش و پرورش ايران 

در گفتگو با خبرنگار آموزش و پرورش 

خبرگزاری فارس در پاسخ به اين پرسش 

آموزان افغانستانی  نام دانش که آيا ثبت

حتی بدون کارت شناسايی ھويتی در 

: پذير است، اظھار داشت مدارس امکان

اين موضوع سياست جديدی بود تا 

نام  آموزان فاقد کارت ھويت نيز ثبت دانش

 . شوند

اميد است مسووrن آموزش و پرورش 

بندرلنگه در انتظار بخشنامه نباشند و با 

پيگيری اين دستور از طريق اداره  کل، 

ھرچه سريعتر امکان ثبت نام اين کودکان 

را در بندرلنگه ايجاد نمايند تا کودکان 

افغان  از ابتدايی ترين حقوق شھروندی 

که در منشور حقوق بشر ھم آمده، باز 

 .*نمانند

 �	م  %8�9ی�� از #"!

 ��6زان ا��	ن در ���ر.��7 دا�:
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  با توجه به برگزاری نشست اخير کميته

حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصويب 

ای مبنی بر ممنوعيت ازدواج  نامه قطع

افراد زير ھجده سال که با مخالفت ايران 

و سودان مواجه و در نھايت به تصويب 

مجمع عمومی رسيده، جدا از دrيل 

اجتماعی و فرھنگی که امکان وجود 

ھای زير ھجده سال را در ايران  ازدواج

سازد، بايد ايرادات حقوقی را که  ميسر می

در اين زمينه در قوانين ايران وجود 

ھای  نامه دارد، به ھمراه ايراداتی بر قطع

المللی مورد بررسی قرارداد و پس از  بين

بررسی اين موارد است که مسائل 

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را که 

شود، نيز بايد  ھا می باعث اين ازدواج

 .واکاوی کرد

برای پرداختن به اين مسئله بيش از ھر 

چيز بايد تعريف جامعی از اين واقعيت 

ترين تعريف در اين رابطه  داشت و جامع

 کنوانسيون ١ی  گونه که در ماده ھمان

حقوق کودک سازمان ملل، مصوب 

کودک ”:   آمده، عبارت است از١٩٨٩

کسی است که کمتر از ھجده سال سن 

داشته باشد و ھجده سالگی سن بلوغ 

با اين تعريف وجود “  .شود محسوب می

بيش از ھفتصد ميليون ازدواج برای زنان 

زير ھجده سال در جھان که از اين تعداد 

ھا  ھم بيش از دويست و پنجاه ميليون آن

قبل از پانزده سال ازدواج کردند، واقعيت 

در ايران طبق گزارش ثبت .  تلخی است

، ١٣٩٢ی ابتدايی سال   ماھه٩احوال طی 

 ١۵تر از   ھزار دختر که کم٣٠بيش از 

بر .  اند اند، ازدواج کرده سال سن داشته

 سال  اساس ھمين آمار طی اين ھفت

 سوم زنانی که  ھمواره سن بيش از يک

سال بوده ١٩ھا ثبت شده، زير  ازدواج آن

رغم  اين در حالی است که علی.  است

پذيرش کنوانسيون حقوق کودک توسط 

گونه تعھد تضمينی مبنا  ايران، نه تنھا ھيچ

بر اجرای اين موارد وجود ندارد بلکه اين 

مسئله نيز به صراحت در قانون مدنی 

ايران عنوان شده است؛ بنابراين اولين 

توان از  ايرادی که با اين تعاريف می

شود به  قوانين ايران گرفت مربوط می

ی  تعريف سن بلوغ که بر اساس ماده

ی   قانون مجازات اس�می و تبصره١۴٧

سن بلوغ در ”:   قانون مدنی١٢١٠ی  ماده

 سال تمام قمری و در پسران ٩دختران 

 “. سال تمام قمری تعيين شده است١۵

لذا با توجه به اين ماده که برگرفته از 

عقايد مذھبی حاکم بر ايران و به دور از 

ھيچگونه بررسی روانشناختی در اين 

رغم  زمينه تعيين گرديده است و علی

 قانون مدنی که ١٠۴١ی  ی ماده اص�حيه

عقد دختر قبل از رسيدن به ”:  گويد می

 سال تمام به شمسی و پسر قبل از ١٣سن 

 سال تمام شمسی، ١۵رسيدن به سن 

منوط است به اذن ولی به شرط رعايت 

در “  .مصلحت با تشخيص دادگاه صالح

واقع سن ازدواج به صورت رسمی برای 

 سال و برای پسران ١٣دختران حداقل 

 سال است ولی با اين حال ١۵حداقل 

ی  امکان ازدواج زير اين سن نيز با اجازه

تر،  به عبارت دقيق.  باشد ولی ميسر می

ھا قابل  اجبار ازدواج از طرف خانواده

انجام بوده و اين در حالی است که طبق 

المللی، حداقل سن برای بلوغ  تعاريف بين

 سال و حتی در بعضی ١٨فکری 

 سال در نظر گرفته شده ٢١کشورھا نيز 

است و بنابراين چيزی که در اين زمينه 

 =��ق ��د; 
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 سعيد شيرزاد
 

 در محل ١٣٩٣سعيد شيرزاد در خرداد 

کار خود در پاkيشگاه تبريز بازداشت و 

پنج روز بعد در ھفدھم خرداد تفھيم اتھام 

اتھامات وی تبليغ عليه نظام و اقدام .  شد

عليه امنيت ملی از طريق اجتماع و تبانی 

 . عنوان شد

سعيد ابتدا به زندان اوين منتقل شد و پس 

از مدتی به دليل اعتراض و پيگيری 

مشک>ت صنفی زندانيان، با وجود عدم 

برگزاری دادگاه و بازداشت موقت به 

 .زندان رجايی شھر تبعيد شد

، ٩١ مرداد ماه سال ٣١او اولين بار در 

زمانى که براى امداد و کمک رسانى به 

مردم زلزله زده آذربايجان شرقى به اھر 

 ١٩رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن 

 با قيد کفالت از زندان آزاد ،روز حبس

 .شد

اين فعال حقوق کودکان در زمينه آموزش 

کودکان کار و خيابانى و کمک به 

مشک>ت آموزشی کودکان زندانيان 

سياسی، ھم اکنون بدون صدور حکم و 

برخ>ف اصل تفکيک جرائم، در بند يک 

شھر، با مجرمان جرائم   زندان رجايى

غيرسياسى و بعضا خطرناک نگھدارى 

 .مى شود
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بايد مورد توجه قرار گيرد ھمين بلوغ 

باشد و نه بلوغ جسمی يا جنسی  فکری می

ی قوانين ايران  که مورد استفاده

قرارگرفته و بدون بررسی علل 

شناختی س�مت  روانشناختی و جامعه

ھای روحی و  کودکان را مورد آسيب

 .دھد جسمی قرار می

چنين نبايد فراموش کرد که موارد  ھم

مربوط به سن کودک و سن ازدواج در 

المللی نيز  ھای بين نامه ھا و قطع اع�ميه

دارای ايرادات بسيار است؛ چرا که به 

دھد بدون در نظر  کشورھا اجازه می

المللی و با  گرفتن مسائل حقوقی و بين

توجه به قوانين داخلی خودشان اين 

ی قوانين خود قرار  تعاريف را دستمايه

گونه مکانيزمی نيز  داده و متاسفانه ھيچ

برای برخورد حقوقی با اين مسئله وجود 

ی  دھنده ندارد و ھمين موارد است که نشان

ھا است که  نامه عدم اجرايی بودن اين قطع

رغم تصويب آن، بسياری از کشورھا  علی

گونه تعھدی مبنی بر پذيرش و اجرای  ھيچ

در ھمين رابطه موارد مربوط .  آن ندارند

به حداقل سن کودک دارای ايرادات 

توان به  بسياری ست و از آن جمله می

 کنوانسيون حقوق کودک ايراد ١ی  ماده

کودک کسی ”:  وارد کرد که بنا بر آن

 سال سن داشته باشد، ١٨است که کمتر از 

شود،   سالگی سن بلوغ محسوب می١٨

که بر اساس قانون ملی شامل  مگر اين

 “.تر تعيين شده باشد اعمال سن قانونی کم

با توجه به قسمت دوم ھمين ماده است که 

کشورھای طرف، با استناد به قوانين 

داخلی، تعريف خودشان را از سن کودک 

دھند و نه تعريف  مد نظر قرار می

در رابطه با آن سن ازدواج .  المللی را بين

 کنوانسيون مربوط به ٢ی  نيز بنا بر ماده

سن ازدواج و رضايت ازدواج که اع�م 

کشورھای طرف اين ”:  دارد می

کنوانسيون بايد برای تعيين حداقل سن 

. برای ازدواج اقدام قانونی انجام دھند

تر از اين سن نبايد  ازدواج ھيچ فردی کم

ی ھيچ فردی به  به طور قانونی به وسيله

ثبت برسد؛ مگر در شرايطی که مقامی 

صالح با توجه به دrيل جدی و معتبر به 

نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن 

که در اين ماده  رغم اين علی“  .موافقت کند

حداقل سن مد نظر قرار گرفته و با توجه 

 ١٨المللی، داشتن حداقل  به تعاريف بين

سال در اين زمينه م�ک است، ايراد 

توان به آن وارد کرد نه تنھا  اصلی که می

شود  مربوط به قوانين داخلی کشورھا می

بلکه با جلب رضايت طرفين برای 

ازدواج، اين اختيار به مقامات صالح داده 

شده است که بر خ�ف تعيين سن کودک و 

بار روحی  ھای زيان بدون توجه به آسيب

 سال، ١٨روانی متاثر از ازدواج قبل از 

توانند با انجام اين ازدواج موافقت  می

که پذيرش اين مسئله تحت  کنند؛ درحالی

ھر شرايطی و با ھر دليلی غيرقانونی 

 ١٨بوده و با م�ک قرار دادن ھمان سن 

 ١٠ی  سال برای کودکان، در تضاد با ماده

المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی  ميثاق بين

باشد که به   می١٩۶۶و فرھنگی مصوب 

خانواده عنصر ”:  کند صراحت اع�م می

طبيعی و رکن بنيادين جامعه است، بايد تا 

حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده 

برخوردار گردد، به ويژه تا زمانيکه 

مسئوليت نگھداری و تربيت )  خانواده(

(کودکان را به عھده دارد ) چنين ھم. 

ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل 

 “.ھمسران منعقد گردد

المللی  از ديگر مواردی که در مجامع بين

در رابطه با سن ازدواج به تصويب 

کشورھای عضو سازمان ملل رسيده 

 پکن ١٩٩۵ی  توان به اع�ميه است، می

چھارمين کنفرانس جھانی زنان اشاره کرد 

دولتھا ”:  کند  آن اع�م می٢٧۴که بند 

موظف به وضع و اجرای دقيق قوانينی 

ی رضايت کامل و  اندکه تضمين کننده شده

آزاد ازدواج زن و مرد و نيز تعيين 

ی حداقل سن قانونی متناسب برای  کننده

 “.ازدواج باشد

بنابراين، عليرغم تمام اين موارد که 

کشورھای زيادی نيز آنھا را قبول کردند، 

جدای از ايرادات ذکرشده موارد ديگر نيز 

وجود دارد که به صراحت سن ازدواج 

شناسد که   سال را به رسميت می١٨زير 

باشد  ھای گذشته می اگرچه مربوط به دھه

  ولی ضروری است که مرجع تصويب

کننده جھت لغو آن اقدام و قوانين جديدی 

تصويب کند و کشورھای عضو 

کنوانسيون حقوق کودک را موظف به 

 اين  از جمله.  ھا نمايد پذيرش و اجرای آن

 مجمع عمومی سازمان ملل   موارد قطعنامه

 آن ٢باشد که اصل   می١٩۶۵در سال 

مربوط به سن ازدواج است و بيان 

تر از  سن ازدواج نبايد کم”:  دارد که می

ھر ازدواجی که قبل از اين .   سال باشد١۵

سن باشد غير قانونی است؛ مگر اينکه 

ی ازدواج در  دار اجازه يک مقام ص�حيت

“ .اين سن را برای علتھای جدی بدھند

شود، نه تنھا سن  ھمانگونه که مشاھده می

 سال برای ازدواج در اين قطعنامه ١۵

ذکرشده، بلکه حتی ازدواج قبل از اين سن 

نيز با موافقت يک مقام ص�حيتدار 

پذيرفته شده است و بنابراين بايد گامھای 

جدی در راستای ملغی کردن اينگونه مواد 

 .برداشته شود

با توجه به موارد ذکرشده نه تنھا بايد 

گونه قوانين مد نظر قرارگرفته  اص�ح اين

شود، بلکه اقدامات موثرتر که منجر به 

تصويب حقوق قانونی و انسانی شود که 

از ازدواج کودکان جلوگيری کند و در 

واقع بايد پذيرفت که به دليل عدم بلوغ 

ھا در کشورھای  فکری، اکثر اين ازدواج

جھان سوم به صورت اجباری بوده و 

اصل آزادی ھمسران در اين رابطه زير 

باشد و به خصوص در ايران که  سوال می

 قانون مدنی، ھرگونه ١٠۴٣ی  طبق ماده

 ١٨ازدواجی را چه قبل از و چه بعد از 

ی پدر و يا جد  سالگی، منوط به اجازه

کند و ھرگونه اختياری در  پدری می

آزادی انتخاب ھمسر را از دختران سلب 

 قانون مدنی به ١٠۴٣ی  ماده.  کند می

نکاه دختر ”:  کند که صراحت اع�م می

 باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، 
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مبارزاات درازمدت مربيان حق التدريس 

برای استخدام رسمی در آموزش و 

پرورش عليرغم کارشکنی ھای مداوم 

وزارت آموزش و پرورش و مجلس 

 .  باrخره به ثمر نشست،شورای اس�می 

مجلس و دولت عقب نشستند و ناچار شدند 

با تغيير در کليات طرح استخدامی معلمين 

حق التدريس به موضوع استخدام رسمی 

 .خود جامه عمل بپوشند

مجلس شورای اس�می در جلسه علنی 

  به درخواست  ، مرداد٢٩پنجشنبه 

دار طرحی پيرامون تعيين  بررسی اولويت

تکليف مربيان پيش دبستانی رای مثبت 

 .داد

پس از تصويب تغيير دستور، کليات 

الحاق يک «طرح مذکور را با عنوان 

 قانون تعيين تکليف ١٧تبصره به ماده 

استخدامی معلمين حق التدرسيی و 

آموزشياران نھضت سواد آموزی در 

 رای ١٠٥ با »وزارت آموزش و پرورش

 ممتنع از ٨ رای مخالف و ٥١موافق، 

 نماينده حاضر در مجلس به ٢٠١مجموع 

 .تصويب رساندند

وزارت آموزش و پرورش مکلف است «

مربيان پيش دبستانی و نيروھای خريد 

ھای تصريح شده  گروه(خدمت آموزشی 

را که در )  ٩با شرايط مندرج در تبصره 

اولويت استخدام قرار دارند بدون رعايت 

 قانون مذکور تا زمان اجرای ٨ماده 

 قانون ١٧قانون الحاق دو تبصره به ماده 

تعيين تکليف استخدامی معلمين 

التدريسی و آموزشياران نھضت  حق

سوادآموزی در وزارت آموزش و 

پرورش به صورت حق التدريس به کار 

 .گيرد

مربيان پيش دبستانی به مطالبه خود دست 

يافتند و به تجمع اعتراضی خود در مقابل 

 .مجلس شورای اس�می پايان دادند

 

تجمع مربيان پيش دبستانی سراسر کشور 

برای پافشاری بر تحقق مقابل مجلس  

فضای مقابل  عليرغم اينکه ،خواسته ھا

مجلس تحت کنترل شديد نيروھای امنيتی 

اجازه گرفتن عکس و قرار داشت و حتی 

 برای چندمين بار ،ی دادندفيلم به کسی نم

 .ادامه پيدا کرد

مھمترين خواسته مربيان اين است که 

 سال ٥نيروھای پيش دبستانی که باrی 

سابقه دارند بدون قيد و شرط در آموزش 

و پرورش استخدام شوند و در اولويت 

 .قرار گيرند

 ١٣٩١مھر ١٩اين در حالی است که 

مصوب شد که الويت استخدام با نيروھای 

انتقاد .  پيش دبستانی در حال فعاليت باشد

مربيان اين است که فانی، وزير آموزش 

و پرورش، دو سال زمان برای تعيين 

تکليف اين نيروھا داشته، اما در اين مدت 

 .ھيچ اقدامی نکرده است

بر طبق اخبار دريافتی تعدادی از اين 

شب را با چندين مربيان معترض، 

 .خانواده مقابل مجلس سپری کرده اند

 :روايت يکی از شاھدين درمحل

تعدادی از ھمکارانم با بچه ھای   شنيدم 

کوچک وخردسالشان برای دفاع از 

حقشان تجمع کرده اند و حتما تعداد زيادی 

از آنھا از شھرستان آمده اند و مکانی 

 .برای خوابيدن و استراحت ندارند

 مقابل مجلس که رسيدم ديدم ھمکاران در 

ضلع شرقی مجلس در پياده رو با بچه 

 ھای کوچکشان خوابيده اند که قريب به

چند نفر از نيروی .  نفری بودند  ٤٠الی٣٠

 .اوضاع بودندانتظامی مراقبت 

يکی ديگر از مربيان پيش دبستانی حاضر 

در تجمع، در تماسی با حقوق معلم و 

کارگر روند اعتراضات را اين طور بيان 

ما نزديک به يکماه است در   :کرده است

حال تماس با نمايندگان مجلس ھستيم و تا 

ما   .کنون خيلی از آنھا را متقاعد کرده ايم

برای اعتراض به آزمون آموزش و 

پرورش تجمع نکرده ايم، بلکه برای 

تصويب طرح يک فوريتی حق التدريس 

تنھا روزنه اميد ما تصويب .  جمع شده ايم

آيا حق ما اين .  طرح حق التدريس است

است که بعد از سالھا خدمت، ھمچنان 

 *ب�تکليف باشيم؟
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ای از مبارزات  سابقه فشرده

 برگرفته از ،معملين پيش دبستانی

 سايت حقوق معلم کارگر
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 مرداد ماه حکم شش سال حبس ١٣روز   

رسول بداقی عضو ھيات مديره کانون 

اما متاسفانه .  صنفی معلمان به پايان رسيد

و در حاليکه .  او در اين روز آزاد نشد

ھمسرش و فرزندانش و ھمکارانش 

منتظر آزادی وی در اين روز بودند، 

مقامات قضايی با تشکيل پرونده جديدی 

برای او از آزاد کردن رسول بداقی 

رسول بداقی طی .  خودداری کردند

گفتگوی تلفنی که با خانواده اش داشته 

 مرداد ١٨گفته است که تا روز يکشنبه 

تکليف پرونده جديد وی مشخص خواھد 

 .شد

رسول بداقی معلم زندانی و پدر سه فرزند 

 بازداشت و اين مدت ٨٨در شھريور سال 

را در زندانھای اوين و رجايی شھر بسر 

او در مدت شش سال زندان .  برده است

حتی يک مرخصی نداشته است که از 

بودن در کنار خانواده اش محروم بوده 

رسول بداقی در پی زندانی شدن .  است

نيز حبسش غير موجه تلقی شده و از 

آموزش و پرورش اخراج گرديده و 

 .حقوقش قطع شده است

رسول بداقی بخاطر دفاعش از حقوق 

معلمان و بخاطر اينکه در زندان نيز 

ھمچنان صدای آزاديخواھی را سر داده 

رسول بداقی بايد .  است، در بند بسر ميبرد

 .فورا آزاد شود

معلمان در تداوم مبارزاتشان کارزار 

قدرتمندی برای آزادی معلمان زندانی از 

جمله رسول بداقی را در دستور گذاشتند 

يکی از .  و اين کارزار ھمچنان ادامه دارد

روزھای درخشان مبارزات و کارزار 

 ٣١معلمان برای آزادی معلمان زندانی 

تير بود که عليرغم قشونکشی رژيم 

اس�می معلمان ايستاده و با شعار معلم 

زندانی آزاد بايد گردد، فرياد اعتراضشان 

زير فشار اين اعتراضات .  را بلند کند

مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی 

و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 

 مرداد ماه از اين که برای سه تن از ٨در 

معلمان زندانی اسماعيل عبدی، بھشتی و 

کرده است، سخن “  عفو”باغانی تقاضای 

اسماعيل عبدی دبير کانون صنفی .  گفت

 تير و علی اکبر باغانی نايب ۶معلمان در 

 ! ر��ل ��ا1� 6زاد �'�
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رييس ھيات مديره کانون صنفی معلمان 

 تير بازداشت شد و ھم اکنون آنھا ۴در 

در بند عمومی زندان رجايی شھر بسر 

 .ميبرند

تا کنون تشکلھايی چون اتحاديه آزاد 

کارگران ايران، سنديکای نيشکر ھفت 

تپه، سنديکای شرکت واحد، سنديکای 

کارگران فلزکارمکانيک و سنديکای 

کارگران نقاشان استان البرز فلزکار و 

مکانيک در ايران و فدراسيون جھانی 

آموزش بين الملل، کارکنان فدراسيون 

آموزش بين الملل در کانادا، اتحاديه 

استادان کالج ھا و دانشگاھھای بريتانيا و 

اتحاديه کارگری انگليس در خارج کشور 

طی بيانيه ھايی گرم حمايت خود را از 

کارزار معلمان برای آزادی معلمان 

زندان و از خواستھای آنان اع�م داشته 

از جمله کنگره جھانی آموزش بين .  اند

 ژوئيه در ٢۶ تا ١٩الملل که در فاصله 

 ١۵٠٠شھر اتاوا پايتخت کانادا با شرکت 

 معلم از ٣٢٠٠٠٫٠٠٠نفر به نمايندگی از 

 کشور جھان برگزار شد، طی دو ١٧٠

قطعنامه با خواست آزادی معلمان زندانی، 

حمايت قاطع خود را از مبارزات معلمان 

در بحث .  و معلمان در بند اع�م داشت

حول اين قطعنامه که در آخرين روز 

کنگره آموزش بين الملل در دستور قرار 

داشت، ضمن بحث و بررسی در مورد 

موقعيت معلمان در ايران و مبارزات و 

مصاف ھای آنان در ماھھای اخير، تداوم 

اذيت و آزار معلمان و دستگيری و حبس 

آنان محکوم و در حمايت از آنان قطعنامه 

ای اضطراری با حمايت قاطع نمايندگان 

در .  حاضر در کنگره به تصويب رسيد

آموزش ”اين قطعنامه ضمن تاکيد بر تعھد 

و تشک�ت وابسته به آن به “  بين الملل

مبارزه برای آزادی معلمان زندانی در 

و تشک�ت “  آموزش بين الملل”ايران، از 

وابسته می خواھد که ھمچنان به حمايت 

ھای مستقل   خود از فعاليتھای اتحاديه

فعالين کميته مبارزه .  معلمان ادامه دھند

برای آزادی زندانيان سياسی نيز در اين 

 . اج�س حضور داشتند

اسماعيل عبدی دبير کانون صنفی معلمان 

برای حضور در اين کنگره قصد خروج 

از ايران را داشت که به دادستانی اوين 

 . تير ماه دستگير شد۶احضار و در 

کمپين برای آزادی کارگران زندانی 

ھمراه با کارزار معلمان ت�ش دارد 

صدای اعتراض معلمان در سطح جھان 

 .باشد

ع�وه بر رسول بداقی، اسماعيل عبدی و 

علی اکبر باغانی، معلمان ديگری چون 

عليرضا ھاشمی، عبدالرضا قنبری، محمد 

علی   داوری، عبدهللا مومنی، محمد

د و ھادی ااگوشی، ھاشم شعبانی نژ

ھمه .  راشدی در زندان بسر ميبرند

معلمان زندانی و ھمه کارگران دربند بايد 

 .فورا آزاد شوند

 

 ھمه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند

 ٢٠١۵ اوت ۵ ، ١٣٩۴ مرداد ١۴

 

آخرين خبر در مورد رسول بداقی 

 .معلم زندانی
 مرداد ماه حکم ١٣عليرغم اينکه روز  

شش سال حبس رسول بداقی عضو ھيات 

مديره کانون صنفی معلمان به پايان 

رسيد، اما متاسفانه او در اين روز آزاد 

او طی گفتگوی تلفنی که با خانواده .  نشد

اش داشته گفته است که تا روز يکشنبه 

 مرداد تکليف پرونده جديد وی ١٨

 .مشخص خواھد شد

 مرداد خانواده رسول بداقی و ١٨روز 

ھمکارانی که پيگير وضع او ھستند، 

برای روشن شدن وضعيت وی مراجعه 

در جريان اين پيگير روشن شد که .  کردند

ظاھرا برای بداقی قرارکفالت صادرشده 

است و اين قرار، حتی قبل ازبازداشت 

مجدد وی توسط سپاه، صادرشده و در 

.  مرداد آزاد ميشد١٣نتيجه او می بايد در 

بعد از پرس و جوی فراوان که چرا بداقی 

آزاد نشده است، به آنھا گفته شد که بھتر 

 که قرار وکالت ۶است با بازپرس شعبه 

و .  را صادر کرده است، صحبت کنند

وقتی گفته شد که به خانواده بداقی اجازه 

پاسخ .  صحبت با بازپرس داده نشده است

آنھا اين بود که ھفته آينده دوشنبه با 

خدابخشی معاون دادستان تھران ديدار 

خانواده بداقی و ھمکارانش .  داشته باشند

ھمچنان پيگير وضعيت رسول بداقی 

 .ھستند

رسول بداقی معلم زندانی و پدر سه فرزند 

 بازداشت و اين مدت ٨٨در شھريور سال 

را در زندانھای اوين و رجايی شھر بسر 

او در مدت شش سال زندان .  برده است

حتی يک مرخصی نداشته است که از 

بودن در کنار خانواده اش محروم بوده 

رسول بداقی در پی زندانی شدن .  است

نيز حبسش غير موجه تلقی شده و از 

آموزش و پرورش اخراج گرديده و 

 .حقوقش قطع شده است

رسول بداقی بخاطر دفاعش از حقوق 

معلمان و بخاطر اينکه در زندان نيز 

ھمچنان صدای آزاديخواھی را سر داده 

رسول بداقی بايد .  است، در بند بسر ميبرد

 .فورا آزاد شود

معلمان در تداوم مبارزاتشان کارزار 

قدرتمندی برای آزادی معلمان زندانی از 

جمله رسول بداقی را در دستور گذاشتند 

 .و اين کارزار ھمچنان ادامه دارد

کمپين برای آزادی کارگران زندانی 

ھمراه با کارزار معلمان ت�ش دارد 

صدای اعتراض معلمان در سطح جھان 

 .باشد

ع�وه بر رسول بداقی، اسماعيل عبدی و 

علی اکبر باغانی، معلمان ديگری چون 

عليرضا ھاشمی، عبدالرضا قنبری، محمد 

داوری، عبدهللا مومنی، محمد علی 

اگوشی، ھاشم شعبانی نژآد و ھادی 

ھمه .  راشدی در زندان بسر ميبرند

معلمان زندانی و ھمه کارگران دربند بايد 

 .*فورا آزاد شوند
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داعش، کماکان زخم بر چھره جھان 

 . راند نشاند و به پيش می می

کردن ساکنان کوبانی، تربيت   آواره

بر اساس گزارشی .  کودکان جنگنده است

که منتشر شده، شستشوی مغزی و کار 

خصوص   افراد و به روی افکار و انديشه

ترين فعاليتھای  کودکان يکی از مھم

 »داعش«ھای تروريستی تکفيری  گروه

است، در واقع اين گروه تروريستی عمده 

فعاليت خود را بر کار روی اعتقادات و 

 .استباورھای افراد متمرکز کرده 

کودکانی که در اردوگاھھای داعش، با 

ھا  ھا، سربريدن انسان سربريدن عروسک

   .کنند را تمرين می

مدتی پيش داعش خبر ھ�کت 

 .ترين عضو خود را اع�م کرد کوچک

 ١١، کودکی »محمد العبسی ابو عبيده«

ساله بود که در اثر حم�ت نيروھای 

المللی ضد داعش به رھبری  ائت�ف بين

 .ھمراه پدرش کشته شد آمريکا به

که ابوعبيده و پدرش مورد حمله  ھنگامی

المللی قرار  ھای ائت�ف بين جنگنده

گرفتند، او در حال يادگيری رانندگی 

خودرو بود تا پس از آن، بعنوان عضو 

انتحاری داعش در صفوف اين گروه 

اين پسر بچه، با لباس نظامی بر .  بجنگد

 . تن و س�ح در دست، جان داده است

آبادی، متخصص  از شيوا دولت

روانشناسی کودک و رييس انجمن حمايت 

از حقوق کودکان درباره چگونگی انتقال 

خشونت به افراد در دوران کودکی 

 .ايم پرسيده

توان چنين توحشی را به  چطور می 

 کودکان آموخت؟

تواند  اش می بشر با ميلياردھا سلول مغزی

خشونت و .  ھر چيزی را ياد بگيرد

مھم اين است که چه !  غيرخشونت ندارد

ھای تشنه و  ای به اين سلول مواد خوراکی

خوراکی .  آرزومند به يادگيری داده شود

ھای مغزی افراد در کودکی  که سلول

ھای بين آحاد بشر را  گيرند، تفاوت می

ھايی به اين  اينکه چه آموزه.  آورد پديد می

ميلياردھاسلول در ھر فرد داده شده است 

ھا را پديد  تفاوتھای آشکار بين ھمه انسان

توان از يک کودک  در نتيجه می.  آورد می

با آموزش غلط، يک ھيوr ساخت و اين 

اتفاقی است که وقتی خشونت در قامت 

شود،  کشتار به کودکان آموزش داده می

با چنين آموزشی، عم� .  شاھدش ھستيم

کند  کودک را از ھمه آنچه او را انسان می

تخليه کرده و او را به ھيوrی خشونت 

روانشناسی درباره قوانين  .کنند تبديل می

گويد که آدمی از چند  يادگيری به ما می

اولين شکلش اين است .  آموزد طريق می

گيری کودک با رفتارھای بازتابی  که ياد

طبيعی اطرافيانش، ھمزمان شود که به آن 

مثل .  گوييم شدگی ک�سيک می شخصی

ای بلند کودکی  اينکه اگر با صدای ضربه

را بترسانيم و ھمزمان با چنين اتفاقی به 

او شيئی را نشان دھيم، پس از مدتی بچه 

راه ديگر يادگيری .  ترسد از آن شیء می

از طريق تشويق يا تنبيه است يعنی اگر 

از انسان يا حتی حيوان رفتاری را 

بخواھيم و در برابر انجامش او را تشويق 

. آموزد يا تنبيه کنيم، او آن رفتار را می

مث� اينکه از کودکی خواسته شود سر 

عروسکی را قطع کند و پس آن به او 

 شيرينی مطلوبش داده شود، او به اين 

 

 A'����	� �	��8	ر

 به »داعش«آميز  آموزشھای خشونتد نق

 کودکان
 آبادی گفتگوی عسل عباسيان  با شيوا دولت
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 . . .ادامه از صفحه پيش 

 جای نوازش عروسک، ياد   ترتيب به

. گيرد که سر از تن عروسک جدا کند می

راه ديگر يادگيری، يادگيری از راه تقليد 

است و اين روش وقتی بسيار مقاوم و 

ماندگار است که الگو يا مدلی که تقليد 

يعنی از .  شود صاحب قدرت باشد می

سمت فردی باشد که بتواند کودک را 

وقتی به .  مورد تشويق يا تنبيه قرار دھد

ھای  پناھی که تحت آموزه کودکان بی

نگريم،  گيرند می آميز قرار می خشونت

بينيم که ھمه اين قوانين يادگيری در  می

شود،  پروسه رشد آنھا به کار گرفته می

در نتيجه خشونت در رفتار و شخصيت 

 .دواند آنھا ريشه می

آيا ذات انسان، آن ھم در کودکی پذيرنده 

 اين ھمه خشونت ھست؟

ناميم ھم  نقش يادگيری در آنچه ما ذات می

بنابراين اگر کودکی .  بسيار پررنگ است

ھای  در سالھای اول زندگی يا حتی از ماه

اول فقط تجربه خشونت داشته باشد، به 

شود و ذات انسانی او  ناچار خشن می

بشر .  گيرد آميخته با اين خشونت شکل می

باری قابليت  به صورت فاجعه

فقط ممکن .  پذيری متفاوت دارد تربيت

است بتوان جلوی اين توليد خشونت را 

در .  گرفت، آن ھم با مساله ھمدلی

روانشناسی مبحثی که ھمدلی نام دارد 

ای را برای  گويد اينکه ما بتوانيم فاجعه می

کردن با  خودمان تصور کنيم، يعنی ھمدلی

ولی  .ای شده است فردی که دچار فاجعه

خطر تعصب در تربيت اين است که سبب 

شود افراد را آنقدر با خودمان متفاوت  می

ببينيم و آنھا را تحقيرشده و غيرانسان 

بدانيم که آن ھمدلی از بين رفته يا اص� 

گوييم کسی  وقتی می.  شکل نگيرد

نوعدوست است، يعنی برای او کافی 

است کسی بشر باشد تا او را دوست بدارد 

و ديگر rزم نيست يک فرد شبيه او فکر 

. کند تا در آن صورت، او را دوست بدارد

ھای  اين نوعدوستی آن روی سکه تعصب

ھر چه .  قومی، نژادی و مذھبی است

آميز، زودتر آغاز  ھای خشونت آموزه

ای از  شود؛ يعنی در دورانی که پيشينه

ھمدلی برای کودک شکل نگرفته، 

وقتی تعصب .  اش بيشتر است ماندگاری

ای  در شکل داعشی خودش بر مجموعه

شود، ديگر ھمدلی با غيرخودی  حاکم می

آنقدر کم است که کشتن ديگری آسان 

 .شود می

ای در انتظار کودکانی است که  چه آينده 

گيرند؟ آيا  مورد آموزش داعش قرار می

  پذيرند؟ اين افراد در بزرگسالی درمان

مسلما اين افراد پس از گذراندن دوره 

جنگ، بدون کمک ديگران به خيل 

پيوندند و افرادی  متعصبان خطرناک می

شوند که حاضرند در ھر زمان برای  می

ايدئولوژی خودشان ھر کاری بکنند ولی 

 کردن به اين افراد غير ممکن  کمک

ھای  نيست، منتھا فقط از نظر تکنيک

توان در   درمانی اساسی و عميق می روان

جھت بازسازی شخصيت و ذھن اين 

 .*افراد کوشيد

کودکان سوريه در مناطقی که داعش بر 

آنھا سيطره دارد، به مشارکت در کشتار 

وادار می شوند و يا در مناطق مختلف به 

صدھا تن از کودکان سوريه .  قتل ميرسند

 سال بيشتر نيست، در ٥که سن آنان از 

شھر رقه آموزش می بينند و در نبردھا 

 .مشارکت داده می شوند

درماه ھای اخير شمار گزارشھای منتشر 

شده در باره کودکانی که در سوريه و به 

ويژه از سوی داعش مورد قتل و کشتار 

قرار گرفته و سر از تن آنان جدا شده و 

به صليب کشيده شده اند، افزايش يافته 

 .است

نماينده دبير کل سازمان ملل در امور 

ميليونھا :  انسانی در گزارش اع�م کرد

ھای   کودک نيز بر اثر ديدن صحنه

خشونت باری که مجبور به ديدن آن شده 

روش .  اند، دچار وحشت و ھراس شده اند

داعش در مسلح کردن کودکان و اجبار 

ھای آموزش   آنان به حضور در دوره

ھر روز شاھد آن .  نظامی، بی سابقه است

ھستيم که کودکانی با سنين ھرچه پايين 

ھای قتل و کشتار ايفای   تر، در صحنه

 .نقش می کنند

به گفته وی، سازمان ملل گزارشی 

کودک ٣٥٠دريافت کرده که براساس آن، 

 سال سن دارند، در ٥که در حدود 

اردوگاھی متعلق به داعش در رقه 

 .*بينند آموزش نظامی می

 :Fدا G��� �.	� H�C ن	ز8ی�� ��د�	��� 
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 ٢۴٩: اط>عيه شماره

 مرداد در چھل و ششمين ٢٠روز 

روز بازداشت اسماعيل عبدی دبير 

کل کانون معلمين تھران، او با 

 .خانواده اش تماسی تلفنی داشت

در اين تماس او از ھمسرش 

 خواست که با وکيلش پيمان حاج

عطار تماس بگيرد و جزئياتی از 

پرونده را که تازه در اختيارش 

. قرار داده اند، به اط�ع وی برساند

عبدی به ھمسرش خبر داده است که 

کيفر خواست از سوی شعبه دوم 

بازپرسی سپاه صادر و پرونده او 

 دادگاه انق�ب تھران ١۵به شعبه 

فرستاده شده است و قرار است 

پانزده تا بيست روز آينده به رياست 

قاضی صلواتی و قاضی مقيسه 

 .دادگاه او برگزار گردد

فعاليت تبليغی “  اسماعيل عبدی به 

عليه نظام و تبانی برای اخ�ل در 

 .متھم شده است“ امنيت کشور

اينھا ھمان اتھاماتی ھستند که در 

پرونده پيشين اسماعيل عبدی نيز 

عليه وی اع�م شده و بر اساس آنھا 

 سال زندان محکوم شده ١٠او به 

 .*بود

 !ا�
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پيمان محمود عطار وکيل کانون صنفی 

معلمان در گفتگويی با صفحه فيس بوکی 

حقوق معلم، حقوق کارگر گزارش "

ميدھد که در حال حاضر پنج معلم به 

اسامی سيد محمود باقری، علی اکبر 

باغانی، رسول بداقی، اسماعيل عبدی و 

. عليرضا ھاشمی در زندان بسر ميبرند

بع�وه اينکه محمود بھشتی لنگرودی از 

اعضای ھيات مديره اين کانون نيز حکم 

بنا برخبرھا .  محکوميت زندان دارد

 تير بازداشت ٦اسماعيل عبدی که در 

شد، در بند دو سپاه بسر ميبرد و 

به .  بازداشتش را ده روز تمديد کرده اند

گفته پيمان محمود عطار اسماعيل عبدی 

دارای يک حبس تعليقی به مدت ده سال 

است و برای وی سازمان اط�عات سپاه 

پرونده جديدی درست کرده و ممنوع 

اسماعيل عبدی قبل از .  اrم�قات است

بازداشت، برای شرکت در ھمايش 

سازمان بين المللی معلمان قصد گرفتن 

گذرنامه داشت که متوجه ميشود توسط 

دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شده 

در دادستانی به او گفته ميشود که .  است

برای رفع ممنوع الخروجی بايد به 

اما چون .  دادسرای اوين مراجعه کند

احتمال دستگير وی وجود داشت دو روز 

قبل از مراجعه به اوين، اسماعيل عبدی 

به دفتر وکيلش رفته و به او وکالت نامه 

ای داده است که در صورت دستگيری 

بنا بر اين گزارش .  پيگير وضعيتش باشند

او از ششم تير تا کنون م�قاتی نداشته و 

فقط تلفنی با خانواده اش در تماس است و 

بازداشتش را ده روز ديگر تمديد کرده 

 . اند

در اين گفتگو حاج محمود عطار وکيل 

اسماعيل عبدی از قول خورشيدی، 

بازپرس شعبه دوم دادسرای امنيت خبر 

ميدھد که احتمال اين وجود دارد که اتھام 

جديد وی منجر به اين بشود که محکوميت 

يعنی .  تعليقی قبلی ھم به جربان افتد

مجازات قبلی به مجازات احتمالی جديد 

 . اضافه شود

محمود عطار وکيل کانون صنفی معلمان 

در مورد رسول بداقی ميگويد که او شش 

سال حبس را سپری کرده و بايد اواسط 

اما متاسفانه .  مرداد امسال آزاد شود

سازمان اط�عات سپاه پرونده جديدی 

برای وی تشکيل داده است که موارد 

بنا بر اين خبر .  اتھام آن روشن نيست

 الف سپاه ٢رسول بداقی نيز اکنون در بند 

 . زندان اوين نگھداری می شود

يکی ديگر از معلمان زندانی محمود 

ی کانون صنفی  باقری عضو ھيات مديره

او در دو پرونده جداگانه .  معلمان است

تغزيری "مجموعا به نه سال و نيم حبس 

در پرونده سال .  محکوم است"  و تعليقی

 که مربوط به اعتراضات گسترده ٨٥

معلمان در آن سال است به سه و نيم سال 

 به ٨٩حبس تعليقی و در پرونده سال 

محکوم شده "  تعزيری"شش سال حبس 

 سال از سوی ٦است و در پی تاييد حکم 

 دستگير و ٩١ تير ٥دادگاه تجديد نظر در 

 سال است که در بازداشت و ٤ھم اکنون 

با محکوميت .  در زندان اوين بسر ميبرد

دوم او، حکم سه و نيم سال حبس تعليقی 

 . او نيز به اجرا در آمده است

علی اکبر باغانی يکی ديگر از معلمان 

او نايب رييس .  بازداشت شده اخير است

ھيات مديره کانون صنفی معلمان است که 

علی اکبر باغانی .   تير بازداشت شد٤در 

در سال ھشتاد و نه و پس از نشست 

شورای مرکزی به ھمراه محمود بھشتی 

لنگرودی در تھران و اسماعيل عبدی در 
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اداره آموزش و پرورش اس�مشھر، 

 ٢٠٩دستگير و روانه ی بازداشت در بند 

اوين شد، ھر يک از آنھا حدود دو ماه در 

 به شکل انفرادی ٢٠٩زندان اوين بند 

و پس از آن با قرار وثيقه ھايی .  گذراندند

درتيرماه ھشتاد و نه، .  سنگين آزاد شدند

باغانی توسط قاضی پير عباسی به تحمل 

يک سال حبس در قزل حصار و دو سال 

تبعيد به زابل محکوم گرديد، او ھمچنين، 

 و ٨۵ سال حبس تعليقی مربوط به سال ۵

تجمعات معلمان در آن سال را دارد که از 

 سال سپری ۴صدور حکم تجديد نظر آن 

 . شده است

عليرضا ھاشمی نيز دبيرکل سازمان 

معلمان ايران است که در دور جديد 

اعتراضات معلمان در صبح روز يکشنبه 

 . فروردين بازداشت شد٣٠

با دور جديد اعتراضات معلمان و 

گسترش ھر روزه آنان فشار بر روی 

معلمان معترض بيشتر شد و مشخصا در 

اين دوره عليرضا ھاشمی، علی اکبر 

 .باغانی و اسماعيل عبدی دستگير شدند

ھم اکنون معلمان ديگری نيز در بند بسر 

عبدالرضا قنبری معلم معترضی .  ميبرند

 به جرم شرکت ٨٨ دی ١٤است که روز 

در تظاھرات ھای گسترده مردم در آن 

 دی در ٦سال و بويژه تظاھرات روز 

محل کار خود در پاکدشت دستگير و 

 .  اوين شد٣٥٠راھی بند 

عبدالرضا قنبری ابتدا حکم اعدام داشت و 

سه سال زير خط اعدام بسر برد تا اينکه 

 ٩١بدنبال اعتراضات گسترده ، در سال 

حکم اعدام وی توسط ديوان عالی کشور 

 طی محاکمه ٩٢نقض و در اوايل سال 

 سال حبس به صورت تبعيد در ١٥ای به 

زندان برازجان استان بوشھر محکوم 

اعتراضات عليه اين احکام سنگين .  گرديد

عليه اين معلم معترض ادامه يافت و 

سرانجام حکم وی در دادگاه تجديد نظر 

 سال زندان بدون تبعيد ١٠ به ٥٤شعبه 

 .کاھش پيدا کرد

محمد :  معلمان در بند ديگر عبارتند از

داوری به جرم شرکت در اعتراضات 

 سال حکم ٥ با ٨٨گسترده مردم در سال 

زندان، عبدهللا مومنی از دستگير شدگان 

 ماه حکم زندان، ١١ سال و ٤ با ٨٨سال 

 ١٠محمد علی اگوشی، معلم بازنشسته با 

سال حکم، و ھاشم شعبانی نژآد و ھادی 

 راشدی از شھر اھواز با احکام اعدام 

معلمان خواستار آزادی ھمه معلمان دربند 

معلمان .  و ھمه زندانيان سياسی ھستند

برای آزادی ھمکاران دربندشان و برای 

پيگيری خواستھای خود با شعار ما ھمه 

عبدی ھستيم برای ساعت ده صبح روز 

 تير به تجمع در مقابل مجلس اس�می ٣١

از خواستھا و مبارزات .  فراخوان داده اند

 .معلمان وسيعا حمايت کنيم

کارزاری جھانی برای آزادی اسماعيل 

عبدی و ھمه معلمان زندانی در جريان 

 . وسيعا به اين کارزار بپيونديم. است

بدنبال دستگيری اسماعيل عبدی دبير 

کانون صنفی معلمان موجی از اعتراض 

در اين .  در ميان معلمان بر پا شده است

. رابطه کارزاری جھانی در جريان است

ھدف اين کارزار آزادی فوری اسماعيل 

 . عبدی و ھمه معلمان در بند است

در ھمين راستا فدراسيون جھانی 

طی نامه ای خطاب "  آموزش بين الملل"

به مقامات ايران ضمن محکوم کردن 

دستگيری او خواستار آزادی فوری وی 

اين نامه بصورت .  از زندان شده است

پتی شنی در حمايت از اسماعيل عبدی بر 

روی سايت ليبر استارت که يک سايت 

خبری بين المللی کارگری است گذاشته 

 . شده است

از ھمگان دعوت ميکنيم که با امضای 

ننامه اعتراضی به کارزار برای آزادی 

اسماعيل عبدی و ھمه معلمان دربند 

  .*بپيوندند
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 ١٣ادامه مطلب سعيد شيرزاد  از صفحه 

 پدر و يا جد پدری  موقوف به به اجازه

 “.است

در پايان نيز بايد اشاره کرد که نبود 

قوانينی برای مجازات کسانی که کودکان 

را زير سن قانونی و به اجبار مجبور به 

ھای پر رنگ  کنند، از ضعف ازدواج می

  المللی و مقاوله موجود در قوانين بين

  .ھای جاری است نامه

ی پدر و يا جد پدری  موقوف به به اجازه

 “.است

در پايان نيز بايد اشاره کرد که نبود 

قوانينی برای مجازات کسانی که کودکان 

را زير سن قانونی و به اجبار مجبور به 

ھای پر رنگ  کنند، از ضعف ازدواج می

  المللی و مقاوله موجود در قوانين بين

 .*ھای جاری است نامه
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 ١٠ادامه مطلب از صفحه 

 مسلما ،ندارد؟ کمبود معلم؟ کمبود بودجه

ھيچکدام از اين دrيل نميتواند محروميت 

کودکان از تحصيل و يا ارايه خدمات 

غيراستاندارد آموزشی به دانش آموزان 

در بعضی از مناطق جايی   .را توجيه کند

به اسم آغل حيوانات ياچادر مدرسه بچه 

اما درمدارس کلنگی يا حتی   .ھا است

نوساز چه اتفاقی ميافتد که دانش آموزان 

از آن محروم ميشوند؟ چيزی به اسم 

بخشنامه که از طرف مديران حکومتی 

چکيده افکار ضد کودک   صادر ميشود و

ضد انسانی خود را درون آن قرار   و

قوم   و  ميدھند افکاری که براساس مذھب

گ عقب  فرھن،   سياست، پول،پرستی

تنھا چيزی که با آن   مانده صادر ميشود و

توجه نميشود کودک منافع حقوقش و 

اين .  نيازھايش به معنای واقعی است

بخشنامه مانند پتکی است که بر سر 

را از ساده ترين   او  کودک ميزنند و

در اين محروميت   .چيزھا محروم ميکنند

ضربه ھای جبران نشدنی به کودکان 

ميخورد مانند از دست دادن فرصت 

کودکی شادی دوستيھای مدرسه و رشد 

 .غيره شناخت استعدادھا و

 

رايگان بودن   اھميت مطالبه اجباری و

آموزش نه تنھا برای کودکان که برای کل 

وقتی تمام .  جامعه مھم و ارزشمند است

اين تبعيضھا ومحروميت ھا در امر 

کودکان بطور   آموزش از بين برود و

يکسان و بدون ھيچ محدوديتی مورد 

حمايت ھای آموزشی قرار بگيرند ع�وه 

براينکه سالھای کودکيشان با احساس 

شکوفايی ميگذرد   برابری وامنيت و

اثرات مثبت آن در تمام دوران زندگيشان 

مھمترين دليلی که   اولين و.  نقش ميبندد

 ،مانع حضورکودکان در مدارس ميشود

نبود قوانين حمايتی جدی در دفاع از حق 

 .تحصيل برابر برای ھمه کودکان است

البته ايران به طور مشروط پيمان نامه 

 اما ،حقوق کودک را پذيرفته است

حکومت اس�می ھيچ تعھد جدی برای 

 عدم ،گر  دليل مھم دي  .اجرای آن ندارد

اختصاص بودجه کافی به سيستم آموزش 

و پرورش است برای اين حکومت رشد 

کودک و پرورش استعدادھايش   آزاد

احساس معنی   تفکر و  ،علم  ،براساس ھنر

ھمان تعداد محدود دانش آموزان   ندارد و

 که تحت تاثير فشارھای ايديولوژی و

تبليغات برای مشاغل مورد   کنترل و

نيازش تحت شستشوی مغزی قرار ميدھد 

  در نتيجه سرنوشت و.برايش کافی است

 گی ميليونھا کودک برايش ارزش و زند

بنابر اين اگر دولت   .اھميت ندارد

ميخواست مشکل تامين ھزينه مدارس را 

حل کند کافی بود فقط درصدی از پول 

فروش نفت يا پولی که صرف ساخت 

گی و  بمب و اسلحه ميکند به کودکان زند

آينده اشان اختصاص ميداد مسلما کودکان 

تری را شاھد   انسانی  ما دنيای زيباتر و

 * .بودند
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عبدالکريم rھيجی، رييس فدراسيون بين 

: ھای حقوق بشر، اع�م کرد  المللی جامعه

تصميم دبير کل به دادن اجازه به طرف «

ھای بيرونی برای تاثير گذاری بر 

گزارش کودکان در درگيری مسلحانه به 

 .… شدت مايوس کننده است

فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق 

بشر و سازمان ھای عضو آن در فلسطين 

تصميم دبير کل سازمان ملل   و اسراييل

بان کی مون به تسليم در برابر فشار و 

حذف اسراييل از فھرست طرف ھايی که 

کودکان را می کشند يا مجروح می کنند، 

در پيوست گزارش ساrنه در باره 

 .کودکان در جنگ را محکوم می کنند

اين گزارش که نماينده ويژه دبير کل در 

امور کودکان در درگيری ھای مسلحانه، 

خانم لي� زروقی، آن را تھيه کرده، 

اط�عاتی در باره تاثير درگيری مسلحانه 

، از جمله ٢٠١۴بر کودکان در سال 

، ٢٠١۴درگيری در غزه در تابستان 

بنا به اين گزارش، در .  ارايه می کند

 ارتش اسراييل »تيغه حفاظتی«عمليات 

 بيش از ٢٠١۴در نوار غزه در تابستان 

 کودک فلسطينی به دست اين ارتش ۵۴٠

کودک ديگر مجروح   ٢٩۵۵کشته و 

ھای   گزارش ھمچنين به تعدی.  شدند

حماس و مسؤوليت آن در کشتن دست کم 

يک کودک اسراييلی و مجروح کردن 

 .دست کم شش کودک می پردازد

نماينده ويژه در امور کودکان زروقی بر 

اساس ماموريت خود توصيه کرد که 

نيروھای مسلح اسراييل و حماس به اين 

دليل که عملکردشان موجد شرايط درج 

در ليست سياه است، در فھرست گزارش 

ساrنه مرتکبان نقض فاحش حقوق کودک 

 ١٨اين گزارش در تاريخ .  قرار بگيرند

 به شورای امنيت سازمان ٢٠١۵ژوئن 

 .ملل ارايه می شود

نظر به فشار شديد اسراييل و اياrت متحد 

آمريکا برای حذف اسراييل از فھرست، 

دبير کل توصيه ھای استوار بر واقعيِت 

نماينده ويژه در امور کودکان زروقی را 

ناديده گرفت و به جای آن به خواست 

از ليست )  و نيز حماس(حذف اسراييل 

 .سياه گزارش نھايی تن در داد

عبدالکريم rھيجی، رييس فدراسيون بين 

المللی جامعه ھای حقوق بشر، اع�م 

تصميم دبير کل به دادن اجازه به «:  کرد

طرف ھای بيرونی برای تاثير گذاری بر 

گزارش کودکان در درگيری مسلحانه به 

راه کار گزارش .  شدت مايوس کننده است

دھی وسيله موثری برای اعمال فشار بين 

المللی بر مسؤوrن نقض فاحش حقوق 

کودک و درخواست پاسخگويی آنھا بوده 

اکنون، يکپارچگی راه کار فھرست .  است

 «.بندی مورد ترديد قرار گرفته است

سازمان ھای ما يادآوری می کنند که اين 

فھرست فرايندی تعيين کننده برای 

پاسخگويی در اين راه کار سازمان ملل 

است، زيرا انگيزه ای برای طرف ھای 

مربوط است تا دست به اقدام اص�حی 

بزنند و از موارد نقض در آينده جلوگيری 

ھمچنين امکان دارد طرفھای واقع .  کنند

در ليست سياه مورد تحريم بين المللی 

 .قرار گيرند

تصميم به رد توصيه ھای نماينده ويژه در 

گزارشی از اين نوع به شدت غيرمعمول 

در واقع، اگر روش کار خانم .  است

زروقی يا استق�ل او مورد ترديد باشد، 

فرايند بازنگری داخلی برای رسيدگی به 

اما ھيچ درخواستی برای .  آن وجود دارد

بازنگری در کار نبوده و در حقيقت ھيچ 

اظھار نظری مطرح نشده که حاکی باشد 

که نماينده ويژه دبير کل به قصدی به جز 

انجام ماموريت خود برای محافظت 

کودکان قربانی درگيری مسلحانه عمل 

 .کرده است

بنابراين، دبير کل می بايستی نتايج و 

چندين .  توصيه ھای او را می پذيرفت

کارشناس حقوق بشر ديگر سازمان ملل 

نيز در زمينه اقدامات نيروھای اسراييل 

در غزه در تابستان گذشته، خواھان 

به .  اقداتی برای پاسخگويی شده اند

ع�وه، گزارشی که فدراسيون و سازمان 

 ھای فلسطينی عضو آن ـ مرکز حقوق 

 =Qف ا��ایی( از ����! �	O�� �	ز�	ن �9(

! �,�Sم ا�!  در �	ر� �	R1	ن �	=: =��ق ��د;  

ھای  فدراسيون بين المللی جامعه

  حقوق بشر

حذف اسراييل از فھرست ساkنه 

سازمان ملل در باره ناقضان فاحش 

 !حقوق کودک محکوم می کند
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 ...ادامه از صفحه پيش 

بشر فلسطين، مرکز حقوق بشر الميزان و 

الحق ـ منتشر کردند، کشتن کودکان را 

طی درگيری مستند کرده و به اين نتيجه 

رسيده است که آتش باری بی رويه 

موشک و خمپاره به مدارس، پناھگاه ھا 

و ديگر مکان ھای ضروری برای بقا، 

نقض جدی حقوق بين المللی بشردوستانه 

و حقوق بين المللی حقوق بشر به شمار 

يکی از توصيه ھای اساسی ما .  می رود

المللی به چرخه   اين بود که جامعه بين

معافيت از مجازات به خاطر جرايم 

ھای اشغالی فلسطين   ارتکابی در سرزمين

 .و به ويژه در غزه رسيدگی کند

ھا در ليست   با توجه به درج بعضی طرف

سياه که کارنامه آنھا در نقض حقوق 

کودکان به بدی کارنامه نيروھای مسلح 

اسراييل نبود، ھيچ معيار واقعی برای 

حذف اسراييل از ليست سياه در گزارش 

کودکان در درگيری مسلحانه وجود 

 بنا به اع�م ھيات تحقيق سازمان .ندارد

ملل که دبير کل برای بررسی کشته 

شدگان و مجروحان در محل متعلق به 

 در غزه ٢٠١۴سازمان ملل در تابستان 

تشکيل داده، در اثر اقدامات ارتش 

 غيرنظامی فلسطينی پناه ۴۴  ،اسراييل

جسته در مدرسه تحت اداره سازمان ملل 

 .کشته شده اند

کاترين گاrگر، نايب رييس فدراسيون و 

وکيل ارشد در مرکز حقوق اساسی در 

حمله به مدارس يکی از «:  آمريکا، گفت

شش مورد نقض فاحش حقوق کودکان 

است که در ماموريت نماينده ويژه دبير 

کشتن و .  کل مورد بررسی قرار می گيرد

 . ناقص کردن نيز از اين موارد است

اين موارد نقض ارتکابی به دست 

نيروھای اسراييل در تحقيقات سازمان 

توھينی به .  ملل به خوبی مستند شده است

کودک فلسطينی کشته شده و   ۵۴٠

خانواده ھای آنھاست که نتيجه اين فرايند 

را سياستھای بعضی از پرنفوذترين 

اعضای شورای امنيت، به ويژه اياrت 

 ».متحد آمريکا تعيين کرده است

سازمانھای ما ھمچنين مقايسه بين شمار 

کودکان قربانی را که به دست ارتش 

اسراييل و حماس کشته شده اند مردود می 

ھای گسترده نيروھای اسراييل   حمله.  دانند

عليه غيرنظاميان طی عمليات نظامی در 

 به تعداد بی ٢٠١۴نوار غزه در تابستان 

ای تلفات، به خصوص در ميان   سابقه

 .کودکان، انجاميد

بر اساس معيار تھيه فھرست دبير کل، 

طرفھايی بايد در ليست سياه قرار گيرند 

که در روندی از ارتکاب اقدامات متعدد 

مرتکب نقض فاحش حقوق کودکان شده 

 . اند

ارتش اسراييل در شش سال گذشته که در 

عمليات نظامی پی در پی در نوار غزه به 

تکرار  نقض فاحش حقوق کودکان 

مرتکب شده آشکارا اين معيار را 

 .برآورده می کند

حقوق «دبير کل سازمان ملل که ابتکار 

 را ترويج می کند، بايد با »بشر در صدر

تضمين اولويت دادن به حقوق بشر بر 

سياست، از اعتبار کارشناسان حقوق بشر 

 .*دسازمان ملل محافظت کن

 ٩ادامه مطلب کارت تحصيلی  از صفحه 

.  ھم نداردیافغانستانآمده و پاسپورت 

الدين در زمان جنگ در افغانستان به  ويس

شد كه  دنيا آمده است و ھمين باعث 

 یشرايط دريافت پاسپورت سفيد يعن

 یپاسپورت بدون ويزا كه فقط برا

 .تحصيل است را ھم نداشته باشد

: گويد یاو با روحيه باr و سرخوشانه م

 ھستم و نه یمن اrن نه افغانستان«

 نيستم و یدر واقع اrن ھيچ.  یايران

 خودم یخواھم با درس خواندن برا یم

 ». شومیچيز

آموز ديگر مدرسه  جمشيد دانش

خودگردان تحت نظر انجمن حقوق كودك 

 در ايران بوده یاو كه از دو سالگ.  است

است و پنج ك�س در مدرسه ناصرخسرو 

درس خوانده، اميدوار است بتواند وارد 

يك مدرك « شود و یمدارس دولت

 و یآبج«:   دريافت كند»تحصيلي معتبر

برادر بزرگم ھيچكدام در ايران درس 

نخواندند و ھر دو فقط خواندن و نوشتن 

 آنھا دايما در حال ی ھر دو».بلدند

 ھستند كه بتوانند جمشيد را در یپيگير

 یا نام كنند اما تمام پنج مدرسه مدرسه ثبت

كه در محله آنھا حضور دارد تاكنون 

 .اند حاضر به ثبت نام او نشده

 تا ١٥٠ موجود بين یطبق برآوردھا

 در ايران ی ھزار كودك افغانستان٢٥٠

 .*كنند ی میزندگ
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 ٦ادامه مطلب کارزار از صفحه 

خواستھا و    پيش کشيدن اين .رايگان باشد

ی عملی ديگر گامھای خواستھای بسيار

ی تحصيل رايگان برا  تحميلی برای مھم

 .کودکان است

کارزار   حول.  حول اين خواستھا گرد آئيم

مدرسه در   فرستادن کودکان بهی برا

تلگرام و ايمو   نظيری اجتماعی شبکه ھا

ی مبارزاتی گروھھا  و واتس آپ و غيره

 .يمخود را گرد آوری نيرو تشکيل دھيم و

کودکان محروم از تحصيل،   ازی بخش

 ھستند کهی افغانستانی خانواده ھا  کودکان

 مورد تعقيب و محروميت ھر روزه

  .ھستند

بايد ی افغانستان  کودکانی حق تحصيل برا

تحصيل ی کارزار ما برا  ازی بخش مھم

 .ھمه باشدی رايگان برا

 ھايمان را در  توانيم جمع  یھمچنين م

دانش ی ھا  مح�ت شکل دھيم و خانواده

گيرند و   موزان در ارتباط با ھم قرارآ

صورت ی کار  پيشبرد اين خواستھای برا

  .دھند

بنويسند و در کل محل ی اعتراض  طومار

 امضا در آوردند و بدين ترتيب ايام  به

به   مدرسه رای ثبت نام دانش آموزان برا

 فرستادنی برای مبارزاتی کارزار

  .کودکانمان به مدرسه تبديل کنيم

ی به آغاز سال تحصيلی فرصت کم

ھم   منتظر نمانيم تا باز.  تمانده اسيباق

چرخه   ديگر از کودکان ما ازی تعداد

کودکان   تحصيل بيرون بمانند و به صف

 . دکار اضافه شون

 اينھا ھمه را به گفتمان کل جامعه  بکوشيم

 تحصيل رايگان حق مسلم ھمه  .تبديل کنيم

 *.استی کودکان در تمام سطوح تحصيل

ادامه مطلب کودکانی که در خاموشی می 

 ٧  از صفحه ،ميرند

 ٤٣.٨ درصد بود، امروز به ٣٢.٦ميزان 

 . درصد افزايش يافته است

کودکانی که خاموش طعمه مصائب 

درصد ٨٠!  ای ميشوند  اجتماعی عديده

 قد،   خيابانی دچار کاھش کودکان

درصد ٧٧،   وزن درصد کاھش٨٦

درصد ٧٣،   و دندان  دھان بيماريھای

   درصد بيماريھای٦١،   چشم بيماريھای

   درصد بيماريھای٦٤،   تنفسی دستگاه

 و   و حلق  گوش درصد بيماريھای٦٠،  قلبی

 و   پوست درصد بيماريھای٨٢،  بينی

   دستگاه  بيماريھای درصد دارای٦٠

   . ھستند گوارشی

 

 .  بيسوادند  کودکان خيابانی  درصد٦٥

مسئله کودکان کار و خيابان چيزی جز 

فقر و تحميل زندگی زير خط .  فقر نيست

فقر توسط نظام حاکم و مناسبات فروش 

نيروی کار و مزد و حقوق از يک طرف 

و ميزان سطح درآمد و حقوق مناسب 

در .  باrی استانداردھای خط فقر ميباشد

ايران تحت حاکميت جمھوری اس�می 

ميليونھا نفر از کارگران و کارکنان 

جامعه، کارگران، معلمين و پرستاران 

ھای زير خط فقر و با درآمدھای   حقوق

سه و نيم ميليون (پايين تر از خط فقر 

 .درآمد ماھانه دارند) تومان

راه حل مبارزه و تحميل مطالبات فوری  

به دولت و نظام سرمايه داری کنونی، 

برای بھبود وضعيت کنونی، گسترش 

اعتراضات و اعتصاباتی است که در چند 

سال گذشته توسط کارگران، معلمين، 

 .*پرستاران و جوانان شروع شده است

 
  

 سه شنبه شبھا از ساعت
  بوقت ايران٢٣/ ٣٠ تا ٢٣ 
  بوقت اروپای مرکزی٢١ تا٢٠/ ٣٠

 !لطفا ساعت پخش برنامه کودکان مقدمند را به ھمگان اط>ع دھيد
.ما را از کيفيت برنامه ھا مطلع کنيد  
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 ھزار دانش آموز در ايران سابقه ١٢٥

 .مصرف مواد مخدر دارند

پرويز افشار، معاون کاھش تقاضای ستاد 

 ١٧مبارزه با مواد مخدر ايران، شنبه 

مرداد، از سابقه مصرف مواد مخدر در 

 . ھزار دانش آموز خبر داد١٢۵ميان 

به گزارش خبرگزاری فارس، افشار با 

توضيح اين که شيوع مصرف مواد بين 

 ۵٠٠ ميليون و ١٢يک درصد جمعيت 

ھزار نفری دانش آموزان ايران به معنی 

 ميليارد تومان ٧ نيست، »اعتياد«شيوع 

بودجه تخصيص يافته به آموزش و 

ھای پيشگيرانه را  پروش برای برنامه

اين مقدار بودجه «:   دانست و گفت»کم«

با توجه به تعداد دانش آموزان ناچيز است 

رسد   درصد دانش آموزان می٨و تنھا به 

ھا از بودجه خود  اما متاسفانه دستگاه

کنند در حاليکه مصوبه ستاد  استفاده نمی

مبارزه با مواد مخدر معين کرده که ستاد 

 درصد بودجه پيشگيری را تأمين کند ٢٠

ھا   درصد ديگر با خود دستگاه٨٠و 

 ».است

معاون کاھش تقاضای ستاد مبارزه با 

مواد مخدر اع�م کرد که از ميان اين 

 درصد از قرص ١.١آموز،  تعداد دانش

ھا حداقل يک   دھم درصد آن٩اکستازی، 

 درصد ترياک، دو دھم ١.٩بار حشيش، 

درصد ھروئين و چھار دھم درصد شيشه 

 .اند مصرف کرده

آموزانی که شبھای امتحان از  دانش

کنند شامل اين جامعه  ريتالين استفاده می

آمارھای رسمی ايران .  آماری نيستند

 ٢زنند که در ايران بيش از  تخمين می

 .ميليون نفر معتاد به مواد مخدر ھستند

در تيرماه امسال، علی ھاشمی، رئيس 

کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 

تشخيص مصلحت نظام، در گفتگو با 

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته 

 درصد از معتادان اولين بار ٣.٧۴بود که 

 .اند در مدرسه اين مواد را تجربه کرده

ارجاع پرونده آتنا فرقدانی به دادگاه 

  تجديدنظر

محمد مقيمی، وکيل آتنا فرقدانی، نقاش و 

فعال مدنی زندانی به کمپين بين المللی 

پرونده    حقوق بشر در ايران گفت

 دادگاه تجديد نظر ۵۴اش به شعبه  موکل

به گفته اين وکيل اگر .  ارجاع شده است

چه قانون آيين دادرسی کيفری جديد 

گويد در مرحله تجديد نظر ھم بايد  می

وقت رسيدگی تعيين شود اما تا کنون وقت 

اش اع�م نشده  مشخصی به او و موکل

 .است

ای که فرقدانی  مقيمی در ادامه از بيماری

: به تازگی به آن مبت� شده خبر داد و گفت

او در حال حاضر مشک�تی مربوط به ”

که  غدد لنفاوی دارد که با توجه به اين

ع�ئم آن تازه بروز پيدا کرده منتظريم 

ببينيم زندان به پزشک متخصص ارجاع 

اين وکيل “  .دھد يا بھداری خود زندان می

ابراز اميدواری کرد که با توجه به 

وضعيت جسمی موکلش امکانات rزم 

برای بھبود او فراھم شده و حکم اين فعال 

مدنی زندانی در دادگاه تجديد نظر تغيير 

 .کند

 درصد ٤٠شيوع ايدز در بين کودکان کار 

 بيشتر از کل جامعه

علی اکبر سياری مع�اون ب�ھ�داش�ت وزي�ر 

: بھداشت، درمان و آموزش پزشکی گ�ف�ت

 ٤٠ميزان شي�وع اي�دز در ک�ودک�ان ک�ار 

 .درصد بيشتر از ساير مردم است

 

 درصد از نوجوانان پناھجوی ٨٠بريتانيا 

افغان را در يک دھه گذشته اخراج کرده 

 است

 ۵۵٠٠ سال گذشته نزديک به ١٠در 

نوجوان افغان به تنھايی افغانستان را 

 .اند اند و به بريتانيا آمده ترک کرده

سی دريافته است که درخواست  بی بی

پناھندگی نزديک به ھشتاد درصد آنھا رد 

 .شده است

سی با  بی کريس راجرز، خبرنگار بی

 .شماری از اين افراد صحبت کرده است

بعضی از اين نوجوانان بدون ھمراه به 

شوند  ھايی داده می فرزندخواندگی خانواده

 

 گرد آوری و تنظيم
 لي>  يوسفی
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که در ازای دريافت پول از دولت بريتانيا 

 سالگی ١٨از اين کودکان تا سن 

 .کنند نگھداری می

قانون مھاجرت بريتانيا به اينھا اجازه 

 سالگی در بريتانيا ١٨دھد تا سن  می

بمانند ولی پس از آن حق ماندن در اين 

 .دھند کشور را از دست می

تقاضای شمار زيادی از اين و نوجوانان 

 ١٨برای ماندن در بريتانيا بعد از سن 

 .سالگی رد شده است

 درص�د ٨٠در ده سال گذشته نزديک ب�ه 

 .اند اين افراد به افغانستان بازگردانده شده

 

 درصد خانواده ھای محروم پولی ٦٥

 برای تحصيل فرزندانشان ندارند

خانی، پژوھشگر اقتصاد  ميثم ھاشم

اجتماعی و سرپرست دبيرخانه دائمی 

 ٦٥:  توسعه و عدالت آموزشی«کنفرانس 

درصد خانواده ھای محروم پولی برای 

 . تحصيل فرزندانشان ندارند

ھای بودجه  محاسبات ما برمبنای داده

ھای  خانوار مرکز آمار ايران در سال

دھد که ھمزمان   نشان می١٣٩٢ تا ١٣٨٩

با حاکميت رکود اقتصادی سنگين بر 

کشور، در ميان خانوارھای سه دھک 

 در صد خانوارھای ٦٥درآمدتر حدود  کم

آموز رقم نزديک به صفر  دارای دانش

برای )  کمتر از ماھانه ھزارتومان(

 . اند آموزش فرزندانشان ھزينه کرده

ھمچنين اگر کل خانوارھا و نه فقط سه 

درآمدتر را در نظر بگيريم، به  دھک کم

 درصد ١٢طور ميانگين حدود 

 ساله ١٨ تا ٦خانوارھای دارای فرزند 

در استان تھران، رقمی نزديک به صفر 

برای )   تومان١٠٠٠کمتر از ماھانه (

. اند آموزش فرزندان خود خرج کرده

ھايی مانند سيستان و  متاسفانه در استان

بلوچستان، بوشھر و کردستان، بالغ بر 

 درصد خانوارھا چنين وضعيتی ٦٥

 .اند داشته

افزاری  بحث ديگری که ذيل جنبه نرم

گيرد، به  توسعه عدالت آموزشی قرار می

 »ھای آموزشی مکمل«بھبود وضعيت 

امکانات ورزشی و « و »تغذيه«ويژه  به

پذير و   در مدارس توسعه»تفريحی

برای مثال .  شود محروم مربوط می

کنند که فقر  پژوھشھای متعددی تاکيد می

ای رايج در ميان کودکان  تغذيه

شود که  خانوارھای محروم، باعث می

حتی در صورت وجود معلمان توانمند و 

پذيری  مدارس استاندارد، کيفيت آموزش

به ھمين دليل .  آموزان، پايين باشد دانش

اکنون برنامه منظم ارائه شير  است که ھم

در مدارس در اکثريت کشورھای جھان 

 کشور جھان ھم در ٦٠شود و  اجرا می

وعده غذايی «مدارس مناطق محروم خود 

 .دھند آموزان ارائه می  به دانش»رايگان

 

  درصد کودکان ١٨سوءتغذيه 

 درصد کودکان ايرانی، دچار ١٨

 سوءتغذيه شديد

 ميليون ايرانی غذای نامناسب ۴٧«:  ايرنا

تواند  کنند که اين امر می مصرف می

موجب بروز سوءتغذيه در جمعيت زيادی 

از کشور شود، اما در اين بين کودکان 

بيش از ھمه، در معرض خطر سوءتغذيه 

 ».ھستند

بنا به برخی «:  افزايد اين خبرگزاری می

 درصد ١٨آمار اع�م شده، اکنون 

کودکان ايرانی دچار سوءتغذيه شديد 

ای  ھستند که اين امر به علت الگوی تغذيه

 ».است نامناسب در جامعه

به گفته دکتر علی اکبر سياری معاون 

بھداشت وزير بھداشت، درمان و آموزش 

ھا از  پزشکی، کمبود برخی ريزمغذی

 در کشور، چند برابر ٩١ تا ٨٠سال 

 .است شده

 

 درصد کودکان ايرانی، خارج از ٢٧«

 »چرخه تحصيل قرار دارند

روزنامه ايران، ضمن انتشار گزارشی 

دربارٔه کودکان محروم از تحصيل، از 

زاده معاون آموزشی  قول محمد مھدی

سازمان نھضت سوادآموزی، خبر 

 ھزار کودک ١۴٣«است که دستکم  داده

 شناسايی »محروم از ثبت نام در مدارس

اند، به آمارھای متفاوت و ميليونی  شده

دربارٔه شمار دانش آموزان محروم از 

 ٢٧«:  است تحصيل اشاره کرده و نوشته

درصد کودکانی ايرانی، خارج از چرخه 

 ».تحصيل قرار دارند

 عرب زنی

پس از آنکه سايت العربيه گزارش 

 را »عرب زنی«عرضه بازی اينترنتی 

ھای ايرانی منتشر کرد،  در برخی سايت

وزارت فرھنگ و ارشاد ايران اع�م کرد 

ھای عرضه کننده اين بازی را  که سايت

فيلتر کرده و آنھا را تحت تعقيب قانونی 

 .دھد قرار می

ھايی که به  سايت«به گزارش ايسنا، 

اند در  عرضه و تبليغ اين بازی پرداخته

 ».اند فھرست فيلترينگ قرار گرفته

افکن   اين بازی با رويکردی تفرقه«

طراحی و با عنوان بازی ضد عربی 

توسط يک سايت بدون ھويت عرضه شده 

 ».است

ای حتی خارج از  اين بازی رايانه«

المللی طراحی  استانداردھای ملی و بين

شده و مشخص نيست توسط چه فرد يا 

 ».افرادی ساخته و عرضه شده است

 به »ساجو« را سايت »عرب زنی«بازی 

قوانين «عنوان سايتی فعال برپايه 

کند و تاکيد   کار می»جمھوری اس�می

مخالف «کند که ھر نوشته و نظر  می

اين .   را حذف خواھد کرد»قوانين اس�می

ھای  مرکز سازماندھی پايگاه«سايت در 

 وابسته به وزارت فرھنگ و »اينترنتی

ارشاد جمھوری اس�می ايران ثبت شده 

 .است

زير عنوان بازی ارائه شده، نوشته شده 

عربی را مورد ضرب و شتم قرار «است 

 ».دھيد

با وجود اينکه نام رسمی بازی نشان 

ھا بدون ھيچ  دھد که عليه عرب می

تبعيضی است، اما برای جلوگيری از 

ھای اھواز، روبری اسم  خشم عرب
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 به کمپین دفاع از حقوق کودکان بپیوندید

 . المللی دفاع از حقوق کودکان است  کمپين بين،نھاد کودکان مقدمند

 »ھا سعودی«: ھا نوشته شده عرب

بسياری از عربھای اھواز که شھروندان 

ھای  آيند، در شبکه ايران به شمار می

اجتماعی، درباره اين بازی اظھار نظر 

 »عرب ستيزی«کرده و آن را نوعی از 

 .اند توصيف کرده

 

انتقاد قرائتی از نبود روحانيون در 

 ؟!مدارس

: رييس ستاد اقامه نماز در مدارس گفت

بيش از چھار ھزار روحانی در ارگانھای 

مختلف دولتی مشغول خدمت ھستند و می 

توانند افزون بر اقامه نماز در آن ارگان 

 . در يکی از مدارس ھم نماز بخوانند

ھمچنين ھر :  محسن قرائتی افزود

روحانی می تواند يک روستا را زير 

پوشش قرار دھد و حداقل شبھای جمعه 

چراغ مسجد آن روستا را روشن نگه 

 . دارد

وی کمبود روحانی در مساجد روستاھا را 

 .يک مشکل مھم توصيف کرد

يی دختر نوزادش را در دشت رھا  خانواده

 کرد

گويند که  مسووrن محلی وrيت غور می 

يی در اين وrيت، دختر نوزادش  خانواده

در شھر فيروزکوه  را در منطقۀ علم 

مرکز غور داخل يک کارتن در دشت 

 .رھا کرده است

مسوول شبکۀ حمايت از کودکان در 

 ۴٨وrيت غور گفت که اين کودک 

اش  ساعت پس از تولدش از سوی خانواده

 .در دشت رھا شده است

تا کنون انگيزۀ اقدام اين خانواده مشخص 

نيست و برای يافتن خانوادۀ کودک 

 .ھا اع�م نشر کرده اند رھاشده، در رسانه

نوزاد رھاشده دختر است و فع�ً زير 

 .سرپرستی يک خانواده قرار گرفته است

 ابتدا کارتن حامل اين کودک را با جعبۀ 

حاوی مواد منفجره اشتباه گرفته بودند و 

پس از اط�ع دادن به پليس، متوجه 

 .کودک داخل کارتن شدند

مسوول کميسيون حقوق بشر غور، 

وضعيت کودکان در اين وrيت را نگران 

گويد که فقر  خواند و می کننده می 

اقتصادی، خشکسالی، ناامنی و اخت�فھای 

گی، کودکان وrيت غور را با  خانواده

 . کرده است برومشکل رو

سالی و ناامنی شماری از  فقر، خشگ

ھا را در وrيت غور به وrيتھای  خانواده

جوار آواره کرده و اين موضوع  ھم

ھا را با مشکل روبرو  کودکان اين خانواده

 .کرده است

 

نوزاد فلسطينی بر اثر آتش سوزی 

 کشته »کفر دوما«عمدی در روستای 

 شد

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، 

سعد دوابشه، پدر نوزادی که د راثر 

حمله مھاجمين نژادپرست در آتش 

ھا در  سوخت، بر اثر شدت جراحت

 .بيمارستان جان داده است

 ژوئيه، چند تن از گروھھای ٣١در 

نژادپرست اسرائيلی در دھکده 

، نزديک به »کفر دوما«فلسطينی 

نابلس، به خانه مسکونی کوکتل 

مولوتف پرتاب کردند و آن را به آتش 

 ماھه در اين ١٨يک نوزاد .  کشيدند

 .رويداد کشته شد

در پی اين اقدام افراد تندروی 

اسرائيلی، غزه و کرانه باختری رود 

اردن و ھمچنين شھرھای اسرائيل 

شاھد اعتراضات گسترده مردمی بوده 

 .است

سه کودک  در انفجار مين در  وkيت 

 .باميان کشته شدند

چندين کودک که برای جمع آوری ھيزم 

در اين .  رفته بودند  با مين برخورد کردند

انفجار، سه کودک کشته شدند و يک 

قربانيان ده تا پانزده .  نوجوان زخمی شد

 .سال عمر داشتند

در بخشھايی از افغانستان ھنوز خطر 

 .انفجار مين وجود دارد

در باميان ھمه ساله انفجار ماين قربانی 

 .می گيرد

 آژانس خبری کلکين ھا : منبع خبر
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 دبير نھاد کودکان مقدمند

 کريم شامحمدی
shamohammadi3@gmail.com 

 تماس با نھاد کودکان مقدمند
 

barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-702468454 
Fax: 0046-706199054  

Address: Barnen Först 
Box 48 

151 21 Södertälje Sweden 
 

 سردبيرنشريه فارسى

 سيامک بھاری
 

siabahari@yahoo.com 
 

نشريه فارسى ماھانه منتشر ميشود و در  
.سايت كودكان مقدمند قابل دسترس است  

www.barnenforst.com 

 
از صفحه فيسبوک کودکان مقدمند 

 عضو اين صفحه بشويد ،ديدن کنيد
 ،اخبار. و با آن ھمکاری کنيد

 عکس و ھر اط>عی از ،مقاkت
وضعيت کودکان را دراين صفحه 

 منتشر کنيد
 

(Kodakan moghadamand) 

آفتاب سوزان و گرم تابستان در حال غروب بود كه رسيديم 
.  كنار رودخانه ي وسط شهر، هوا ديگر رو به خنكي مي رفت           

به همين خاطر كنار رودخانه  مملو از آدم هاي مختلفي بود كه  
عده اي روي نيمكت . اينجا و آنجا از گرما ولو شده بودند

بعضي در  .  ها در مسير نسيم خنك رودخانه نشسته بودند         
آالچيق هاي شهرداري مشغول چيدن ميزي براي          
صرف شام به همراه خانواده شان و عده اي هم  در كافه               

 ب. هاي كنار بازي تخته نرد چاي و قهوه مي نوشيدند
عد از مدتي گشت زدن بالخره يك نيمكت خالي پيدا             

 .  كردم كه من هم نفسي تازه كنم
همين كه نشستم پنج شش تا بچه ي قد و نيم قد هم با                

همه روي   .   ساندويچ  و دوغ  به دست پيدايشان شد            
سنگ هاي لبه ي رودخانه رديف نشستند و طبق معمول          
سن شان شروع كردند توي سر كله ي يكديگر زدن و هل             

قيل و قالشان در آن همهمه هم از بقيه ي           .  دادن همديگر 
صداها متمايز بود و البته شيرين تر وقتي كه متوجه شدم                
كودكان افغان هستند و ميتوانستم تا حدودي بفهمم كه چه           

 . مي گويند
مشغول فضولي در روياها و حرف هاي كودكانه ي آنها            

خانم اين  :  بودم كه مردي به زبان تركي بغل دستم پرسيد         
ها كجايي هستند؟  جوابم را كه شنيد، خواست حرفش را            
ادامه بدهد كه يكي از بچه ها محكم ديگري را هل داد و بچه             

داشت مي افتاد توي رودخانه،  مرد از جا بلند شد و سريع               
 . كودك را از پشت گرفت

پدر بچه ها سر رسيد و پس گردني پدرانه ي جانانه اي               
خواست آنها را با خود ببرد كه با اصرار           .  نصيب همه شد  

بچه ها دوباره   .  بيش از حد بچه ها تنها به آالچيق برگشت         
كنار هم  نشستند اين بار خيلي مودبانه و آرام و هرازگاهي             

 . زير چشمي آالچيق را مي پاييدند
خودت كجايي هستي؟ جوابش    :  مرد رو به من كرد و پرسيد      

كمي آن طرف تر هم تعداد       !   گفت نگاه كن  .  را دادم 
: زير لب ادامه داد   .  زيادي خانواده ي عراقي ها هستند      

! همه را فراري دادند، تازه به كجا؟      !  چه به سر مردم آوردند    
 بقيه ي حرفش را نشنيدم،       …اين مملكت كه خودش      

 . صداي اذان از مسجد هر صدايي را در خود ناپديد مي كرد
دوباره به بچه ها نگاه مي كردم كه شيطنت هايشان را از               

اين بار يكي شان لبه ي رودخانه ايستاده بود         .  سرگرفته بودند 
و مشغول قر دادن و آواز خواندن شده بود، وسط آواز               

آن طرف تر يك    .  خواندن گازي هم به ساندويچش مي زد  
كودك عراقي كيف صورتي نو در دست داشت و از پدرش            

 . ميخواست كه از او و كيفش عكسي بگيرد
غروب در كنار اين  فراري هاي ناخواسته ي كوچك رو           
به تاريكي گذاشت كه سرو صدايشان  تمام محله را برداشته             

از جا بلند شدم و راه افتادم به سمت خانه، در حالي كه   .  بود

از خنده و بازي آنها بي اختيار هنوز لبخندي به لب              
داشتم و با آرزويي بر دل كه شايد يك روز تنها صداي              

بي خيال و بي    .  خنده و بازي اين كودكان دنيا را پر كند         
 *. امن امن بدون  ذره اي ترس…خيال ، آزاد آزاد
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  فوری جنبش دفاع از حقوق کودکانخواستھای
 تسھيل پيشروی  و متشكل شeدن ھeرچeه بeيeشeتeر جeنeبeش دفeاع از نھاد کودکان مقدمند به منظور

حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زير را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جنeبeش دفeاع 
 : از حقوق کودکان در ايران اع>م ميدارد

 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرين استانداردھای جھانی ، آموزشی، تضمين و تامين امکانات رفاھیــ١
دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان .  بوسيله دولت

را، در باrترين سطح ممکن، تضمين کند و کمک ھزينه ھای rزم و خدمات رايگان پزشکی و آموزشی و 
 .فرھنگی را مستقل از وضعيت خانوادگی کودکان و نوجوانان تامين کند

 
 ايجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن به منظور برخورداری ھمه کودکان از يک محيط زنده و خ�ق تربيتی ــ٢

  .و اجتماعی، مستقل از شرايط خانوداگی
 
ممنوعيت .  تضمين حقوق برابر برای ھمه کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب به مليت يا مذاھب مختلفــ ٣

ھرنوع تبعيض عليه کودکان دختر و پسر، مھاجر و غير مھاجر و کودکانی که داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده 
 .باشند

 
 ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانانــ ٤
 
 ايجاد مراکز.   لغو کليه قوانين قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعيت نگھداری کودکان در زندانــ٥

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

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

 . جلب افراد زير شانزده سال به فرقه ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است. باشند
 
 ممنوعيت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعيض و تمايز در ھمه عرصه ھا و سطوح ــ٨

  مختلط شدن مدارس در ھمه سطوح تحصيلی. آموزشی ميان دختر و پسر
 
.  حتی تحت نام ازدواج، جرم سنگين جنايی محسوب ميشود،مقابله قاطع قانونی با استفاده جنسی از کودکانــ ٩

  . سال، ولو با رضايت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب ميشود١٨رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد زير 
 

.   ممنوعيت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلیــ١٠
 .ممنوعيت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. ممنوعيت اکيد تنبيه بدنی

 
 .ممنوعيت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنيتیــ ١١

 
 دفاع از حقوق کودکان در ايران و خواستھای حداقل و عاجل برای رھانيدن اين مطالبات فوری جنبش انسانی

کودکان از محروميت و بيحقوقی و دست درازی مذھب و مقابله با کودک آزاری سيستماتيک توسط جمھوری 
پد و کليه تشکلھا و طھمه انسانھايی که قلبشان برای حقوق کودک مي"  کودکان مقدمند"نھاد .  اس>می است

 .نھادھای مدافع حقوق کودک را بمبارزه برای تحقق اين خواستھا فراميخواند

 ! به نھاد کودکان مقدمند بپيونديد،برپايی يک دنيای بھتر برای کودکان ممکن است 


