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د��ن ������� 

 که ،يک ھفته پس از روز جھانی کودک

جمھوری اس&می تمام دستگاه امنيتی اش 

را بخط کرد تا مانع برگزاری وسيع آن 

شود و حقوق زير پا گذاشته شده کودکان 

يکی از ارازل و اوباش .  مطرح نشود

 ،بسيجی اش طرح بغايت کودک ستيزانه

ھمايش "  ضد انسانی و ارتجاعی 

 .را اع&م کرد" شيرخوارگان حسينی

اين برنامه ضد کودک در سيزدھمين سال 

اجرای خود با توجه به وضعيت سياسی 

منطقه و تبليغات و رقابتھای جنگی 

 امسال در ابعاد به ،جمھوری اس&می

قرار .  مراتب بزرگتری طراحی شده است

است در دومين روز ماه محرم برابر با 

 مھرماه با بسيج سراسری و ٢٤جمعه 

 نقطه در ٣٥٠٠ در ،مخارج بسيار ھنگفت

 اين مراسم برگزار ،داخل و خارج کشور

قرار است با پوشاندن لباسھايی .  شود

منتسب به فرزند نوزاد سومين امام 

و شيون و زاری )  علی اصغر(شيعيان 

 تبليغات مورد نظر خود را پيش ،کردن

 .ببرند

مجمع جھانی "دبير   داوود منافی پور

با وقاحت می گويد "  حضرت علی اصغر

امسال اين برنامه را عليه آل سعود و 

"کودک کشی آنھا برگزار می کنيم در ! 

 نيجريه،  ترکيه، کشورھايی مانند پاکستان، 

کويت،  عراق،  بحرين،   ،آمريکا اروپا،  

عربستان، عمان، قطر، لبنان، نيجريه، 

 تانزانيا، لبيريا،  سيرالئون، گينه بيسائو، 

،  ترکيه کانادا،   ، انگليس  آلمان،  آمريکا،

افغانستان،   ھند،  پاکستان، آذربايجان، 

 استراليا،  فيليپين، مالزی،  اکراين،  روسيه، 

 ."شود برگزارمی... بنگ&دش و   تايلند،

دو رژيم جنايت پيشه که ھرکدام در 

کودک ستيزی و اجرای قوانين ضد 

کودک از ديگری جنايتکارترند به جان ھم 

 ھرکدام با تبليغات زھرآگين ،افتاده اند

ايدئولوژيک با تاريخ سازی جعلی از 

درگيری رو در رو در جبھه ھای جنگ تا 

تبليغات جنگ سردی عليه ھم عربده می 

 .کشند

اين ھمايش بار ديگر نه تنھا رويکرد 

کودک ستيزانه جمھوری اس&می بلکه بی 

حقوقی و بی پناھی کودکان در ايران را با 

زمختی ھر چه  بيشتر به نمايش می 

 .گذارد

جمھوری اس&می با اجرای اين قبيل 

نمايشات در پی عملی کردن نقشه ھای 

پليد سياسی خود و فروبردن جامعه در 

اوھام تاريخی مستعجل با مستمسک قرار 

پروژه ھای .  دادن کودکان شيرخوار است

شيرخوارگان "و "  شيرخوارگان حسينی"

قدمتی طوfنی در اجرای اين "  بسيجی

 . نقشه ھا دارند

 کشتن کودکی به ،طبق تاريخ سازی تشيع

نام علی اصغر در ھزار و اندی سال پيش 

 بھانه ای ،توسط سرداران جنگی بنی اميه

کشدار به قدمت قرون اعصار برای ادامه 

جنگ ايدئولوژيک بی انتھايی شده است 

که حاf جمھوری اس&می قافله ساfر آن 

کودک کشی آل "است و امسال با مضمون 

قرار است بنی اميه را به آل سعود "  سعود

وصل کند و جنگ و لشکر کشی نيابتی 

. . . در يمن و سوريه و عراق و بحرين و 

 .را با اين بھانه توجيه کند

ھمانقدر بمب ھای آل سعود کودک می 

کشد و خانه بر سرمردم خراب می کند که 

بمب ھای بشکه ای بشاراfسد وموشک 

ھای اھدايی جمھوری اس&می زندگی 

 خانه و کاشانه ،مردم را منھدم ميکند

ميليونھا نفر را از ھم می پاشد و کودکان 

در ھمايش ھولناک .  را می کشد

 موضوع آل سعود ،شيرخوارگان حسينی

موضوع اصلی !  بھانه ای بيش نيست

خشونت ذاتی جمھوری اس&می و کودک 

 .ستيزی سيستماتيک اين حکومت است

بودجه و ھزينه اين نمايش غير انسانی 

بخشی از بودجه جنگ سردی جمھوری 

در سراسر کشور  افرادی .  اس&می است

که اغلب از وابستگان حکومتی اند را 

 به طرق مختلف تطميع و ،بسيج ميکنند

راضی و يا با فريب و بازی کردن با 

 اين ،احساسات عقب مانده مذھبی آنھا

معرکه گيری تھوع آور را برگزار می 

 .کنند

 بکارگيری ضدکودک ترين ،گريه و شيون

روشھا برای نمايشات مذھبی بخشی از 

فرھنگ ارتجاعی جمھوری اس&می در 

معرکه گيريھا و تعذيه گردانی ھای رايج 

برای تمامی اين کودک آزاری .  است

سيستماتيک بودجه و ھزينه کافی وجود 

بخش بزرگی از دستگاه تبليغاتی .  دارد

جمھوری اس&می اساسا در خدمت اين 
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د��ن ������� 

 .اھداف ضد بشری است

دراين ھمايش کودک شيرخوار را به کجا 

می برند؟ در مقابل چشمان حيران اين 

 ،کودکان شيرخوار عده ای از جمله مادر

. مشغول زاری و ندبه و تو سر زدن اند

خشونت و توحش از ھمه لحظات اين 

ھر از چندی .  مراسم فجيع می بارد

مادری کودکش را روی دست به ھوا بلند 

ميکند و برای قربانی کردن به پای امام 

اين حقيقت تلخ بی حقوقی !  ھديه ميکند

. کودک در نظام جمھوری اس&می است

از شيرخوارگی بايد اين خشونت ذاتی 

به وقت خودش !  حکومتی را آموزش داد

صادق خان محصولی وزير ميلياردر 

 اگر مھد کودکھا شھيد تربيت ،گفته بود

 .نکنند بايد تعطيل شوند

حق کودک برای شادی و بازی و امنيت 

چه ميشود؟ چرا جمھوری اس&می برای 

رفاه کودکان برنامه و ھمايش و رفع 

 با ،موانع ندارد؟ چرا مھدکودکھای مدرن

امکانات کافی برای رشد و تعالی کودک 

در دستور کار حکومت نيست؟ در کجای 

دنيا کودک شيرخواره را در يک نھاد 

کارت !   نطامی به نام بسيج ثبت می کنند؟

اين !  بسيج شيرخوار صادر می کنند؟

اقدامات به ھيچ عنوان نمادين و سمبليک 

اين بخشی از مغزشويی و !  نيست

سربازگيری حکومت با بکارگيری 

رزي&نه ترين شيوه ھای دستبرد به حقوق 

 .کودکان است

 در سالھای ،در پی اجرای اين مراسم

متمادی چندين نھاد بين المللی مدافع 

حقوق کودکان به جمھوری اس&می 

نھاد کودکان مقدمند .  اعتراض کردند

کمپينی طوfنی مدت برای ممانعت از 

اين صرفا يک .  اجرای آن پيش برد

 تاکيد ،مراسم مذھبی عقب مانده نيست

رسمی و دولتی بر زير پا گذاشتن آگاھانه 

 .  و عامدانه حقوق کودکان است

بردن کودکان به چنين مراسمی قطعا و 

. بدون ھيچ اغمازی بايد اکيدا ممنوع گردد

کسی حق ندارد کودکان شيرخواره را 

 ايدئولوژيک و ،مستمسک اھداف سياسی

 .مذھبی قرار دھد

جمھوری اس&می برای برگزاری چنين 

مراسم ھای ھولناکی که جرم سنگين 

 بعنوان بانی و ،جنايی محسوب می شود

آمر اجرای خشونت سازمان يافته بايد در 

دادگاھھای صالحه بين المللی محاکمه 

اين يک نمايش کامل از تبليغ و .  گردد

اجرای خشونت و ايجاد فضای وحشت 

برای کودکان است و بايد بيدرنگ تعطيل 

 .شود

در خارج کشور اگر جمھوری اس&می 

جرأت چنين کاری را بخود بدھد بايد اين 

مراسم را بر سرش خراب کرد و برگزار 

کنندگان و شرکت کنندگان را افشا و 

وزرات خارجه .  تحويل دادگاه داد

کشورھای اروپايی بويژه در اين باره بايد 

با ھوشياری عمل کنند و با ممانعت 

 عذر اين ،رسمی ازاجرای چنين مراسمی

ھای وحشی و ضد کودک را "  ديپلمات"

 .بخواھند

 

در حاليکه بخش وسيعی از مردم ايران 

 ،زير بار بحران اقتصاد جنگی رژيم

 ،ھست و نيست شان به باد می رود و فقر

حاشيه نشينی و سوءتغذيه شيوع رسمی و 

 جمھوری اس&می با دھن ،علنی می يابد

کجی عامدانه و بی آنکه اندک مسئوليتی 

در قبال اين وضعيت فاجعه بار بعھده 

 ھزينه نگھداری از کودکان و ،بگيرد

رسيدگی به آنھا را خرج تبليغات مذھبی و 

 .جنگ سردی اش می کند

 بيسوادی و ،بيکاری و حاشيه نشينی

 سوءتغذيه در ابعاد ،محروميت از تحصيل

ميليونی موضوعيتی برای اين حکومت 

بنا به :  بی پروا اذعان ميکنند که.  ندارد

به ؛ )١٣٩٤ ارديبھشت ٢١(خبر ايرنا 

گفته دکتر علی اکبر سياری معاون 

بھداشت وزير بھداشت، درمان و آموزش 

"پزشکی درصد کودکان ايرانی، ھيجده  

 ميليون ۴٧ ھستند و دچار سوءتغذيه شديد

. کنند ايرانی غذای نامناسب مصرف می

اين امر موجب بروز سوءتغذيه در 

، در  شده استجمعيت زيادی از کشور

اين بين کودکان بيش از ھمه، در معرض 

کمبود برخی   خطر سوءتغذيه ھستند

 در کشور، ھای گذشتهھا از سال ريزمغذی

 ."است چند برابر شده

اين اعتراف ھولناک ھنوز بارھا کمتر از 

يک ماه بعد .  حقيقت دردناک موجود است

 ٩۴خردادماه در خبرگزاری عصر ايران 

ايران را در کودکان شديد آمار سوء تغذيه 

 ٨٠٠منتشر کرد که بر اساس آن حدود 

 سال ايرانی از سوء ۶ھزار کودک زير

برند که حدود يک   رنج می شديدتغذيه
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چھارم کل کودکان ايرانی در اين سن 

 . است

نيازی به تاکيد نيست که عدم رشد مغزی 

کودکان تا شش سالگی سبب تخريب 

اساسی مغز می گردد و بطور برگشت 

ناپذيری کودک برای ھميشه صدمه جدی 

 گرانی و ،خانوادهناچيز درآمد .  می بيند

بيکاری مھيبی که به جان مردم افتاده 

دچار  يکی از عوامل موثر در ،است

  . کودکان به سوء تغذيه استشدن

اما اين فقدان که فقط بعد غذايی و 

کمبودھای پروتيئينی را نشان ميدھد 

بخشی از حقيقت ھولناکی است که 

کودکان در جمھوری اس&می به آن 

  .دچاراند

زاده معاون آموزشی سازمان  محمد مھدی

 با وقاحت کم نظيری نھضت سوادآموزی

"می گويد  درصد کودکان ايرانی، ٢٧: 

به ".  خارج از چرخه تحصيل قرار دارند

اين رقم چند صد ھزار کودک بی ھويت 

و بی شناسنامه افغانستانی و ساير 

ھنوز .  مھاجرين را ھم بايد اضافه کرد

 ،ھيچ آمار مستندی از وضعيت سوءتغذيه

ترک تحصيل و کار حرفه ای کودکان 

در شھرھا و روستاھای کشور موجود 

بيش از ھفت ميليون دانش آموز .  نيست

 . از چرخه تحصيل بازمانده اند

 

ھمايش ملی " در به گزارش شھروند

  در ،"جانبه کودک رشد و تکامل ھمه

 مھر ماه امسال ٢٠ در ،ھمين روزھا

پاسدار علی ربيعی وزير کار فاش می 

 ھزار ٢٠٠کند که فقط در سال گذشته 

يعنی با .  مادر دچار سوءتغذيه بوده اند

ھزار خانوار با ٢٠٠  ،حساب سرانگشتی

آمار آقای وزير گرفتار فقر غذايی و 

اين آمار ھم !  گرسنگی مطلق ھستند

ھنوز بخشی کوچک از حقيقتی عظيم و 

بحران س&متی   .مھيب را بيان می کند

 نمودار و بارومتری ايراندر کودکان 

است که از وضعيت ف&کتبار کل جامعه 

 . خبر ميدھد

گزارش تکان دھنده ديگری نشان ميدھد 

 درصد كودكان ٥٠  ،به دليل سوءتغذيه

 با  كرمان وبوشھر  ،اي&مدر سه استان 

 قد و كاھش ی كوتاھ،یكم وزنمعضل 

 اع&م هبنا ب.  دچارنداندازه دور سر، 

 ھرمزگان، یوزارت بھداشت، استانھا

 سيستان و بلوچستان، ،بوشھر، كھگيلويه

كرمان، بويراحمد، خوزستان و اي&م 

 ی غذايیاستان دچار ناامن  بعنوان ھفت

 !اند  شدهیمعرف

آنوقت حکومت اس&می ايران وقيحانه 

ھمايش شيرخوارگان حسينی برپا می 

گرسنگی و فقر ميليونھا شيرخوار و ! کند

کودک در کشور را زير عبای گريه و 

شيون و زاری برای فرزند امام سوم 

شيعيان که حتی به روايت ھای معتبر 

وجود خارجی ھم نداشته است و بخشی 

داستان سر ھم شده عاشورا و بازار 

مکاره تجار دين است پنھان می کند تا 

صورت مسئله وخامت وضعيت کودکان 

جنايات بيشمارش .  در کشور را بپوشاند

در داخل کشور و سراسر جھان و 

شراکت در نسل کشی ھمراه بشاراfسد 

 . را ماست مالی می کند

 

تامين غذايی و مالی خانواده ھايی که به 

سبب سياستھای جنگی و اقتصاد مقاومتی 

جمھوری اس&می دچار گرسنگی آشکار 

. ميدھند"  طرح ھمسفره"گرديده اند را با 

 بغل دستی ات ،به ھمسايه ميگويند

!  بگذار با تو ھمسفره شود،گرسنه است

اين ھمه جھاد اس&می با گرسنگی 

 !ميليونی است

ھای "  علی اصغر"بر سر دست گرفتن 

 را بايد بر سر اين حکومت خراب ،نوزاد

نبايد اجازه داد نوزادن و کودکان .  کرد

وسيله بازی سياسی حکومت اس&می 

 .شوند

ھيچ فردی ولو !  کودک مذھب ندارد

سرپرست کودک حق ندارد کودکان را به 

 ،دستجات و مراسم ھای مذھبی و سياسی

اما .   نظامی و انتظامی بکشاند،امنيتی

جمھوری اس&می خود رأسا عھده دار 

. اين رفتار فوق خشن اس&می ميشود

 وزرات ،برايش طرح و بودجه می ريزد

 سفارتخانه ،خانه ھايش را به خط می کند

ھايش رديف می کند تا بساط و امکانات 

 .کودک آزاری رسمی دولتی را پھن کنند

اين رفتار فجيع با کودکان جزيی از 

سياست کودک ستيزی سيستماتيک 

ھر سال با اسمی . جمھوری اس&می است

 . و به مناسبتی اين مراسم را برپا می کنند

امسال در اوج بحران و کشمکش سياسی 

و نظامی با حاکميت عربستان سعودی 

کودکان شيرخوار نيز بازيچه و حربه ای 

 .برای مظلوم نمايی حکومتی اند

اين رفتار فوق خشن بايد توسط نھادھای 

 يونيسف و امثالھم ،مدافع حقوق کودکان

بعنوان جنايت جنگی عليه کودکان قلمداد 

. خواھان تعطيل شدن آن گردند.  شود

بويژه در خارج کشور برگزاری چنين 

مراسمی چه درمساجد تحت تسلط 

جمھوری اس&می و چه در سفارتخانه 

ھايش بايد رسما مورد تحقيق قرار گيرد 

و از انجام آن قويا ممانعت شود و 

برگزار کنندگان در ھر مقامی که ھستند 

بعنوان کودک ستيزی تحت پيگرد قانونی 

 .*قرار بگيرند
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تير ماه گذشته معلمان اولتيماتوم داده 

بودند که اگر خواستھايشان پاسخ نگيرد و 

 ١٣اگر ھمکاران دربندشان آزاد نشوند، 

مھر روز جھانی معلم در سطحی 

سراسری تجمع خواھند کرد و پيگير 

و در اين ھفته .  خواستھايشان خواھند شد

معلمان در ادامه مبارزاتشان به خيابان 

آمدند و با مبارزات با شکوه خود بار 

ديگر تمام توجه ھا را به طرف خود 

کشاندند وعليرغم تھديدھا و احضارھا 

شروع سال تحصيلی را با مبارزات خود 

اعتراضات معلمان تا ھمينجا .  رقم زدند

بر کل فضای جامعه تاثيرات عميق 

سوال اينست که گام .  خودرا گذاشته است

ھای بعدی چگونه بايد برداشته شود؟ 

بگذاريد ابتدا بطور خ&صه نگاھی به 

 :حرکت اين ھفته معلمان داشته باشيم

 مھر عليرغم اينکه شورای ١٣روز 

ھماھنگی تشکلھای صنفی معلمان تحت 

و “  حسن نيت”عنوان نشان دادن 

ممانعت از تعطيلی ک&سھای درس و ”

و غيره تجمع در “  اخ&ل در امر آموزش

اين روز را سه روز به تعويق انداخته 

بود، اما از سوی جمع ھايی از معلمان در 

شھرھای تھران، رشت، ھمدان، اي&م، 

از جمله در .  ھمدان تجمعاتی برپا شد

تجمع تھران شاھد سخنرانی پرشور خانم 

پاکروان مادر ريحانه جباری بوديم که به 

سخنرانی او با .  جمع معلمان پيوسته بود

در .  احساسات پرشور معلمان ھمراه شد

اين تجمع شعارھای معلم زندانی، آزاد 

بايد گردد، جای معلم در زندان نيست، 

معلم ، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد، بر 

فضای مقابل آموزش و پرورش در تھران 

 .طنين انداخت

شورای ھماھنگی تشکلھای ”فراخوان 

 مھر و ١۶به تجمع برای “  صنفی معلمان

آنھم با .  بود“  تجمع سکوت”فراخوان به 

صد بار قسم خوردن به اينکه حرکت 

. است و نبايد سياسی شود“  کام& صنفی”

و به اين شکل ت&ش کردند تا سياست 

اما .  سازشکارانه خود را جاری کنند

معلمان از تمام اين ھا عبور کردند و در 

اين روز تجمعات گسترده با شعارھای 

پرطنين خودرا بر پا کردند و 

 .خواستھايشان را فرياد زدند

 مھر معلمان در شھرھای تھران، ١۶در 

سقز، سنندج، مريوان، ھمدان، مازندران، 

مشھد، تربت حيدريه، کرمانشاه تھران، 

اھواز، بوشھر، قزوين، رشت، کرج، 

تربت حيدريه و دليجان و بسياری از 

شھرھا و استانھای ديگر تجمعاتی به 

. مناسبت روز جھانی معلم برگزار کردند

از جمله در تجمع معلمان در مشھد طنين 

شعارھای معلم زندانی آزاد بايد گردد، 

اتحاد اتحاد اتحاد، وزير بی لياقت، 

استعفا، استعفا فضای پرشوری برپا کرده 

 .بود

.  مھر، تجمعات سکوت نبود١۶تجمعات 

تجمعات اعتراض و کف زدن برای 

قطعنامه ھايی بود که توسط معلمان زن و 

مرد برای جمعيت خوانده ميشد و اين 

قطعنامه ھا اع&م صريح پيگيری 

 .خواستھا و تداوم مبارزات معلمان بود

 مھر چھارمين دور تجمعات ١۶تجمعات 

اگر .  سراسری معلمان در ده ماه اخير بود

در تجمعات اعتراضی قبلی دو شعار 

افزايش دستمزد به رقمی باfی خط فقر و 

تحصيل رايگان بود که درخشش داشت و 

خواستھای کل جامعه را بيان ميکرد، در 

 آذر فرياد معلم زندانی، ١۶تجمعات 

زندانی سياسی آزاد بايد گردد، بيانگر 

نقطه عطف ديگری در مبارزات معلمان 

 .و کل جامعه بود

 

با مبارازت معلمان بطور واقعی مبارزه 

برای آزادی زندانيان سياسی در سطح 

معلمان .  جامعه وارد فاز جديدی شده است

با کارزاری وسيع، از جمله تشکيل 

صندوق ھای ھمبستگی مالی با ھمکاران 

دربندشان، با سرزدن به خانواده ھايشان 

به نشانه ھمبستگی مبارزاتی با معلمان 

 زندانی، و با تجمعات اعتراضی خود 

 
 ),	رزات در*(	ن ) '�	ن 

 شھ[ دانشفر
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 . . .ادامه از صفحه پيش 

اشکال به پيشی از مبارزه برای آزادی 

زندانيان سياسی را در مقابل جامعه قرار 

بويژه در ماھھای اخير ما شاھد .  دادند

گسترش تجمعات اعتراضی در مقابل 

زندانھا برای آزادی زندانيان سياسی بوده 

ايم و اکنون برپايی تجمعات اعتراضی 

 مھر از سوی ١۶گسترده با ابعادی که در 

معلمان شاھدش بوديم، گامی به جلو در 

اين عرصه از مبارزه و يک پيشروی 

 .مھم برای کل جامعه است

 

يک جنبه مھم ديگر مبارزات معلمان در 

اين ھفته پيامھای ھمبستگی از درون 

زندانھا با فراخوان پيوستن به تجمعات 

از جمله .  معلمان در روز جھانی معلم بود

جمع ھايی از زندانيان در زندانھای تھران 

و کرج و بند دو دارالقران به مناسبت اين 

روز پيام دادند و ھمبستگی خود را از 

خواستھای معلمان و مبارزاتشان اع&م 

در ليست اين امضاھا اسامی .  داشتند

معلمان زندانی چون رسول بداقی، علی 

اکبر باغانی، عليرضا ھاشمی، عبدالرضا 

قنبری و چھره ای چون بھنام ابراھيم زاده 

 مھر ١٣و در ھمان روز .  را می بينيم

شماره ھشت زندان اوين “  معلمان بند 

 نفر از زندانيان سياسی به ۴٠حدود 

مناسبت روز جھانی معلم جمع شدند و 

سخنرانش اسماعيل عبدی دبير کل کانون 

 .صنفی معلمان بود

مبارزات معلمان بطور واقعی مبارزه 

برای آزادی زندانيان سياسی را گامی به 

بدين ترتيب امروز معلمان با .  جلو برد

بلند کردن خواستھايی سراسری در جلوی 

صف اعتراض جامعه به حرکت در آمده 

 .اند

مبارزات معلمان ادامه دارد و اين را در 

واقع با قطعنامه ھای پايانی تجمعات 

.  مھر اع&م داشتند١۶اعتراضی روز 

خواست اول معلمان آزادی فوری 

ھمکاران دربندشان اسماعيل عبدی، علی 

اکبر باغانی، محمود بھشتی، عليرضا 

ھاشمی و عبدالرضا قنبری و پايان دادن 

به سرکوب ھا و فضای امنيتی در 

ھمچنين معلمان .  آموزش و پرورش است

که اساسا در اعتراض به حقوقھای زير 

خط فقر و بی تامينی خود و وضع 

نابسامان آموزش و پرورش به اعتراض 

برخاسته اند، خواستھايی دارند که در 

راس آنھا افزايش حقوقھا به رقمی باfی 

خط فقر و تحصيل رايگان و رفع تبعيض 

بع&وه معلمان در قطعنامه ھا .  قرار دارد

و در اعتراضاتشان بر خواستھای ديگری 

چون ک&سھای درس با تعداد مناسب 

دانش آموز، ارتقای سطح آموزش و 

اختصاص بودجه fزم جھت بھبود 

امکانات آموزشی، از بين رفتن آموزش 

طبقاتی و تقسيم مدارس به خصوصی و 

دولتی، بازسازی و بھبود سازی مدارس 

به لحاظ ايمنی، و غيره و غيره تاکيد 

اينھا ھمه خواستھای کل .  گذاشته اند

جامعه است و اين خود زمينه جلب 

بيشترين ھمبستگی اجتماعی را از 

يک قدم .  مبارزات معلمان فراھم ميکند

مھم در مقابل معلمان جلب ھمبستگی 

وسيع مردم است و انتظار ميرود که 

مبارزات معلمان مورد بيشترين ھمبستگی 

از سوی مردم و خصوصا خانواده ھای 

 .دانش آموزان قرار گيرد

 

نزديک به يکسال است که معلمان در 

تجمع و اعتراضند و اين اعتراضات 

بطور واقعی نقش مھمی در تغيير توازن 

قوای جامعه داشته و دريچه اميدی برای 

اکنون سرھا بطرف .  مردم شده است

معلمان بعنوان بخشی از طبقه کارگر خم 

تجمعات سراسری معلمان، .  شده است

سازمانيابی مبارزاتشان بصورت 

گروھھای مبارزاتی در مديای اجتماعی و 

تصميم گيری جمعی و متحدانه آنھا و 

اط&ع رسانی وسيعشان در سطح جامعه 

از اين طريق، و نيز جلو اوردن 

خواستھايی سراسری چون تحصيل 

رايگان که خواستھای کل جامعه را 

نمايندگی ميکند ھمه و ھمه نقطه قوتھای 

نقطه قوتھايی که در .  اين مبارزات است

 .مقابل کل جامعه راه نشان ميدھد

 

 اما گامھای بعدی چيست؟

معلمان تا به خواستھايشان نرسيده اند، و 

تا ھمکاران دربندشان را از زندان رھا 

. نسازند مبارزاتشان ادامه خواھد داشت

برای اين که صف اين مبارزات را 

پراکنده نسازند و نتوانند در ھم بشکنند، 

يک گام مھم حفظ گروھھای مبارزاتی در 

مديای اجتماعی به عنوان ابزاری برای 

حفظ اتحاد و بسيج و دخالتگری توده ھر 

چه بيشتری از معلمان و پيگيری خواستھا 

با وجود چنين .  و اعتراضاتشان است

سطحی از دخالت و اتحاد و ھمبستگی 

است که در عين حال ميشود جلوی 

سازشکاری ھا و ت&ش برای کشاندن 

مبارزات معلمان بدنبال جناحھای 

حکومتی و فرستادن معلمان بدنبال 

را “  دولت تدبير و اميدشان”توھمات پوچ 

. توجه به اين جنبه ھا مھم است.  گرفت

چون ھمين مدت در بيانيه ھای کانون 

صنفی و در fب&ی کلماتش به اشکال 

مختلف رد پای گرايشات راست و 

اميد به دولت ”سازشکار را تحت عناوين 

ممانعت از اخ&ل و ”، “تدبير و اميد

اوضاع خطير بعد ”، “  تعطيلی ک&س

توافقات ھسته ای و جلوگيری از سوء 

و غيره را “  استفاده ضد انق&ب خارج

اين عبارات به معلمان .  بارھا ديده ايم

مبارزات شجاعانه و به پيش .  تعلق ندارد

معلمان بی ربطی اين گونه گرايشات 

عقب مانده و ارتجاعی را به روشنی 

معلمان با اعتراضات .  نشان داده است

متحد و يکپارچه خود و با شعار اتحاد 

اتحاد معلم اتحاد، زندانی سياسی آزاد بايد 

 .گردد از ھمه اين ھا عبور کرده اند

 *زنده باد معلمان
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اتحاديه معلمان سوئد موج اخير 

دستگيری و زندان معلمان به 

دبير .  دgيل واھی را محکوم ميکند

اتحاديه معلمان سوئد، يوھاننا يارا 

 ٢٠١٥ اکتبر١٠اوستراند، در 

نامه اعتراضی به رئيس جمھور 

ايران ارسال کرده و رونوشت آن 

را به دولت سوئد و نماينده 

 .سازمان ملل فرستاد

 

در اين نامه اعتراضی آمده است که 

 در عين حال که ما از آزادی محمود 

 

 پس از ٢٠١٥ آگوست ١٧باقری در 

ماه زندان استقبال ميکنيم تاسف ١٤

 نفر از ٦خود را از اين که ھنوز 

اعضای کانون صنفی معلمان در 

 :زندان ھستند ابراز ميداريم

 

زندانی از سال عليرضا ھاشمی، •  

٢٠٠٧ 

زندانی از ژانويه عبدالرضا قنبری، •  

 و طوfنی کردن حکم زندان ٢٠١٠

 ٢٠١٣ سال از ژوئن ١٥به مدت 

زندانی از سپتامبر رسول بداقی، •  

، به تازگی حکم جديد عليه ٢٠٠٩

  سال زندان٦ايشان پس از 

زندانی از آوريل علی اکبر باقری، •  

٢٠١٠ 

 ٢٧زندانی از اسماعيل عبدی، •  

 ٢٠١٥ژوئن 

که در محمود بھشتی لنگرودی؛  •

 . دستگير شد٢٠١٥ سپتامبر ٦

•  

ھمه اين معلمان و فعالين به دfيل 

واھی و بخاطر فعاليت ھای مسالمت 

آميز و مشروع اتحايه ای دستگير شده 

 .اند

دبير اتحاديه معلمان سوئد، يوھاننا 

يارا اسلوند، نامه اعتراضی خود در 

ايران  اکتبر را به رئيس جمھور ١٠

دولت سوئد و نماينده سازمان ملل 

 . ارسال کرد

در اين نامه اعتراضی ايشان خواھان 

اجرا و احترام به مقاوله نامه ھای حق 

احترام به حقوق کارگران ايران در 

 . آزادی بيان و ايجاد تشکل شده است

در اين نامه تاکيد شده است که به 

اتحاديه ھای ايرانی بايد اجازه داده 

شود که نقش خود را در يک فضای 

آزاد و بری از خشونت، فشار و تھديد 

 .از ھر نوعی ايفا کنند

 

 سايت اتحاديه معلمان سوئد:  منبع

se.lararforbundet.www  

پ[تفرم سنديکاھای : ترجمه و نشر

 ايران -کارگری سوئد
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 ١٣معلم زندانی رسول بداقی در تاريخ  

مرداد ماه، شش سال حبس بدون 

مرخصی اش به پايان رسيده بود ھمه در 

انتظار آزادی وی بسر می بردند، ھمچنان 

در بازداشت موقت در بازداشتگاه دو الف 

برد، وی روز گذشته با   به سر می

 . ساله مواجه شد٣محکوميت جديد 

 ٢٨حکم جديد بداقی از سوی شعبه 

اين حکم، .  بيدادگاه رژيم صادر شده است 

با صدور .  سه سال حبس تعزيری است

اين حکم جديد، وی ھمچنان با وجود پايان 

 .دوران محکوميت بايد در زندان بماند

صدور اين حکم جديد بر نگرانی خانواده، 

دوستان و ھمکاران رسول که شش سال 

اند و اکنون چند   از ديدن او محروم بوده

ماھی است که در انتظار آزادی او 

 .ھستند، افزوده است

 

ھای اوين و   وی از ابتدای حبس در زندان

گوھردشت محبوس بوده و تاکنون به 

 .مرخصی اعزام نشده است

 

fزم به ذکر می باشد، رسول بداقی معلم 

زندانی و پدر سه فرزند شھريور ماه سال 

 بازداشت و به شش سال حبس ١٣٨٨

محکوم شد، در پی زندانی شدن، حبس او 

توسط مقامات جمھوری اس&می غيبت 

غير موجه تلقی و از آموزش و پرورش 

 .اخراج شده و حقوق وی نيز قطع شد

فرزندانش ھمچنان چشم انتظار ديدار پدر 

 .*ھستند
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پس از شش سال زندان و اسارت 
 ،و عليرغم پايان دوران محکوميت
رسول بداقی به سه سال حبس 

!ديگر محکوم گرديد  
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ھمزمان با اع&م تھران به عنوان يکی از 

 ، شھر خطرناک جھان برای زندگی١٠

بدليل وجود گسلھای زلزله وساختمانھای 

 معاون وزارت آموزش ،ناامن آن

وپرورش ھم ميگويد يک سوم مدارس در 

بر اساس آخرين .تھران ناامن ھستند

آمارھای اع&م شده وزارت آموزش و 

 ١١٤ھزار و   ١٠٤پرورش، در مجموع 

مدرسه و مجتمع آموزشی در سراسر 

کشور وجود دارد که تا به حال تعداد 

 ھزار دانش آموز برای ۵٠٠ميليون و١٢

شرکت در ک&سھای درس ثبت نام نموده 

اگر فقط يک سوم از دانش آموزان .  اند

تھرانی و تعدادی از دانش آموزان 

روستا ھا بدليل زلزله خيز   شھرستانی و

بايد   ، در معرض خطر باشند،بودن کشور

گفت چه فاجعه ايی در انتظار کودکانمان 

حکومت ميداند که مدارس اين خانه .  است

دوم ميليونھا کودک ونوجوان از امنيت 

با اط&ع کافی .  fزم برخوردار نيست

بچه ھا را به مکانھای ميفرستد که ھر 

. لحظه بايد منتظر بروز حادثه باشند

دولت بعنوان مسئول اصلی تامين امنيت 

ھر اتفاقی که .  مدارس بايد پاسخگو باشد

برای دانش آموزان ميافتد بعنوان مجرم 

اصلی شناخته ميشود چرا که برنامه 

بودجه تماما در   ريزيھا وسياستھا و

اما اساسا در کارنامه .  تاختيارش اس

 ارتقا ،حکومتی جمھوری اس&می

استاندارد زندگی مردم اص& جايی ندارد 

 باند  رفاه وامنيت ميليونھا انسان در گرو  و

 رانت خواری سران و  و دزدی،بازی

ميتوان نمونه ای از اين .  عواملش ميباشد

بی توجھی را در وضعيت مدارس و آمار 

 .حوادث دانش آموزی ديد

 

آمارنشان داده است يکی از محلھايی که 

حتی در زلزله ھای خفيف آسيب ميبينند 

در تحقيقات آمده درصد .  مدارس ھستند

باfيی از مدارس نوساز ھم فاقد استاندارد 

ومقاومت fزم در برابر زلزله ھستند اين 

عدم نظارت در ساخت وسازفقط در 

مناطق دور افتاده و شھرستانھا نيست و 

تعداد زيادی از مدارس نوساز تھران نيز 

 .فاقد استحکام وامنيت fزم ھستند

طبق استاندارد ھای جھانی ساختمان 

مدارس بايد دارای شرايط مناسبی باشند 

  :مانند

اختصاص فضای مناسب برای حضور 

 استفاده از ميز و  ،دانش آموزان در ک&س

تامين نور   ،صندليھای سالم واستاندارد

عدم نصب شيشه ھای بزرگ در   ،مناسب

 تعبيه پله و دربھای خروج ،ک&سھا

 نصب آبخوريھای بھداشتی و  ،اضطراری

سيستم گرم   ،سيستم آب آشاميدنی سالم

خنک کننده بايد کام& امن وبی   کننده و

 ، تھويه مناسب ک&سھا،خطر باشد

 و نگھداری مواد شيميايی آزمايشگاھی

 ،پاک کننده و سوختی در محلھای امن

توجه   ،بررسی کنتور و سيم کشيھای برق

به محلھای ورزش و استفاده از وسايل 

 اختصاص مايع دستشويی ،ورزشی سالم

و سطل زباله در توالتھا نصب کپسول 

آموزش نحوه   آتش نشانی به تعداد و

 ،تھيه جعبه کمکھای اوليه  ،استفاده آن

 �	ا)6 ا��ای�ان ی5 �0م )�ارس 

 در ���8 %/ �:و د$ ��� *�3�	9 د�ی	 ��ا8 ز���7 ا��

 مينو فتاحی

 مدارس ناامن وشھر ناامن تر
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رنگ آميزی ديوارھا با توجه سن دانش 

 کنترل سالم بودن کليه وسايل و  ،آموزان

 ،آزمايشکاھی  تجھيزات ساختمانی و

 تخته سياه وھا تابلو  ،محکم نمودن قفسه

کنترل عرضه مواد   ،برد روی ديوار

 .غذايی بوفه مدارس

ع&وه بر رعايت اين نکات حضور يک 

مربی بھداشت در مدارس از اھميت ويژه 

ای برخوداراست نقش مربی در امر 

گيری از  آموزش بھداشت به منظور پيش

بيماريھای دانش آموزان وخانواده ھايشان 

انجام غربالگری .  بسيارمھم است

  پوست و،دھان ودندان  ،مشک&ت بينايی

از   .تغذيه بطور روتين بايد انجام شود

ديگر وظايف مربيان ارايه خدمات 

 .کمکھای اوليه به دانش آموزان است

ھمزمان با وظايفی که مربيان بھداشت در 

خصوص توجه به مسايل جسمی دانش 

توجه به   آموزان دارند پيگيری و

 .مشک&ت روانی آنان بسيار مھم است

مانند جلوگيری از تنبيه دانش آموزان 

 آموزش ،توسط کادر مدرسه و والدين

پيشگيری از اعتياد و   ، جنسیمسايل

آسيبھای وارده به دانش آموزان در 

حضور   ،خصوص اجبار به روزه گرفتن

مسلما .  مراسمھای مذھبی  در نمازخانه و

در خصوص انجام وظيفه مربيان در اين 

موارد ع&وه بر اينکه آنان حمايت 

نميشوند بطور جدی ھم به آنان تذکر داده 

 .ميشود

مربيان بھداشت بايد در تمام مدارس به 

. نسبت دانش آموزان حضور داشته باشند

درحال حاضر به نسبت ھر مربی 

نفر دانش آموز است که استاندارد ٢٢٠٠

دانش آموزيک مربی ١۶٧آن به ازای ھر 

در نتيجه ھر مربی بھداشت بايد .  است

ھمزمان چند مدرسه را تحت پوشش 

داشته باشد که کار دشواری برای آنان 

 .ميباشد

الھه حسن پور ريس گروه س&مت 

چندين ":  وآموزش استان تھران ميگويد

 ھزار مربی ١٧سال پيش مجوز استخدام 

بھداشت از مجلس گرفته شد که ھمچنان 

مربيان بھداشت ".  بدون نتيجه مانده است

در تمام مدارس حضور ندارند در حال 

حاضر برای جبران کمبود مربيان 

بھداشت معموf از ساير کادرھای 

آموزشی مثل مسئول آزمايشگاه بعنوان 

رابط بھداشتی استفاده ميشود ع&وه براين 

که آنھا تخصص fزم را بعنوان مربی 

بھداشت ندارند زحمت اضافی نيز 

 .برايشان ايجاد ميکند

س&مت دانش آموزان تنھا در   اما امنيت و

درصدی   .مدرسه نيست که به خطر ميافتد

از حوادث بر اثر تردد آنھا با سرويسھای 

نا امن که معموf نظارت جدی بر آنھا 

البته اگر آمار   .اعمال نميشود اتفاق ميافتد

 و  تصادفات اردوھای راھيان نور

غرق شدن آنھا را   سفرھای زيارتی و

در .   عمق فاجعه معلوم ميشود،اضافه کنيم

 مناطق روستايی وصعب العبور نيز

خطراتی برای کودکان وجود دارد مانند 

تردد کودکان در وضعيت بد آب وھوايی 

احتمال حمله   رودخانه و عبور از کوه و  و

 .حيوانات وحشی

ھمچنين دانش آموزانی که مدارسشان در 

مجاورت مکانھای پر تردد وآلوده کننده 

 آلودگی صوتی ،که باعث آلودگی شيميايی

ميکربی ميشوند در معرض بيماريھای   و

سيستم عصبی قرار   ، تنفسی،پوستی

دکلھای برق   ،مانند کارخانجات.  ميگيرند

 ، کانالھای فاض&ب،اتوبانھا  ،فشار قوی

 ، بيمارستانھا،پمپ بنزين  ،کشتارگاھھا

بع&وه ....   و  راه آھن، فرودگاه،دامداريھا

نزديکی مدارس به مراکزی که برای 

س&مت روانی دانش آموزان مناسب 

 ،گورستانھا  ،مساجد  ،مانند زندانھا.نيست 

 .پادگانھا

برای داشتن يک مدرسه استاندارد که اما 

جان دانش آموزان در معرض خطر نباشد 

 مدارس ،چه بايد کرد؟ واقعا وظيفه دولت

خانواده ھا چيست؟ مسئوليت اصلی   و

 استخدام کادرھای آموزشی ،تامين بودجه

تجھيز مدارس با توجه به مدرن ترين   و

استانداردھای دنيا از وظايف دولت 

مسلما سر سامان دادن به اين   .ميباشد

وضعيت با اين سرانه ھای اندک غير 

 ٣٠مث& سرانه بھداشت (ممکن است 

اما دولت در )  ھزار لایر در سال است

قبال نيازھای وسيع مدارس بار تامين 

ھزينه را به گردن خانواده ھا مياندازد 

حتی تھيه مايع دستشوی مدارس از محل 

کمکھای مردمی تھيه ميشود از طرف 

ديگر مبالغ ھنگفتی صرف شستشوی 

بنابر اين تشکيل .  مغزی بچه ھا ميشود

 معلمين و  ،کميته ھايی با حضور والدين

فعالين حقوق کودک که در برنامه ريزی 

نظارت واجرا اولويتھای آموزشی وايمنی 

نقش موثر وپيگير داشته باشند از اھميت 

در حال حاضر (باfيی برخوردار است 

انجمن اوليا ومربيان در مدارس فعاليت 

دارند که بطور روتين پيگير اجرای 

سياستھای ديکته شده از طرف وزارت 

 مثل جشن .آموزش وپرورش ميباشند

  دادن غذای نذری در مدارس و،فتکلي

حکومتی مانند   انجام ساير اعمال مذھبی و

.)  آبان ھستند١٣برگزاری ھفته جنگ و

اختصاص بودجه کافی به مدارس که 

بطورمشخص در جھت تامين نيازھای 

برنامه ھای .  اساسی دانش آموزان باشد

آموزشی پيشگيری از حوادث احتمالی 

تدريس    کادر آموزشی نيز،برای والدين

اما در واقع با جمھوری اس&می .گردد

داشتن امنيت برای دانش آموزان ممکن 

معلمين کنترل   نيست مگر اينکه والدين و

مدارس را در جھت زندگی بھتر دانش 

 . *آموزان در دست بگيرند
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بر اساس آمار وزارت معارف  افغانستان 

 مدرسه ١١٠٠ ھزار نفر در ٢۵٠،  

ھزار تن ١۵بينند که  ھای دينی می آموزش

 .از اين افراد دختران ھستند

 ١٣٠٠کند که  وزارت معارف تاييد می

مدرسه راديکال اس&می ثبت نشده در 

افغانستان وجود دارند که به لحاظ مالی به 

صورت مستقيم به حمايت دولتی وابسته 

ع&وه بر اين يک نھاد اس&می  .نيستند

بنام جمعيت اص&ح نيز صدھا مدرسه 

ھای کابل،  دخترانه و پسرانه را در وfيت

ھرات، ننگرھار و بلخ تاسيس کرده که 

حدود چھار ھزار تن در آنھا درس 

 .خوانند می

 

 رشد اس[ميسم در افغانستان

رشد اس&ميسم در افغانستان کشوريکه در 

طی چند دھه به ميدان کارزار اس&ميستھا 

وبه ھمکاری و کمک کشور ھای غربی  

جاييکه نيروھای حاکم و اپوزيسيون 

ھردو مشروعيت خود را از اس&م 

 .ميگيرند حايز اھميت ميباشد

از آنجاييکه  قانون اساسی، اس&می و 

فرھنگ اس&می يک فرھنگ مسلط در 

جامعه افغانستان است، با وجوديکه م& ھا 

و رھبران دينی به صورت مستقيم در 

دولت سھيم نيستند ولی ساحۀ قانون را به 

وسيلۀ شريعت اشغال نموده و بر  افکار و 

 .زنده گی مردم سلطه و نظارت دارند 

پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد 

شوروی سابق احزاب اس&می،م& ھا و 

تمام شبکه ھای دينی با مخالفين دولت 

پيوست،جنگ دينی يا جھاد با کافران در 

 .سر لوحۀ جنگ قرار گرفت

با شکست و خروج نيرو ھای شوروی از 

افغانستان و ورود مجاھدين در کابل 

پراگند گی و جنگھای داخلی شدت گرفت 

فرماندھان احزاب جھادی در نقاط مختلف 

شھر ھا به رقابت و خونريزی ھا 

پرادختند، حتی در يک منطقه چندين 

حزب جھادی فرمان ميراند و کشور در 

يک بحران سياسی و اجتماعی دست و پا 

ميزد با استفاده ازين وضعيت امريکا و 

متحدين اش  زمينه نفوذ و به قدرت 

رسيدن طالبان را  با شعار  نظم و ثبات  

 .فراھم ساخت

جنبش طالبان را افرادی تشکيل داده بود   

به دور از زنده گی    که در مدارس دينی

عادی تحت سرپرستی م&ھای تند رو 

 . شست و شوی مغزی شده بودند

 

 کبری سلطانی

 )�ارس );ه,� 
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البته اين بدان معنی نيست که جنبش  

طالبان يک ايدئولوژی خالص مذھبی را 

نماينده گی مينمود، بلکه ايدئولوژی  

طالبان کليتی از بنيادگرايی اس&می، 

سنتھای قومی و قبيلوی و ناسيوناليسم 

 . اتنيکی بوده و است

ن تعليم آمدارس مذھبی که طالبان در 

دينی می ديد مورد حمايت دولت پاکستان 

بود و در تقسيم بين المللی کار در جھاد 

افغانستان، حمايت مالی مدارس مذھبی به 

کشورھای ثروتمند عرب حوزه خليج 

فارس و در رأس آنھا عربستان سعودی و 

 .امارات متحده عرب واگذار شد

حمايت تسليحاتی را آمريکا و انگليس 

برعھده گرفتند و پاکستان ھماھنگ کننده 

 . کمکھا به جھاد در نظر گرفته شد

درست در ھمين زمان بود که مکتب 

خورد  ديوبندی با مکتب سلفی پيوند می

ناگفته نبايد گذاشت ).  نيوفوندامينتاليزيم(

 »آی.اس.  آی«که  دستگاه امنيتی پاکستان 

 .آموزش نظامی طالبان را بعھده داشت

 

مدارس دينی امروز در افغانستان و 

 :عواقب آن

قبل از اينکه به چگونگی مدارس دينی در 

افغانستان بپردازم مايلم در مورد 

بنيادگرايی  يا فوندامينتاليزيم روشنی 

 .بيندازم

 

 چيست؟) فوندامنتاليسم ( بنيادگرايی 

بنيادگرايی ترجمٔه واژٔه fتينی 

 به معنای شالوده، پايه و »فوندامنتوم«

اساس است، که معادل اين واژه در زبان 

 است، که به معنای »اfصوليه«عربی 

. بازگشت به اصول و مبانی به کار ميرود

بنيادگرايی مذھبی به معنای سرسختی در 

مذھب و جھان بينی است که ھدف آن 

عقب گرايی در تفکر و انديشه بر بنياد 

. ريشه ھای اولئه دين و ايدئولوژی است

ط&ب .  ھمانطوريکه در باf تذکر داده شد

و شاگردان مدارس دينی  با ديدگاھی 

و بازگشت به اصل )  اس&ميستی(حزبی 

اس&م آنطور که آنھا برداشت دارند، در 

 .اولويت آموزش شان قرار دارد

تدوين و برنامه ريزی  درسی مدارس  در 

عربستان سعودی و پاکستان و ايران  

ترويج وفعاليت  اين .   صورت ميگيرد

مدارس در افغانستان سبب تشديد 

 .بنيادگرايی گرديده است 

اعم (نا گفته نبايد گذاشت که مدارس دينی 

از شاخه ھای مختلف د ينی اس&می، مثل 

اس&م  شيعی که از طرف دولت ايران با 

ھمکاری عالمان دينی شيعه مذھب در 

افغانستان بنا و توسعه داده ميشود، سلفی 

که از طرف دولت عربستان )  وھابيت(

سعودی بنا و توسعه داده ميشود ومدارس  

ديوبندی از طرف دولت پاکستان بست و 

 ...)توسعه داده ميشود و

از جمله اين مدارس يکی ھم مدرسه 

در وfيت قندوز است "  اشرف المدارس"

که چھارسال پيش بنا شده و در حال 

حاضر شش ھزار دختر در آن درس 

شاگردان مدرسه اشرف .  ميخوانند

المدارس دختران سياه پوش ايزوله شده 

از جامعه،  متعصب پرخاشگر و در پی 

که به .  تحقق اصل اس&م در جامعه است

 .تکفيريان مشھور اند

اين دانش آموزان دينی با ديدگاه حزبی 

اس&ميستی از منتقدين بشدت سرسخت 

حضور زنان در جامعه ھستند، با تمام 

انواع آزادی چه فردی و چه اجتماعی در 

بعبارت ديگر عسکران منضبط .  تزاداند

 .امر به معروف و نھی از منکر ميباشند

مربيان نيمه باسواد و استفاده جوی اين  

مدارس با گرفتن سھميه ھای بزرگ،  

بنيادگرايی و خشونت را به راحتی در بين 

 خانه ھای مردم منتقل نموده و با تدريس 
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جھاد و دادن افکارتکفيری  اين کودکان و 

نوجوانان را آماده انتحار و کشتار جمعی 

اين کودکان با  آموزش  آموزه .  ميکنند

ھای  دينی يک خيال کاذب از زندگی پس 

شادی  از مرگ و رفتن به بھشت، نه تنھا

و طراوت کودکانه را فراموش کردند تا 

حتی شرايط زيست مسالمت آميز  نيز از 

آنان ربوده شده و اين اطفال با شخصيت 

 در يک فضای ،غير سالم و از خود بيگانه

بسته و زندان افکار محدود و بسته 

زير فشارھای عصبی قرار داشته و   دينی

ھميشه در يک تناقض با جھان بيرون و 

درنتيجه اين اطفال ازنظر   آزاد بوده که

ای و   روانی غير نرمال و مريض عقده

 .افسرده  بار می آيند

ساfنه ھزاران نفر از ط&ب علوم دينی 

از اين مدارس بصورت ھدفمند رھسپار 

 .پاکستان می شوند

توافقنامه ايجاد مرکز اس&می عربستان 

سعودی به نام ملک عبدهللا در کابل، نيز  

خطر جديديست برای جامعه و مردم 

 .افغانستان

مدرسه خاتم النبين که توسط  شيخ آصف 

 مصروف آموزه ،قندھاری تاسيس شده

ة توسط  ھای مکتب شيعی و مدرسه الدعو

عبدالرب سياف يکی ديگر از رھبران 

جھادی به کمک عربستان سعودی اعمار 

 .گرديده است

 

راه حل از پخش و گسترش فوندامنتاليزم 

 مذھبی
از آنجاييکه اس&ميسم و بنيادگرايی  

محصول تحوfت مادی و معنوی جوامع 

بحران زدۀ اس&می در زمان کنونی است 

و گرايشات آن  با شيوۀ توليد حاکم و نياز 

 .سرمايۀ داری جھانی سازگار است

لذا بر روشنفکران و مبارزان است تا   

مبارزه با اين  رژيم ھا  و جريانات را  از 

مبارزه با مناسبات توليد سرمايه داری جدا 

نسازند و از آنجاييکه به صورت آگاھانه  

دين به ايدئوژی حاکم اين نظام در اين 

مناطق تبديل شده لذا مبارزه ايدئولوژيک  

موازی با مبارزه سياسی و اقتصادی از 

 .اھميت خاصی بر خوردار است

مبارزه و کاری آگاھانه و روشنگرانه، 

انسان استثمار شده را در مبارزه عليه 

فرھنگ و ايدئولوژی حاکم متشکل ساخته 

و به ايجاد يک فرھنگ انق&بی می 

انجامد، ھمان طوريکه مربيان اجير شده 

به ياری رھبران خود فروخته شان با 

تخدير افکار جوانان و افراد ناآگاه در اين 

مدارس می پردازند و زمينه رشد و ديگر 

 لذا بر ،انديشی را در آنھا مھار ميکنند

روشنفکران است تا با روشنگری و 

مبارزاتشان اين انسانھا را از موقعيت فرو 

دست، بی عدالتيھای موجود و مھمتر از 

ھمه چگونگی مقابله به آن و تغيير 

 . وضعيت موجود آگاه سازند

از آنجاييکه نيوفاندمنتاليستھا از مسلط 

بودن فرھنگ دينی در منطقه  بھره می 

برند و موازی با ابزارھای ديگر از جمله 

قھر و تصويب قوانين به نفع سلطۀ فکری 

برند و بدين   و فرھنگی خود به پيش می

ترتيب، از پيدايش و رشد فرھنگ ديگر 

 .نمايند انديشی و انق&بی جلوگيری می

لذا سوسياليستھا در مبارزه با نظام سرمايه 

داری ناگزير از نقد و مبارزه  رويارويی  

 .*با اس&ميسم و باورھای دينی است

 

. کودکان بايد از ھر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون باشند. کودک مذھب ندارد
 . جلب افراد زير شانزده سال به فرقه ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است
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به گزارش صدا و سيمای رژيم اس&می، 

ھمزمان با نخستين جمعه محرم امسال، "

سيزدھمين ھمايش شيرخوارگان حسينی 

 کشور جھان از روز ٤٠در ايران و 

 برگزار خواھد ١٣٩٤ مھر ٢٤جمعه 

، "پور داوود منافی"برطبق اظھارات  .شد

دبير مجمع جھانی حضرت علی اصغر، 

اين مجمع يک سازمان مردم نھاد و غير "

 ١٣٨٣انتفاعی مذھبی است که در سال 

برای برگزاری ھمايش شيرخوارگان 

حسينی تأسيس گرديده است، که با واقعه 

خوانی ماجرای شھادت حضرت علی 

اصغر ع&وه بر عزاداری و سوگ، سعی 

در اثبات حقانيت عاشورا به جھانيان 

داريم و با سند مظلوميت کوچکترين 

سرباز حسينی در ماجرای کرب& به اين 

  ."حقانيت، تاکيد می کنيم

گيری حركت  ، درباره شكل"منافی  داوود"

: جھانی شيرخوارگان حسينی می گويد

اش آسمانی بود و بعد از اينكه با  ايده"

دوستان اين مسئله را در ميان گذاشتم 

تصميم گرفتيم كه اين حركت را آغاز 

ھم اکنون سيزدھمين ھمايش .  كنيم

 کشور از ٤٠شيرخوارگان حسينی در 

عراق، کويت، عربستان،  جمله پاکستان،

بحرين، امارات، لبنان، افغانستان، ترکيه، 

عمان، قطر، يمن، آمريکا، ھند، نيجريه، 

اوگاندا، تانزانيا، بورکينافاسو، سنگال، 

کامرون، آلمان، شيلی و فرانسه برگزار 

 ."شد خواھد 

"وی افزود  ٩خداوند در قرآن در آيه : 

 شدن اعتراض  سوره تكوير، به كشته

شأن نزول اين آيه برای فرزندان  .  كند می

. شدند گور می كفار است كه زنده به

خداوند صدای اعتراض خود را در قرآن 

"گويد كند و می بلند می به چه گناھی : 

، حال فرزند نوه رسول خدا به "كشته شد؟

فكر .  اين وضع به شھادت رسيده است

تر  كنيدكه صدای اعتراض خدا بلند نمی

 "بشود؟

از منظر اين دبير بزله گو اسم اين  

که قرار "  درد خدا است"داستان فکاھی، 

درد "است در اين مجمع،  صدای اين

را از کانال شيرخوارگان حسينی، به "خدا

 . گوش جھانيان برسانند

آيا در اين ھمايش، ع&وه بر انعکاس و 

دادخواھی برای خداوند مسلمانان، برای 

مادران و کودکانی که روزانه مورد 

پرست و به   تجاوز گروەھای مسلمان، خدا

غايت خونخوار امثال داعش، القاعدە، 

بوکوحرام و ديگرجانيان اس&می، قرار 

می گيرند و بعدآ سرشان را با شمشير در 

م&ء عام از بدنشان جدا ميکنند نيز 

 دادخواھی خواھد شد؟ 

بأی ذنب "آيا اين نقل قول معروف، 

خداوند مسلمانان در قرآن و در آيه "قتلت

 شدن کودکان   سوره تكوير، که به كشته٩

می کند، شامل حال "اعتراض"کفار

 قربانيان اين جنايتکاران خواھد شد؟ 

بشريت آزاديخواه و سکوfر به آيه قرآن 

شما و به دادخواھی آن اساسآ بی باور 

است و آنرا بخشی از خرافە فکری و 

ايدئولوژيکی برای توجيە مناسبات 

ظالمانه اقتصادی کنونی و استثمار 

اکثريت جامعە توسط اقليت کوچک و 

مردم زحمتکش و .  خونخوار می داند

ستمديده دادخواھی و صدای اعتراض 

خود را در رابطه با اعدام، سرکوب و 

کشتار ھای روزانه توسط سربازان 

صاحب زمان شما، مأمور در دستگاه 

ھای امنيتی رژيم اس&می را به اط&ع 

مردمان شريف و آزاديخواه در جھان 

 . خواھند رساند

شستشوی مغزی کودکان در ايران تحت 

حاکميت رژيم اس&می، با خرافات مذھبی 

از ھمان روز اول تولدشان تحت 

، با پوشاندن "عاشورای حسينی"لوای

لباسھائی به رنگ سبز و سفيد و ناظر بر 

fت قتاله ای مانند، آچگونگی استفاده از 

زنجير و قمه، ھمزمان با سينه زنی و 

عزاداری ھمراه با گريه و زاری به 

مناسبتھای گوناگون از جمله واقعه کرب& 

.   ماھه و ٦اصغر    علی در توسل به  .  .

مابەازاء اين .  متأسفانه آشنا خواھند شد

گری در ميان اين کودکان به نوعی   نظاره

از پديده کودک آزاری و خشونت پروری 

تبديل خواھد "  ايده آسمانی"تحت لوای

شد، به نحوی که بيشترين ھزينه از 

صدمات روحی و جسمی ناشی از اين 

داستان ھای غم انگيز و تراتژی ھای 

ساخته و پرداخته ذھن معيوب و تفکر 

ارتجاعی آخوندھای ريز و درشت را 

کودکان، نوجوانان و جوانان پرداخت 

 .خواھند کرد

پيامدھای اين پديده ارتجاعی ع&وه بر 

اعمال سياست بر مبنای فريب، در دراز 

مدت زمينه ای خواھد شد، برای اعمال 

خشونت توسط قربانيان اين نوع از تفکر 

مذھبی حاکمان اس&می، در -ارتجاعی

کشورھائی که سياست بر مبنای دين و 

 .شريعت اس&م حاکم است

 ھا و  مبلغين و نوحه سرايان در حسينيە
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مساجد رژيم اس&می، به زعم خود سعی 

در اثبات و حقانيت بخشيدن واقعه 

پيروزی خون بر "عاشورا به جھانيان و 

را از کانال کودکان شير خوار "  شمشير

در مراسم ھائی به مناسبت جنگ خونين 

اين در حالی است که .  کرب& را دارند

اين نماينده و وارث بی "  داعش"روزانه 

چون چرای اس&م ناب محمدی، با شمشير 

سر کودکان بی دفاع را از بدنشان جدا 

ميکنند و متقاب� نيرو ھای رژيم اس&می 

. در ايران، لبنان، عراق، سوريه و   ....

تحت لوای دفاع از اس&م و تشيع، به 

کمک نمايندگان و وارثان فکری واقعی 

ُکشت و ُکشتار کرب& در عراق توسط 

آخوند سيستانی، مقتدا صدر و امثال 

 ماھه، ٦مالکی در زادگاه علی اصغر 

روزانه ده ھا کودک شير خوار را به قتل 

ميرسانند تا به جھانيان ثابت کنند که ادامه 

دھندگان و وارثان فجايع کرب& از چه 

 .  ظرفيتی برای قصاص برخورداراند

در ايران تحت حاکميت رژيم اس&می، از 

ھمان اولين ھفته اول ماه محرم، 

شيرخوارگان معصوم را سراپا در لباسی 

"سبز که طبق اظھارات ، "داود منافی: 

ميليون تومان ھزينه   ٥٠امسال حدود "

، پوشانده و در "ھا شده است لباس

"سازمانی تحت نام مجمع جھانی : 

، گرد ھم آورده اند "حضرت علی اصغر

: تا به گفته، دبير اين مجمع ارتجاعی

شوند شبيه  اولين جمعه محرم مادران می"

 ٦رباب و شيرخوارگان شبيه علی اصغر 

رباب مادر علی اصغر و يکی (، ."ماھه

 نفر از زنان حسين، امام سوم ٥از 

 ).  شيعيان بود

اين تراتژی ھمچنان ادامه دارد و مابەازاء 

اين فرھنگ مخرب، غير علمی، غير 

انسانی و ضد اجتماعی تحت لوای 

و پوشش لباس سبز رنگ ..."مجمع "اين،

و بست نشستن اجباری اين شيرخوارگان 

در پای منبر روزه خوانان در حسينيه ھا 

و مساجد، با روی کار آمدن متفکران 

مرتجع و پيروان کشته شدگان در 

صحرای کرب&، بعد از گذشت چندين قرن 

در قامت رژيم اس&می، از ھمان آغاز بر 

سر کار آمدنشان حجاب اس&می را به 

زور اسلحه و اسيد پاشی به سر و 

صورت زنانی که حجاب مورد نظر آنھا 

را رعايت نکرده بودند، به قانون تبديل 

شد و به اين ترتيب دست مأموران امر به 

معروف و نھی از منکر را در کوچه و 

بازار باز گذاشت تا به زعم خود به 

کسانی که حجاب اس&می را رعايت نکنند 

 . برخورد، دستگير و مجازات کنند

 

داود "به گزارش ھمشھری آن&ين، 

دبير و بنيانگذار مجمع جھانی "منافی

" می گويد:   ماھه٦حضرت علی اصغر

يك اورانيوم غنيی شده   -ب&تشبيه   –كرب& 

برای قوت و قدرت شيعه است و 

اين   سازی علی اصغر جايگاه آزاد حضرت

اورانيوم و به منصه ظھور رساندن قدرت 

مجمع "، اين اظھارات دبير ."كرب&

در " ماھه٦جھانی حضرت علی اصغر 

نوع خود بی نظير و در عين حال فکاھی 

است، زيرا اين نوع از شبيه سازی از اين 

 ماھه در راستای خرافاتی ٦حضرت 

است که قرار است مادران شيرخوارگان 

و گھواره گردانی ھمه "  نذرنامه"به دنبال 

يا صاحب الزمان ":  كنند يكصدا تكرار 

كنم؛ او را  فرزندم را نذر ياری قيام تو می

  برای ظھور نزديكت برگزين و حفظ

 !" كن

شنيدن و خواندن اين خرافات دردناک و 

چندش آور است، مضافآ اگر پای 

شيرخوارگان و زنان ستمکش کە در 

قوانين اس&می بعنوان نصف مرد 

 . محسوب ميشوند در ميان باشد

 

يقينآ ھمه شما بارھا و بارھا فيلم و عکس 

مادرانی را که در حال اشک ريختن به 

ھنگامی که فرزند شيرخوارشان در 

ھراس و دلھره از جمعيت گريان با فرياد 

، که در بغلش به "يا حسين"ھای دلخراش 

خواب رفته را مشاھده کرده ايد، که 

چگونه و تحت چه شرايط اسفباری، قرار 

است دعای مادرش مستجاب شود، تا بچه 

 ؟ !اش را در راه صاحب الزمان نذر کند

اين خرافه پراکنی رژيم اس&می، يقينآ ره 

در دنيای واقعی کدام .  بجائی نخواھد برد

مادری را ميتوان يافت که آرزو کند طفل 

نذر ياری قيام "شير خواره اش را قلبآ 

؟ ع&وه بر توھمات "صاحب الزمان کند

کدامين جھاد، کدام صاحب .  نذر و نياز

الزمانی و کدامين قيام؟ مگر نه اينکه 

خمينی فرمان قيام نيمه و نا تمام حسين و 

 ماه اش علی اصغر، برای فتح ٦فرزند 

 سال ٨کرب& را صادر کرد و بعد از 

جنگ، کشت و کشتار و خون ريزی 

نزديک به يک ميليون انسان از دو طرف 

ھمراه با ديکتاتور بغداد کە ايشان نيز از 

اس&م کمک دريافت ميکرد، سرآنجام 

را سرکشيد و ھيچگاه جاده "  جام زھر"

منتھی به کرب& را نه تنھا فتح نکرد، بلکه 

ده ھا ھزار تن از نو جوانان و جوانان را 

عراق، بر روی   در ميادين جنگ ايران و

مين فرستاد تا در بھشت پوشالی و وعدە 

دادە شدە اس&م و خود او و دارو دسته اش 

 ٦ھمراه با حوريان بھشتی به علی اصغر

 !ماھه و پدرش ملحق شوند

والدين کودکان گرسنه، کودکان کار 

خيابانی، کارتن خوابھا و کودکان بی 

سرپرستی که برای سير کردن شکم خود 

در دام مافيای مواد مخدر سپاه پاسداران 

گرفتار شده اند در اين قيام واھی به 

شريک امامان، "  صاحب زمان"فرماندھی

واعظان و روزە خوانان رژيم اس&می 

اين .  حاکم بر ايران نبوده و نخواھند شد

ھمايش و اين خرافات ارزانی صاحبان و 

مسير رھايی از .  سازماندھندگان آن باد 

جھل و خرافە مذھبی حاکم بر ايران از 

کانال عبور از رژيم سرمايه داری 

 .*اس&می و بە گورسپردن آن می گذرد
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 اکتبر در ٢٢جنايت راسيستی پنجشنبه 

که "  ترول ھتتان"در "  کرونا"مدرسه  

منجر به کشته و زخمی شدن چھار انسان 

بی گناه شد ما و ھمه سوئد را در شوک  

اين البته حادثه ای در آسمان بی .  فرو برد

طی روزھای اخير نيز شماری .  ابر نبود

از مکانھايی که قرار بود پناھند گان تازه 

وارد به سوئد در آنھا اسکان داده شوند، 

طعمه حريق شدند و اين آتش سوزيھای 

عمدی که با انگيزه نژادپرستانه صورت 

بع&وه .  می گيرد ھمچنان ادامه دارد

نيروھای داوطلب مردمی که در استکھلم 

به پناھجويان ياری می رسانند از سوی 

نازيست ھا تھديد شده اند که به فعاليت 

در مديای .  انسانی خود پايان دھند

اجتماعی نيز راسيستھا مشغول  نفرت 

 .پراکنی عليه پناھندگان ھستند

اين در حاليست که حزب راسيستی 

دمکراتھای سوئد ضمن تشديد تبليغات 

خارجی ستيزانه تصميم گرفته است که 

عليه موج جديد پناھندگی به سوئد نيروی 

خود را بسيح کند و به دشمنی عليه 

مردمی بپردازد که به بيشترين کمک 

اع&م اين مواضغ بيشرمانه .  نيازمندند

خارجی ستيزانه در يک کنفرانس 

مطبوعاتی تا ھمين امروز منجر به تشديد 

خشونت ھای راسيستی در سوئد شده 

اين حزب ھمچنين به بھانه واھی .  است

اط&ع رسانی به مردم اقدام به انتشار 

آدرسھايی کرده است که قرار است به 

اقامتگاه پناھندگان در جنوب سوئد تبديل 

 . شود

تشديد تحريکات راسيستی و ايجاد فضای 

نفرت و دشمنی يکی از خطرات بزرگی 

است که  اينک جامعه سوئد را تھديد می 

اين خطر جدی است ولی  با .  کند

در اين .  ھوشياری ما قابل مھار شدن است

 .رابطه fزم است نکاتی را گوشزد کنيم

شھروندان سوئد نسبت به موج جديد 

ورود پناھندگان به اين کشور برخوردی 

انسانی داشتند و بھر طريق ممکن به 

در اين کمک .  ياری پناھندگان شتافتند

ھای مردمی پير و جوان، زن و مرد 

شرکت داشتند و جلوه ھای باشکوھی از 

ما .  ھمبستگی انسانی را به نمايش گذاشتند

نشان داديم عليرغم مخالفت دولتھا و 

راسيستھا و نازيست ھا که با خشونت به 

جنگ پناھندگان آواره رفتند، نسبت به 

سرنوشت انسانھای ديگر توجه داريم و 

اين .  آنھا را در آغوش گرم خود می گيريم

در .  رويکرد انسانی بايد ادامه پيدا کند

شرايط سخت و دشوار ما انسانھای 

شريف و آزاده تنھا کمک و پشتيبانی 

مھم نيست که از کجا .  ھمديگر را داريم

ھمه انسان ھستيم  و انسانيت .  می آئيم

 .پاسخ اين شرايط است

تبليغات کر کننده حزب دمکراتھای سوئد 

 مبنی بر بدتر شدن  خدمات رفاھی به دليل 

 

�� و �Jاد=���� � را�ی
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  سازمان و نھاد عليه تحريکات راسيستی در سوئد ۵بيانيه 

 اکتبر در مدرسه ٢٢جنايت راسيستی پنجشنبه 
"  سوئد،ترول ھتان"در " کرونا "  
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 . . .ادامه از صفحه پيش 

پناھنده پذيری تنھا مصداق مسلم نفرت 

 . پراکنی قومی و نژادی است

جامعه سوئد اگر دستخوش تحوfت منفی 

. شده است به دليل وجود پناھنده نيست

مسئوليت اين امر را بايد به پای احزابی 

گذاشت که در بيست سال گذشته به تناوب 

قدرت را در دست داشته اند و تحت 

عنوان صرفه جويی دستاوردھای رفاھی 

کارگران و مردم سوئد را مورد حمله 

کاھش بيمه بيکاری، بدتر .  قرار داده اند

شدن وضع مدارس و خدمات درمانی، 

بدتر شدن شرايط سالخوردگان، 

ھمه ماحصل ...  بازنشستگان و بيماران و 

سياستھايی بوده است که ھدفش نجات 

سود سرمايه داران و نه رفاه مردم بوده 

ھمين سياستھا و رشد نابرابری و .  است

تعميق شکاف طبقاتی در جامعه به رشد 

راسيستھا با .  راسيسم کمک کرده است

بعنوان عامل "  خارجيان"معرفی کردن 

مشک&ت مردم ت&ش دارند دfيل اصلی 

نابسامانی ھای اجتماعی  را بپوشانند و 

در عوض به دشمنی و ايجاد نفرت ميان 

. دامن بزنند"  غير سوئدی"و "  سوئدی"

کسانی از اين تفرقه افکنی ھا سود می 

برند که نمی خواھند مسئوليت خود در 

بدتر شدن شرايط کار و زندگی مردم را 

وگرنه کسی که از کار بيکار می .  بپذيرند

ھر دو می "  خارجی"و يا "  سوئدی"شود 

دانند که عامل بيکاری او کيست و اين ھر 

دو در مبارزه عليه بيکاری در کنار ھم 

 . قرار دارند

درعرصه سياست جاری کشور بايد 

قاطعانه با حزب راسيستی دمکرات ھای 

سوئد به يک سياست .  سوئد مقابله کرد

پناھنده پذيری انسانی fزم دارد و نبايد 

بمنظور رفع  .  تسليم فشار راسيست ھا شد

ھای واقعی در اسکان پناھندگان   محدوديت

و يا رسيدگی به وضع آنھا می توان راه 

شرايط امروز .  حلھای متفاوتی پيدا کرد

يک موقعيت اضطراری است و راه 

مھم اين .  حلھای فوری و ويژه می طلبد

است که در درجه اول و در سرمايی که 

از راه می رسد پناھندگان جايی برای 

اسکان داشته باشند و در کشور سوئد 

 .پذيرفته شوند

بايد  برای ھمگان با حوصله و صبر 

شرايط سخت و دشواری که باعث کوچ 

ميليونی انسانھای شده است يعنی جنگ و 

ناامنی، نقش دولتھای اس&می و دول 

غربی و دولت روسيه که زمينه ساز اين 

شرايط بوده اند را توضيح داد و فضای 

سمپاتی و ھمبستگی را به جای نفرت و 

نبايد اجازه داد که نيروھای .  دشمنی نشاند

راسيستی با تبليغات خارجی ستيزانه 

افکار عمومی را تحت تاثير خود قرار 

fزم است نھاد و سازمانھای غير .  دھند

دولتی با برگزاری جلسات متعدد در 

مدارس و دانشگاھھا و ھمچنين برقراری 

ميزھای اط&ع رسانی و حضور در 

رسانه ھای اين کشور و استفاده بيشتر از 

مديای اجتماعی ھمگی  به ميدان بيايند و 

وسيعا به مقابله با تحريکات راسيستی و 

دخالت و حضور .  ناسيوناليستی بپردازند

فعال و گسترده مردم در صحنه بھترين 

 . راه مقابله با راسيسم و نژادپرستی است

و باfخره  از نظر ما مبارزه با راسيسم 

از مبارزه برای بھبود شرايط زندگی 

انسانھا، دفاع از دستاوردھای ديرينه 

جامعه سوئد و ھمچنين مقابله با بدتر شدن 

خدمات رفاھی و درمانی و امنيت شغلی 

مقابله جدی با .  در جامعه جدا ناپذير است

احزاب راسيستی نظير حزب دمکراتھای 

سوئد مستلزم اتخاذ سياستھايی است که 

بتواند امنيت اجتماعی و رفاه را به زندگی 

 .*شھروندان باز گرداند

 

فدراسيون سراسری  -ھمبستگی

 سوئد -پناھندگان ايرانی

 فدراسيون دفاع از حقوق زنان

 سوئد -کودکان مقدمند

 سوئد -کميته بين المللی عليه اعدام

برنامه تلويزيونی عليه  -مھين عليپور

 تبعيض 
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. ممنون از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد

برای شروع صحبت خوب است بطور 

کلی نگاھی داشته باشيم به وضعيت 

 وضع کودکان را ،کودکان در افغانستان

 چگونه می بينيد؟

جناب سيامک بھاری :  نصيرمھرين

ارجمند، نخست ابراز سپاسگزاری دارم، 

که شما ھمواره رويکرد انساندوستانۀ 

خويش را با صميمت وع&قمندی در 

نبشته ھا و نشريات بی شمار بازتاب داده 

آرزومند ھستم پاسخ ھا تصويرگوشه .  ايد

 .يی از وضعيت کودکان  ارائه نمايد

ھمانگونه که امروز در سرتاسر جھان 

می دانند، افغانستان روزگاراسفباری را 

ابرجھل ودھشت افگنی، .  می گذراند

مفاسد وبی مسؤوليت ھای مختلف، دانه 

 . ھای اندوھبار می بارند

در چنين اوضاع و احوال کودکان يا آن 

بخش بزرگی از نفوس جامعه که از سن 

ھژده سالگی به پايان را شامل می شوند، 

نيــز مصيبت ھای شبانه روزی را لمس 

می کنند و در معرض آسيب پذيری از 

 .ناھنجاريھای بی شمار قرار دارند

بدون گمان، پذيرفتنی تواند باشد که  

ماحصل تأثيرچنين وضعيت پيامدھای 

چنين است که .  دلخراشی را در قبال دارد

امروز کودکان معتاد، بی سرپناِه جاده 

که برخی در قبرستانھا و زير پل (گرد، 

، کودکان گرسنه، کودکان )ھا می خوابند

.  کار،    . را اندوھگينانه ھمه جا می . 

" و اين در حالی است که .   توان ديد

وfدت ھای پی ھم ساfنه يک مليون و دو 

صد ھزار طفل در اين کشور تولد می 

 ."گردد

وقتی به اوضاع درد آميز افغانستان و 

موازی با آن سير شکل گيری طفل در 

بطن مادر را  ژرفتر نگاه نمائيم، ده ھا 

چالش زن باردار و در کل والدين را می 

يابيم که از محدوديت ھا و محروميت 

ھای مختلف مانند نداشتن مواد غذايی 
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 به کمپین دفاع از حقوق کودکان بپیوندید

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

fزم، ھراس روزمره، ھمچنان از افسرده 

چنين است که .  گی ھا حاکی است

افغانستان دارای باfترين ميزان مرگ "

 .ھم است" مير مادران جھان

 

آيا حقوق کودکان ک[ تعريفی قانونی در  

 کشور دارد؟ اجرايی و عملی شده است؟

 

حقوق کودکان تعريف :  نصير مھرين

چند سال .  مشخصی در افغانستان ندارد

پيش مانند بسا موارد ديگر که عامل 

توصيۀ نھادھای خارج مقوله ھا و واژه 

ھايی را بر لبان زمامداران افغانستان 

نشاند، کنوانسيون اطفال سازمان ملل و 

کميتۀ حقوق اطفال وابسته به آن، برای 

افغانستان که مواد آن کنوانسيون را امضأ 

نموده است، توصيه نمود که در پی 

. رعايت مواد کنوانسيون و تطبيق آن باشد

ولی تا جايی که اط&ع دارم، توجه به آن 

محلی از اعراب نداشته و مانند دھھا 

مورد  ديگر با سياست دفع الوقتی و 

روزگذرانی، بلی گويی ھای مروج از 

آنچه .  اجرا و تطبيق به دور مانده است

صورت تطبيقی و اجرايی  دارد، ھمان 

عادات وسنتھای رفتاری پيشينه و ديرينه 

است که حق وحقوقی را برای کودکان به 

 .رسميت نمی شناسد

 

 بيکاری و گرانی و ،اقتصاد مت[شی شده

ناامنی حرف اول را درزندگی مردم 

در اين ميان کودکان چه تامينی از .  ميزند

 طرف دولت دارند؟

 

مـتأسفانه  نيازھای ابتدايی :  نصير مھرين

زندگی کودکان ھم از طرف دولت تأمين 

اندک کمک ھايی را برای .  نشده است

بخش بسيار کم کودکان نيازمند می بينيم 

که آن ھم در فضای بيروکراسی بازی 

مردم آزارانه، فقط توانسته است جنبه 

ھای تبليغاتی و اغواگرانه برای دريافت 

 .کمک ھای خارج داشته باشد

 

آموزش و پرورش بعنوان يک رکن 

پرورشی برای کودکان در افغانستان در 

 چه وضعيتی است؟

 

چندی از دور کردن :  نصيرمھرين

در "  تحريک اس&می طالبان افغانستان"

 سپری شده بود که در سرتا ٢٠٠١سال 

 سر افغانستان مکاتب بسياری چه دولتی و 

 . . . ادامه از صفحه پيش 

به زود ترين .  چه غير دولتی گشايش يافت

فرصت صدھا ھزارکودک با يک جھان 

اما .  آرزومندی روانۀ مکاتب شدند

ازھمان آغاز نبود برنامۀ جامع، نبود 

گزينش درست رھبری کننده گان وزارت 

معارف، بی توجھی به مطالب درست و 

کمک کنندۀ ذھن کودکان، بی توجھی به 

نيازھای درسی، بی توجھی به نيازھای 

معلمين و بسا نارسايی ھا و کمبود ھايی 

که حامد کرزی و وزاريش در ساير 

زمينه ھا نيز نشان دادند، وضعيت 

آموزش وپرورش را در مسير نگران 

 .کننده يی سمت و سو داد

زيرنام :  مصيبت ديگری ظاھر شد 

و آزاديھای خصوصی، به "  بازار آزاد"

گونۀ نامتوازن و بی تناسب، مکاتب و 

دانشگاھھای خصوصی وارد ميدان شدند 

که برای معلمين خويش معاش ماھوار را 

 . بيشتر از مکاتب دولتی می پرداختند

ازسوی ديگر رھبران جھادی پيشين که 

پولھای زيادی را ذخيره نموده بودند، 

ھمچنان پيوند داشته گان با وھابی ھای 

عربستان و جمھوری اس&می ايران، با 
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سرعت شروع نمودند به تأسيس مدارس 

در پی تزريق افکاری .  دينی ومذھبی

شدند که به کودکان افغانستان، نمی 

توانستند بعنوان آينده گان سازندۀ کشور و 

 .گرداننده گان چرخ حل نيازھا ببينند

اين است که امروز مدارسی که در  

راستای نيازھای کشورھای بيگانه است 

ونوعی از رقابت در حوزۀ آموزش و 

پرورش را نيز بازگو می کند، ش&ق وار 

بر گونه ھای آموزش کودکان کشور ما 

فرود آمده و نتايج آن دورنمای اندوھباری 

 .را در افغانستان تصوير می کند

آميز تروريستی   مکتب سوزی ھای جھالت

و دھشت افگنی ھايی که از طرف رژيم 

جدی گرفته نشد، سبب شد که در بخشی 

از وfيالت کشور، به ويژه در وfيات 

جنوبی، جنوب غربی وشرق کشور بسا 

 . مکاتب مسدود بمانند

البته مفاسد تعفن آميز حکومت افغانستان 

اين حوزۀ مھم حيات کودکان را از درون 

وزارت معارف نيز بسيار خيانت آميز 

ھمانگونه که چند ماه پيش .  متأثر نمود

اداره "وزير معارف کنونی و نھاد 

بازرسی ويژۀ امريکا در امور بازسازی 

، به اط&ع رسانيدند، "افغانستان

مليون دالر را وزير پيشين فاروق ٧٦٩

وردک و گروه يارانش صرف مکاتب 

 .دروغين نموده اند

طی ساليان پسين نيز گروھھای دارندۀ 

قدرت امکانات بسياری را برای پرورش 

کودکان خويش در اختياردارند، اما 

اکثريت عظيم مردم از نبود امکانات رنج 

 . می برند

در اين ميان فشار طاقت سوزی را نمی 

توان فراموش نمود که دختران بردوش 

حتی بارھا دھشت افگنان و زن .  می کشند

ستيزان، آنانی که نمی خواھند جامعۀ ما 

دارندۀ زنان آگاه باشد، مکاتب کودکان 

دختر را با مسموم نمودن، و تھديدھای 

مختلف می بندند وجلو آموزش وپرورش 

 .آنھا را می گيرند

 

گرايی عم[ بسياری از   رشد افراط 

مدارس دخترانه را به تعطيلی کشانده 

اين وضعيت به کجا می انجامد؟ .  است

چه مرجعی برای دفاع از اين کودکان 

 وجود دارد؟

 

سياست غلط مصالحه :  نصير مھرين

طلبی با طالبان سبب شد که از دھشت 

ھمچنان در .  افگنی آنھا چشم پوشی شود

درون نيروھای دولتی کم نيستند ھم 

نظران و ھم انديشان تروريستھا و افراط 

گرايی که به موضوع بسيار حياتی و مھم 

آموزش و پرورش کودکان، رويکرد 

اين عوامل که در .  بسيارعقب مانده دارند

ھا موانع اساسی مبارزه با   ھمه زمينه

گرايی را تشکيل داد، قربانيان   افراط

سياستھای غلط از جمله سرنوشت غمبار 

کودکان را با بی مسؤليتی به استقبال 

 . گرفت

ھمانگونه که پيشتر اشاره شد، اين 

وضعيت دورنمای تأسف باری را در 

 .چشم انداز می گذارد

متأسفانه مرجع دولتی که بتواند فرياد  

نيازھای گوناگون کودکان را بلند نمايد، 

گاھگاھی برخی ھا شکوه .  ديده نمی شود

و شکايتھايی سر می دھند که به زودی با 

تأثير پذيری از فرھنگ زد و بندھای مافيا 

 .گونه در جنگ قد رت فروکش می کند

مراجعی که پيوسته از حقوق کودکان 

جانبداری نموده وبه جلب توجه به سوی 

آنھا می کوشند، نھادھای مستقل جامعۀ 

مدنی، خبرنگاران آزاده و برخی نھاد 

ھای اند که در عمل با امکانات محدود به 

 .کمک کودکان می شتابند

 

شيوع سوء تغذيه در کودکان کام[ 

نھاد دولتی وجود دارد که .  مشھود است

 کودکان را تحت پوشش قرار دھد؟

 ادامه از صفحه پيش

نخير؛ نھادی که گزارش :  نصير مھرين

ھای سؤتغذيه را در محراق توجه نھاده و 

برای کاھش و رفع آن اقدام نموده باشد، 

. حضور کمک کننده و محسوس ندارد

نھادھای غير دولتی و اشخاص اند که در 

زمينۀ رھنمايی طفل و مادر و يا تغذی و 

مراقبت اطفال، موادی را تھيه و يا کتاب 

اما صورت .  ھايی را ترجمه نموده اند

اجرايی آن که از طرف دولت بايد 

صورت بگيرد، به فراموشخانه سپرده می 

 .شود

 

نھادھای مدنی مدافع حقوق کودکان چه 

می کنند؟ در اين وضعيت چقدر می توانند 

 موثر باشند؟

در بھترين حال، آنچه را :  نصير مھرين

که نھادھای مدنی مدافع حقوق بشر و 
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!  محک ارزيابی درجه انسانی بودن آن جامعه است،رفتار ھر جامعه با کودکان  

حقوق کودکان صميمانه انجام می دھند، 

 .ھای اعتراضی و اخ&قی دارد جنبه

متأسفانه مفاسد دولتی و اخ&ق فقدان 

توجه به مسؤوليت ھا از طرف مقامھای 

ھای   دولتی چنان قوی است که اعتراض

مداوم چنان نھادھا سبب تغيير محسوس 

 .رفتارھا نشده است

 

. ازدواج کودکان بشدت رايج شده است

 .در اين باره توضيح بدھيد

 

 :نصير مھرين

ازدواج کودکان در افغانستان که پيشنه 

گی وديرينه گی دارد، اکنون ابعاد آن با 

کارآيی رسانه ھای گروھی و خبر رسانی 

ھا بيشتر درمعرض شناسايی قرار گرفته 

 .است

نخستين زمينۀ باز گذاشتن دست بزرگ   

و ص&حيتدار خانواده و از جمله آنانی که 

دختران کودک را به شوھر می دھند؛ 

بنابر ھر دليل، .  است"  مجوزشرعی"

که با دادن " (بد دادن"مانند فقراقتصادی، 

دختر به مخالفين، خانواده ھا به حل تشنج 

ھای موجود وپايان دھی به کينه توزی 

که مردی "(  بدل کردن "ويا )  می پردازند

کودک خردسال خويش را برای آن به 

پسر خانوادۀ ديگری می دھد که دختری 

. و )  از آنھا را به زنی بگيرد  .  .

چارچوبی نزد بحش وسيعی از مردم به 

ويژه روستا نشينان و آنانی که پند و 

اندرز م&ھا را بيشتر طرف توجه قرار 

ھای مدنی را، وجود   می دھند، نه گزينه

 که ازدواج کوک خردسال را مجاز ،دارد

نمونه يی از ت&شھای تعديل .  می داند

دھنده را که تاريخ معاصر شاھد آن است 

در بر نامه ھای اص&حی زمانۀ شاه امان 

اما واکنش م&ھا، موفقيت .  هللا می بينيم

البته در بستر مساعد زمينه ھای از (آنھا 

سبب شد که شاه )  مفاسد در درون نظام

طرح اص&حی را در آن زمينه پس 

بر ھر "  مجوز شرعی"اکنون اين .  بگيرد

 . انگيزه و نيتی سرپوش می نھد

ھای گروھی ساليان پسين و   رسانه

خبرنگاران کنجکاو موفق شده اند که 

جای پای عامل فقر بسا خانواده ھا را 

نشان بدھند که کودکی را به شوھر پير 

ويا جوانی داده اند که چند روزی لقمه 

 .نانی به دست بياورند

بازتاب گستردۀ موضوع در جامعه، 

بازھم سنت گرايان و تحول طلبان را 

بحث ھای .  بارھا به مصاف طلبيده است

جدی يی که در پارلمان افغانستان مطرح 

شد، ھمچنان ع&يق مخالفين ازدواج 

کودکان به طرح لوايح و قوانين مدنی، 

اين موضوع را در محراق توجه می 

سوکمندانه نيروھايی که جانب .  گذارد

طالبان را علنی و يا مخفی التزام می 

نمايند، در چنين موارد لب فروبسته داشته 

اين است .  و اعتراضی مطرح نمی کنند

که اين بار اندوه نيز بر شانه ھای کودکان 

 .سنگينی دل آزار دارد

. کار کودکان کام[ رايج و عادی است

ای   چرا ھيچ مرجعی مانع کار حرفه

 کودکان نميشود؟

وقتی در يک جامعه دزد :  نصيرمھرين

ساfری آشکارا حاکميت دارد، وقتی 

بانکھا را می دزدند، وقتی ملياردھا دالر 

ھای   سرازير شده حيف و ميل شبکه

مافيايی می شود، ھنگامی که به نيازھای 

اقتصادی واجتماعی مردم توجه نمی 

 وقتی بازمانده گان حم&ت دھشت ،شود

 معيوبين ،افگنانه نياز به زنده ماندن دارند

. . و خانواده ھای ايشان نان می خواھند،  

در آن جامعه خيل بيکاران و معتادان، .   

رابايد نگريست و ھمه جا . . .  مھاجران  

کودکانی را که برای به دست آوردن لقمه 

 .نانی روی به سوی بازار کار می آورند

افغانستان کنونی اين چھرۀ اندوھبار را با 

وضاحت نشان می دھد که کودکان در 

ھای انتحاری، تجاوز جنسی   پھلوی آفت

 .محکوم به کار و با مزد بسيار کم شده اند

 می ٤٩در قانون اساسی افغانستان مادۀ 

 :گويد

تـحــمــيــل كــار بــر اطـفــال جــواز "  

 ."نـــدارد

 : می گويد٥٤و مادۀ  

خــانواده ركــن اساسـی جامعــه را "  

تــشـكـيل مـی دھــد و مــورد حـمـايــت 

 .دولت قـرار دارد

دولـت بـه منظــــور تـأمين ســ&مت 

جـسـمـی و روحـی خـانواده، بـاfخص 

طفـــل و مـادر، تــربـيـت اطـفـال و 

بــرای از بـيـن بــــردن رســوم مــغــايــر 

با احكام دين مـقـدس اســ&م تدابـيـر fزم 

 ".اتخاذ می كند

اما در عمل نه منبع و مرجعی است که  

قانون را به رسميت بشناسد و نه چنان 

آنجا فقط .  چالش بزرگ طرف توجه است

جم&ت پر زرق و برق را روی کاغد 

 .نھاده اند

کودکان کار افغانستان چھرۀ تفاوتھای 

اجتماعی، تبعيض ھا، بی مسؤوليتی ھا و 

فاصله داشتن اوليای امور را از درک 

وفھم حقوق بشر نيز به نمايش می 

 .*گذراد

 

تشکر از شما برای گفتگو و بررسی 

 وضعيت کودکان در افغانستان
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رومينا آماتو روانشناس و دلقک آموزش 

داند که خنده   آرژانتينی خوب می ديده

 .بھترين دارو است

کند، ربطی به سيرک  جايی که او کار می

و سالن نمايش ندارد؛ جايی است که مردم 

خواھند بخندند؛ يک  به ندرت می

بيمارستان کودکان در محله نسبتا 

فقيرنشين حومه بوئنوس آيرس، پايتخت 

 .آرژانتين

چرا بيمارستان؟ قانون جديدی در 

آرژانتين بيمارستان کودکان را موظف 

کند دلقکھای آموزش ديده را برای  می

سرگرم کردن و خنداندن کودکان بيمار 

وضع اين قانون پيامد .  استخدام کنند

پژوھشی است که نشان داده خنده استرس 

شود  دھد و موجب می و درد را کاھش می

شيميائی که به انسان   -عناصرعصبی

کند تقويت  احساس خوب بودن را القا می

 .شود

 در اياfت ٢٠١۴ای که در سال  مطالعه

متحده انجام شد حاکی است که يک خنده 

دھد  از ته دل، استرس و درد را کاھش می

 .بخشد و به انسان احساس خوبی می

کند دو  در بيمارستانی که رومينا کار می

دلقک ديگر ھم مشغول ھستند که کار آنھا 

ناشی از ھمين قانون جديد آرژانتين است 

کند  که بيمارستان کودکان را موظف می

ھايی را برای خنداندن کودکان  دلقک

 .بيمار استخدام کنند

: گويد رومينا آماتو درباره کار خود می

ھای دلقکی داريم و مانند پزشکان  ما اسم"

پوشيم تا بتوانيم به کودکان  لباس می

نزديک شويم و آنھا تصوير ديگری از 

آنھا از اين راه .  پزشک داشته باشند

رابطه نزديکتری با ما و پزشک برقرار 

ھا جالب است که ببيند  برای بچه.  کنند می

کسی در لباس دکتر، اشتباه کند، بترسد و 

 ".تلو تلو بخورد

لورا گومز مادر يکی از کودکانی که در 

گويد که  بيمارستان بستری است ھم می

حضور دلقکھا در بيمارستان به بھبود 

ھا کمک می کند و آنھا را خوشحال  بچه

کند چون بودن در بيمارستان برای  می

 .ھا خوش آيند نيست بچه

حضور اين دلقکھا حتی برای پرستاران 

 .کودکان نيز فرح بخش است

البته کار اين دلقکھا به نظر سرگرم کننده 

ای  است ولی آنان بايد از مقررات ويژه

بايد بيماريھای معمول .  پيروی کنند

کودکان را ياد بگيرند و مقررات امنيت 

 .بيولوژيکی را در بيمارستان رعايت کنند

گويد حضور  مدير اين بيمارستان می

دلقکھا به ھنگام برخی درمانھای پزشکی 

مانند قرار دادن ماسک اکسيژن بر 

صورت کودک يا آمپول زدن به کودک 

 .کند کمک می

آرژانتين اولين کشور جھان است که چنين 

 . گذارد قانونی را به اجرا می

پيش از اين چند بيمارستان در برخی از 

ھايی را در   دلقک،کشورھا نظير استراليا

 اما ،بيمارستان کودکان به خدمت گرفتند

 .*قانونی در اين باره وضع نکردند


ی� دارو ا�� ��
ی� دارو ا�� ���� ��
ی� دارو ا�� ���� ��
ی� دارو ا�� ���� �� ����. . .. . .. . .. . .    

  برای خنداندن کودکان بيمار،دلقکھای آموزش ديده
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تعداد نوجوانانی که خواسته و ناخواسته 

به دام گروه تروريستی داعش افتاده اند، 

اغلب پس از شست و شوی .  کم نيست

مغزی به آنھا می آموزند چگونه برای 

، حم&ت انتحاری انجام »بھشت«رفتن به 

خوی وحشيگری را در آنھا می .  دھند

پرورانند و در صف نخست سر بريدن 

 .مخالفان از آنھا استفاده می کنند

اين جم&ت شرح حال کودکان و 

نوجوانانی است که قرار است نسل بعدی 

رقيب :  سربازان داعش را تشکيل دھند

السيد احمد، نوجوان چھارده ساله يزيدی 

از جمله اين گروه فريب خورده بوده 

او از تجربه شخصی خود در اين .  است

آنھا به ما ياد دادند «:  مورد می گويد

چگونه سر ببريم و چه جوری خودمان را 

دستمان را روی پيشانی فرد .  منفجر کنيم

سرش را باf می گرفتيم و با .  می گذاشتيم

يک .  ….  چاقو گردنش را می بريديم

چيزی ھم بود که بايد دور کمر می 

به ما ياد دادند که يک تکه سفيد …  بستيم

فلزی متصل به آن را بکشيم تا سريع 

کارھای ديگری ھم به ما ياد .  منفجر شود

دادند مثل نحوه کشيدن ضامن نارنجک 

 ».دستی و پرتاب سريع آن

اين کودکان در مناطق تحت کنترل 

تحت آموزش    سوريهابوبکر البغدادی در

گروه .  نظامی و مذھبی قرار می گيرند

افراطی داعش بارھا دست به انتشار 

ويدئوھايی زده است که در آن کودک 

 .سربازان دست به کشتن مخالفان می زنند

ھر کس که موفق «:  او در ادامه می گويد

می شد مرحله تمرينات را به پايان برساند 

به اردوگاه دومی فرستاده می شد تا 

تمرينات جدی تری را دنبال کند تا در 

نھايت به جبھه جنگ در کوبانی اعزام 

آنھا به ما گفتند که ھدف، جنگ با .  شود

يزيدی ھا و کشتن آنھاست برای اينکه 

و در اين راه اگر ما .  وفادار نبوده اند

کشته شويم راھی بھشت خواھيم شد و 

 ».جای آنھا ھم در جھنم خواھد بود

اگرچه اط&عات دقيقی در مورد تعداد 

کودکان داعش در دست نيست، اما 

روايتھای فراريھا و مدارک جمع آوری 

شده توسط سازمان ملل، خبرنگاران و 

گروھھای حقوق بشری، حاکی از 

گسترش روز افزون استفاده داعش از 

 .کودکان است

حمد شھاب احمد، يک نوجوان ده ساله 

يزيدی که در حال حاضر در اردوگاه قديه 

عراق زندگی می کند، از روزھای با 

ما بيش از ھشتاد «:  داعش می گويد

کودک يزيدی بوديم که ھمراه بچه 

بين ما از بچه .  مسلمانھا در اردوگاه بوديم

. پنج، شش ساله بود تا نوجوان پانزده ساله

پسرعموی پانزده ساله من ھنوز ھم 

از صبح تا شب در اردوگاه .آنجاست

نظامی فاروق به ما تمرين می دادند و 

عکسھا و فيلمھای ما را روی فيسبوک 

دروس مذھبی و دينی را .  پخش می کردند

به ما ياد می دادند و ھر کس ياد نمی 

يا کتک می .  گرفت بشدت تنبيه می شد

. خورد يا بايد زير آفتاب داغ می ايستاد

ساعت چھار صبح ما را برای نماز بيدار 

ھمه را زير نظر داشتند و اگر .  می کردند

در برخاستن از خواب درنگ می کردی، 

فقط يک وعده در روز .  خوردی  کتک می

 ».غذا می خورديم، آنھم بمقدار کم

داعش ع&وه بر استفاده از اين کودکان 

در ايستگاھھای بازرسی و يا خبرچينی، 

در اعدام زندانيان و انجام حم&ت 

تاکنون دھھا .  انتحاری نيز استفاده می کند

تن از اين کودکان اغفال شده در 

انفجارھا، درگيريھا و حم&ت ھوايی جان 

 .خود را از دست داده اند

ورای غيرانسانی بودن استفاده از کودکان 

در منازعات، دادگاه بين المللی کيفری ھم 

استخدام افراد صغير و بھره وری از آنھا 

 »جرايم جنگی«در جنگھا را در زمره 

 *.طبقه بندی کرده است

 روايتي از كودك سربازان داعشيروايتي از كودك سربازان داعشيروايتي از كودك سربازان داعشيروايتي از كودك سربازان داعشي

 يورونيوز
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ترين مسايلی است  بنزين فروشی از سخت

که کودکان سيستان و بلوچستان با آن 

مواجه ھستند، اما به صورت کلی 

وضعيت کودکان کار و خيابان در اين 

ھای خاص استان  استان به دليل ويژگی

 .بسيار سخت، تلخ و متفاوت است

به گزارش خبرنگار ايلنا، استان سيستان 

 ١٨٠،٧٢۶و بلوچستان با مساحت حدود 

 درصد مساحت کل ١١کيلومتر مربع 

 ۵١دھد و با داشتن  کشور را تشکيل می

درصد جمعيت روستائی و عشايری 

باfترين درصد جمعيت روستايی را به 

تا چندی پيش .  خود اختصاص داده است

عمده حرفه مردم اين استان باغداری و 

کشاورزی بود که طی سالھای اخير 

آبی و در نتيجه خشکسالی،  مشک&ت کم

اشتغال به اين حرفه را با چالش مواجه 

کرده و باعث افزايش بيکاری و کاھش 

درآمد خانوارھای اين استان شده است، به 

نحوی که امروز تعداد زيادی از مردم اين 

اند،  استان به مشاغل کاذب روی آورده

تواند؛ پاسخگوی معاش  مشاغلی که نمی

خانواده باشد، اما در اين ميان موضوع 

اسفناکی که در بسياری از مناطق اين 

خورد، مساله کار  استان به چشم می

خطر و  کودکان است؛ آن ھم نه کاری بی

کودکان اين استان ناچارند برای .  آسان

کمک به امرار معاش خانواده خود به کار 

فروش بنزين يا قاچاق آن روی آورند، 

کاری که نه تنھا جرم است؛ بلکه س&مت 

بسياری .  اندازد و جان آنان را به خطر می

از کودکان اين استان به جای نشستن پشت 

ھای حمل  ميز مدرسه سوار بر ماشين

ای نان بر  بنزين شده و برای بردن لقمه

سر سفره خانواده تمام کودکی خود را 

ھای بنزين جای  ھا و دبه درميان بطری

 .گذارند می

مردم سيستان وبلوچستان در شرايط 

 .برند سختی به سر می

ھای سيستان و  وضعيت اقتصادی خانواده

بلوچستانی به نحوی است که معاونت 

توسعه روستايی و مناطق محروم کشور 

: وگو با ايلنا تاکيد کرده است نيز در گفت

سيستان و بلوچستان از حيث درآمد 

روستايی در وضعيت بسيار پايينی قرار 

دارد و مردم روستاھای آن منطقه به 

دfيلی اعم از کم آبی، پراکندگی، وجود 

برخی مسائل اجتماعی و محروميت 

دختران روستايی اين منطقه از تحصيل، 

در ...  دسترسی کم به مرکز کشور و

 .برند شرايط بسيار سختی به سر می

ھای  در راستای بررسی علل و ريشه

فروش بنزين از سوی کودکان در سيستان 

فعال حقوق (و بلوچستان با زھرا صيادی 

نماينده (زھی  و ايرج رستم)  کودک

سيستان و بلوچستان در شورای عالی 

 .گفتگويی داشتيم) استانھا

زھرا صيادی درباره فروش بنزين در ــ 

استان سيستان و بلوچستان توسط کودکان 

 ١٨ تا ١٠معموf کودکان بين :  گويد می

سال به اين کار اشتغال دارند، اما اين 

موضوع به معنای آن نيست که کودکان 

.  سال درگير فروش بنزين نيستند١٠زير 

بعنوان مثال شما در مح&ت اين استان 

کنيد که ظروف  کودکانی را مشاھده می

بنزين را مقابل خود گذاشته و به فروش 

 .رسانند می

: کند اين فعال حقوق کودک تاکيد می

کمترين آسيبی که فروش بنزين برای 

 آنست که اين ،کند کودکان ايجاد می

کودکان بنزينی را که قب& در ظرف 


و�ی�     ه�ی� �� در ����ه�ی� �� در ����ه�ی� �� در ����ه�ی� �� در ����    ��د������د������د������د������
و�ی� ه�" ! 
 و ��
و�ی� ه�" ! 
 و ��
و�ی� ه�" ! 
 و ��    ه�" ! 
 و 

��� &%$ �#ی�� ��� &%$ �#ی�� ��� &%$ �#ی�� ��� &%$ �#ی��     ����������������    

 گزارش شادی مکی  ــ ايلنا
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ريخته شده در خيابان بفروشند و کار به 

حضور در ماشين حمل ظرفھای بنزين 

نکشد، اما موارد حادتری وجود دارد از 

جمله آن که اين کودکان در کنار ظروف 

بنزين درون ماشينھای حمل بار قرار 

گيرند و به ھمراه سايرين بنزين را به  می

خارج از مرزھا برده و به فروش 

 .رسانند می

اتفاق ناگواری که در :  دھد وی ادامه می

دھد، آن است که با  چنين مواقعی رخ می

توجه به غيرقانونی بودن اين کار 

زمانيکه ماشينھای حمل بنزين با نيروی 

شوند به ناچار سرعت  انتظامی مواجه می

کنند که در مواردی اين  خود را بيشتر می

موضوع منجر به حادثه و انفجار ماشين 

ديدگی يا مرگ و مير  و به طبع آن آسيب

شود و  افراد حاضر در خودرو می

متاسفانه در بسياری از موارد اين کودکان 

نيز به دليل حضور در ماشينھای حمل 

 .شوند بنزين دچار آسيب می

اين فعال حقوق کودک با بيان اينکه گاھی 

کودکان به دليل غيرقانونی بودن خروج 

شوند،  بنزين از کشور دستگير می

اين کودکان تا وقتی از اين    :افزايد می

وضعيت رھا شوند، بايد زمانی را در 

بازداشتگاه بگذرانند که اين موضوع از 

 .ھای اين حوزه است ديگر آسيب

استشمام بوی بنزين کودکان را بيمار می

 کند -
عليرغم تمام خطرات و :  گويد صيادی می

حوادثی که در اين کار برای کودکان 

وجود دارد، درآمد زيادی نصيب اين 

شود و پول زيادی دست آنھا  کودکان نمی

گيرد، زيرا کودکان به دليل جثه  را نمی

توانند ظروف  کوچکی که دارند، نمی

ھمچنين در .  بزرگتر را حمل کنند

ھايی از مرز که ماشين وجود ندارد  قسمت

کودک ناچار است، ظروف سنگين بنزين 

را حمل کند که گاھی اين موضوع منجر 

به تصادف و مرگ و مير و قطع عضو 

 .شود اين کودکان می

وی با اشاره به استشمام بوی بنزين توسط 

کودکان در ماشينھای حمل بنزين ادامه 

اين موضوع باعث ايجاد :  دھد می

در اين    بيماريھای ريوی، پوست و چشم

به عبارت ديگر .  شود کودکان می

کودکانی که دست به فروش بنزين 

زنند به دليل تماس مداوم با بنزين  می

اش را  شان، طراوت کودکانه پوست دست

شان شبيه به  دھد و دستان از دست می

شود که سالھای سال  دست کارگرانی می

اند، در حاليکه اين کودکان  کار کرده

امکانات بھداشتی fزم برای محافظت 

 .س&مت پوست خود را ندارند از 

در جنوب :  کند اين فعال مدنی بيان می

استان سيستان و بلوچستان که بحث 

خروج بنزين از طريق آب مطرح است، 

ھايی با شرايط  اين کودکان در قايق

شوند که رطوبت و  نامطلوب ديده می

شرايط نامطلوب باعث ابت&ی اين کودکان 

 .شود به مشک&ت استخوانی می

وضعيت کودکان کار در سيستان و 

 بلوچستان متفاوت است

صيادی با تاکيد براينکه بسياری از 

ھای سيستان و بلوچستان به نوعی  خانواده

وآمد به مرز جھت  درگير بحث رفت

: افزايد قاچاق بنزين يا کاf ھستند، می

دليل اصلی اين مشک&ت وجود خشکسالی 

در سيستان و بلوچستان است که باعث 

شده دامپروری و کشاورزی در اين استان 

ھا  به ميزان زيادی از بين رفته و خانواده

برای امرار معاش خود با مشک&ت 

 .زيادی روبرو شوند

واقعيت آن است که ساکنان :  گويد وی می

اين استان با مشک&ت زيادی مواجھند به 

طوری که گاھی تامين غذای روزانه 

برای آنان مشکل است و به ھمين دليل 

بيشتر وقت خود را برای حل اين مشکل 

گذارنند و اين موضوع که کودکان به  می

زنند يا از مرز  فروش بنزين دست می

کنند، خيلی مورد توجه قرار  کاf وارد می

 .گيرد نمی

اين فعال حقوق کودک معتقد است که 

ترين مسايلی است  بنزين فروشی از سخت

که کودکان سيستان و بلوچستان با آن 

مواجه ھستند، اما به صورت کلی 

وضعيت کودکان کار و خيابان در اين 

ھای خاص استان  استان به دليل ويژگی

 .بسيار سخت، تلخ و متفاوت است

صيادی با بيان اينکه ھميشه امکانات در 

شھرھايی ھمچون تھران وجود دارد، اما 

در اين استان مردم از امکانات کمتری 

به عنوان مثال در  : گويد برخوردارند، می

سيستان و بلوچستان خيريه وجود دارد، 

ھايی که به طور مشخص به  NGO اما

حقوق کودکان پرداخته و حقوق کودک را 

به کودکان آموزش دھند وجود ندارد که 

 .اين موضوع بسيار آزاردھنده است

طی :  کند صيادی در پايان عنوان می

جلساتی که با مسئوfن اين استان داشتيم، 

پذيرفته شده است که اقداماتی در حوزه 

حقوق کودکان در اين استان انجام شود که 

ای مثبت است، اما وجود شرايط  نکته

سخت و دشوار در اين استان و ناشناخته 

ھا برای حقوق کودکان باعث  بودن حداقل

شده که انجام چنين اقدامی بسيار سخت و 

 .دشوار باشد

فروشی توسط کودکان به  بحث بنزين

قدری سخت و دردناک است که در باور 

اگرچه واداشتن کودکان به کار .  گنجد نمی

آور است،  به دليل فقر و تنگدستی تاسف

ھای حاوی  اما فروش بنزين و حمل دبه

اين ماده پر بو و خطرناک کاری 

ساfنه است که حتما  فرسا و بزرگ طاقت

شمار در پی  برای يک کودک رنجی بی

   .دارد

فروش پادوی بنگاھھای  کودکان بنزين

 بزرگ

نماينده استان سيستان و بلوچستان در 

شورای عالی استانھا در اين باره با بيان 

اينکه معتقدم؛ پشت اين کارنوعی 

سودجويی و نه فقر اقتصادی است، 

وجود تفاوت قيمت فاحش بنزين :  گويد می
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در داخل کشور و خارج از مرزھا باعث 

فروش بنزين در آنسوی مرزھا    شده که

ای کند و در  سودی فاحش را نصيب عده

ونوجوانانی که بايد در    اين ميان جوانان

مدرسه حضور داشته باشند بعنوان دfل 

که در اين کار  برای بنگاھھای بزرگی 

دخيل بوده و سعی در انتقال بنزين به آن 

 .کنند سوی مرزھا دارند، کار می

زھی با تاکيد براينکه کودکان  ايرج رستم

و نوجوانان تنھا به عنوان پادو در اين 

کنند و معموf مبلغ  حوزه فعاليت می

بسيار کمی از سود سرشار کار به آنان 

ھرماھه :  دھد شود، ادامه می پرداخت می

ويژه در جاده  ای به  شاھد تصادفات جاده

سراوان، خاش ھستيم که به سوختن 

کودکان بنزين فروش حاضر در 

انجامد و اين  ماشينھای حمل بنزين می

انديشی مسئوfن را  موضوع چاره

 .طلبد می

: کند اين فعال اجتماعی خاطرنشان می

معموf کودکان و نوجوانان بنزين فروش 

داوطلبانه وارد اين کار نشده و توسط 

. شوند افراد ديگری وادار به اين کار می

اين افراد سودھای سرشاری به دست 

آورده و مبلغی را به اين کودکان پرداخت 

کنند، اما وقتی کودک يا نوجوان  می

کند؛ روزانه مبلغی درآمد  مشاھده می

دارد، خود به خود به اين کار گرايش 

 .کند بيشتری پيدا می

شھرستان سراوان باgترين نرخ بيکاری 

 در کشور را دارد

اقداماتی که اين  وی با تاکيد براينکه 

کودکان در کار بنزين فروشی انجام 

 مانند انتقال بنزين به بطری، ،دھند می

س&مت آنان را با خطر مواجه کرده و در 

ھای زيادی در پی  آينده برای آنان ھزينه

استان سيستان و :  افزايد دارد، می

بلوچستان و بخصوص شھرھای مرزی 

آن کام& خشک ھستند، در حالی که تا 

چند سال پيش عمده کار مردمان ما 

کشاورزی بوده است، اما خشکسالی اخير 

باعث شده آن منبع درآمد کوچکی را که 

شھروندان از محصوfت کشاورزی به 

ھمچنين .  آوردند از دست بدھند دست می

اين موضوع باعث مھاجرت روستائيان 

ساز تضعيف وضعيت  به شھر و زمينه

 .اقتصادی مردم شده است

عضو شورای شھر سراوان با تاکيد 

براينکه باfترين نرخ بيکاری کشور 

مربوط به شھرستان سراوان است، اظھار 

تواند از  ای نمی وقتی خانواده:  کند می

طريق کشاورزی يا صنعت امرار معاش 

کند و منبع درآمد ديگری نيز ندارد، 

مجبور است؛ برای امرار معاش خود به 

بنزين فروشی بپردازد و اين موضوع 

باعث کشيده شدن کودکان به سمت بنزين 

 .شود فروشی می

بنزين فروشی :  کند زھی تاکيد می رستم

کودکان باعث شده که ما به لحاظ فرھنگی 

ضرر زيادی داشته باشيم، چنانکه اگر 

آماری از آموزش و پرورش گرفته شود؛ 

شويم، ميزان ترک  متوجه می

ھای ما در دوران راھنمايی و  تحصيلی

دھنده است، به  دبيرستان آماری تکان

ھای ما  عنوان مثال در يکی از دبيرستان

آموزان سال سوم دبيرستان از  تعداد دانش

 ٢٠ نفر رسيده است؛ يعنی ٣٠ نفر به ۵٠

اند،  نفر در يکسال ترک تحصيل کرده

تبعات اين ترک تحصيل در مرحله اول 

ھای استان سيستان  بر فرھنگ شھرستان

و بلوچستان و در مرحله بعدی بر جسم 

 .اين کودکان است

: ھا معتقد است عضو شورای عالی استان

اگر قيمت بنزين در دو سوی مرز به 

تعادل برسد از يک سو باعث کاھش شغل 

بنزين فروشی و از ديگر سو افزايش 

 .شود بيکاری می

او با اظھار تاسف از وجود نگاه سياسی 

فروشی در  ھا به مساله بنزين تمامی دولت

ما :  افزايد استان سيستان و بلوچستان می

معتقديم؛ ابتدا بايد واکاوی شود که به دليل 

کدام مشکل مردم به بنزين فروشی روی 

 .آورند می

زھی معتقد است؛ اگر دولت بنزين  رستم 

ھای دھياری  را در قالب شرکت تعاونی

مرزی به خريداران    ھای در بازارچه

خارجی بفروشد، اين اقدام در جھت 

کاھش اشتغال به بنزين فروشی و انتقال 

بنزين به آن سوی مرزھا تاثيری بيش از 

 .استفاده از قوه قھريه دارد

ھای  اگر از ظرفيت:  دھد وی ادامه می

استان به نحو مطلوب استفاده شود، مردم 

کنند به  ھای دولت تمکين می از برنامه

شرطی که دولت به فکر مردم باشد، اما 

متاسفانه تا به حال چيزی به جز شعار از 

 .ايم ھا نشنيده دولت

در حقيقت فقر و محروميت و نااميدی از 

امرار معاش مطلوب در منطقه محل 

ساز مھاجرت از مناطق  سکونت زمينه

. شود محروم به مناطق برخوردار می

سرپناھی  مھاجرتی که با تنگدستی و بی

بخش  ھمراه بوده و در غالب موارد تدوام

فقر افراد و پناه بردن آنان به 

ھای غيررسمی در شھرھای  سکونتگاه

بزرگ و برخوردار و ورود محرومان به 

ھای  چرخه جديد و خطرناکی از آسيب

 .اجتماعی است

توجھی مسئوfن  از ديگر سو احساس بی

به مشک&ت مناطق محروم از سوی 

تواند؛ بروز و  ساکنان اين مناطق می

ھا و تخلفات  ظھور بسياری از نافرمانی

کودکانی که امروز به دfيلی .  را رقم زند

ھمچون فقر، محروميت از تحصيل، 

... نداشتن امکانات رفاھی مناسب و

ھای زيبای کودکی خود را   لحظه،ناچارند

ھای بنزين بگذرانند و ھر  در ميان ظرف

لحظه از عمر خود را در انتظار به آتش 

، جان و آرزوھايشان  شدن جسم کشيده

ستيزی و خشم از  بگذرانند، چه بسا جامعه

تفاوت از کنار لحظات تلف  جماعتی که بی

  اند، شان گذشته آور کودکی شده و رنج

کمترين انتظاری باشد که بتوان از آنھا در 

 .*شان داشت فردای بزرگسالی
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دبير کل سازمان ملل اعدام فاطمه 

 سالبھی و صمد ذھابی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری رويترز، بان گی 

دبير کل سازمان ملل متحد، اعدام  مون، 

فاطمه سالبھی و صمد ذھابی را که به 

 سال سن ١٨ زير »ارتکاب جرم«ھنگام 

 .داشتند، محکوم کرده است

گزارشھا حاکی است که فاطمه سالبھی که 

 سالگی به ١٧ و در سن ١٣٨٨در سال 

اتھام قتل ھمسرش بازداشت شده بود روز 

 مھرماه پس از گذراندن شش سال ٢١

حبس، در زندان عادل آباد شيراز اعدام 

 .شد

صمد ذھابی نيز به اتھام قتل يک چوپان 

 سالگی درکرمانشاه به دار ١٧در سن 

 .آويخته شده است

اعدام اين دو متھم نشانگر روند نگران 

 حکم ٧٠٠ دست کم .کننده در ايران است

اعدام در ايران تنھا در سال جاری 

 .مي&دی به اجرا در آمده است

پيشتر مسئوfن حقوق بشر سازمان ملل 

اعدام دو متھم نوجوان  در بيانيه ایمتحد  

در ايران را محکوم کرده، و از حکومت 

ايران خواستند که اعدام افراد زير سن 

 .قانونی را متوقف کند

احمد شھيد نماينده ويژه سازمان ملل در 

امور حقوق بشر در ايران، در اين زمينه 

ھای دردناک  اين دو مورد نمونه:  گفته بود

ھا و نگرانی در مورد  افزايش تعداد اعدام

عدم رعايت موازين محاکمه عادfنه در 

 .جمھوری اس&می ايران است

ھای بدون  شناس اعدام کريستف ھينز، کار

محاکمه در سازمان ملل، اظھار داشت 

اعدام يک مجرم نوجوان به خصوص پس 

ای که در مورد عادfنه بودن  از محاکمه

جای ترديد فراوانی ھست، نقض صريح 

منشور بين المللی حقوق مدنی و سياسی و 

 .ناقض منشور حقوق کودکان است

گويد اعدام دو  الملل می سازمان عفو بين

نفر در ايران طی چند روز، که در 

نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، 

دھشتناک بودن سيستم قضايی ايران در 

 .دھد مورد کودکان را نشان می

بھی  اتحاديه اروپا نيز از اعدام فاطمه سال

انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو 

الملل، ناقض تعھدات خود اين کشور  بين

  .دانسته است

بھی را ناقض تعھدات  اعدام فاطمه سال

ايران در رعايت کنوانسيون حقوق مدنی 

و سياسی و نيز کنوانسيون حقوق کودک 

 .دانسته است

 

 ھزار ک[س اولی بازمانده از ٧۵وجود 

 تحصيل در کشور

ھا در اتاق فکر شورای  نماينده سمن

ساماندھی کودکان کارو خيابان از وجود 

 ھزار ک&س اولی بازمانده از تحصيل ٧۵

 .در کشور خبر داد

وگو با خبرنگار ايلنا  محمد لطفی در گفت

درباره مسائل مطروحه در سومين نشست 

شورای ساماندھی کودکان کارو خيابان 

در اين جلسه درباره ھمايش :  گفت

کاھش فقر، آموزش کودکان، موسسات «

 که قرار »تجارب آموخته  –غيردولتی 

 مھرماه برگزار شود، صحبت ٢۶است؛ 

اين ھمايش اولين سمينار از سلسله .  شد

ھايی است که قرار است به  ھمايش

مناسبت روز جھانی فقرزدايی برگزار 

 .شود

ھا با اشاره به آمارھای ارائه  نماينده سمن

به عنوان :  شده در اين نشست اظھار کرد

 ھزار ک&س اولی ٧۵مثال اع&م شد که 

. بازمانده از تحصيل در کشور داريم

 ھزار ۶٠ھمچنين بيان شد که 

آموزافغان در مدارس کشور حضور  دانش

داشتند که پس از فرمان رھبری مبنی بر 

 ھزار ١۵٠لزوم آموزش کودکان افغان 

آموز ديگر نيز به مجموعه اين  دانش

 .آموزان اضافه شدند دانش

 

 نوزاد معتاد در تھران ٢تولد روزانه 

   :تسنيم
فاطمه دانشور رئيس کميته اجتماعی 

ھای  شورای شھر تھران با اشاره به آسيب

خواب و معتاد شھر  اجتماعی زنان کارتن

تھران و افزايش آمار تولد نوزادان معتاد 

 

 گرد آوری و تنظيم
 لي[  يوسفی
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خواب و معتاد پايتخت  از زنان کارتن

 متأسفانه در حال حاضر آمار : اظھار کرد

دقيقی از وfدت نوزدان معتاد در تھران 

وجود ندارد و تنھا آمار موجود، آمار 

خواب به  مراجعات زايمان زنان کارتن

در حال حاضر آمار .  بيمارستانھا است

نسبت    وfدت نوزادان معتاد پايتخت به

گذشته افزايش داشته است، در گذشته 

 نوزاد معتاد در ھر ٤ تا ٣گزارش وfدت 

رسيد ولی آمار وfدت  ماه به دست ما می

  خواب در حال حاضر به نوزادان کارتن

 ٢طور ميانگين  شدت افزايش يافته و به

 .*شود تولد در ھرروز گزارش می

 

 درصد کودکان ايرانی، دچار ١٨

 سوءتغذيه شديدھستند

 ميليون ۴٧:   ارديبھشت نوشت٢١ايرنا، 

کنند که  ايرانی غذای نامناسب مصرف می

تواند موجب بروز سوءتغذيه  اين امر می

در جمعيت زيادی از کشور شود، اما در 

اين بين کودکان بيش از ھمه، در معرض 

بنا به برخی آمار  .خطر سوءتغذيه ھستند

 درصد کودکان ١٨اع&م شده، اکنون 

ايرانی دچار سوءتغذيه شديد ھستند که اين 

ای نامناسب در  امر به علت الگوی تغذيه

 .است 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

 

مخالفت مجلس با اعطای تابعيت به 

فرزندانی با ممادر ايرانی و پدر غير 

 ايرانی

به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس 

شورای اس&می ايران به کليات طرح دو 

فوريتی اعطای تابعيت به فرزندانی که 

مادر ايرانی و پدر خارجی دارند رأی 

 .منفی داد

 تن ٧۴ نماينده حاضر، ١٩٨از مجموع 

 ١٢ تن رأی مخالف و ٨۴رأی موافق، 

 .تن رأی ممتنع دادند

عباس قائدی رحمت، سخنگوی کميسيون 

اجتماعی مجلس گفت که تخمين زده 

شود تعداد فرزندان حاصل ازدواج  می

زنان ايرانی با مردان اتباع بيگانه در 

ايران نزديک به يک ميليون تن باشد که 

 ھا مشخص نيست ھويت آن

بر اساس قوانين ايران، مردانی که از 

اتباع غير قانونی ھستند و با زنان ايرانی 

گيرند  کنند تابعيت ايرانی نمی ازدواج می

ھا نيز از تابعيت  و در نتيجه فرزندان آن

 .شوند ايرانی محروم می

به گفته سخنگوی کميسيون اجتماعی 

مجلس نداشتن اسناد ھويتی، شناسنامه و 

کارت ملی موجب شده است که اين افراد 

ھم به لحاظ شناسايی دارای مشکل ھستند 

و ھم به لحاظ بھداشتی، اجتماعی، درمانی 

 .و آموزشی شامل ھيچ خدماتی نمی شوند

در حال حاضر تعداد قابل توجھی از 

مھاجران عمدتاً افغانستانی حاضر در 

ايران با زنان ايرانی ازدواج کرده و 

ھا در  فرزندان حاصل از اين ازدواج

وضعيت مبھم و ب&تکليفی قانونی قرار 

  .دارند

 

 درصد کودکان ايرانی، خارج از ٢٧

 چرخه تحصيل قرار دارند

 خرداد، ضمن ١۶روزنامه ايران، روز 

انتشار گزارشی دربارٔه کودکان محروم 

زاده  از تحصيل، از قول محمد مھدی

معاون آموزشی سازمان نھضت 

 است که دستکم  سوادآموزی، خبر داده

 ھزار کودک محروم از ثبت نام در ١۴٣

اند، به آمارھای  مدارس شناسايی شده

متفاوت و ميليونی دربارٔه شمار دانش 

آموزان محروم از تحصيل اشاره کرده و 

 درصد کودکانی ايرانی، ٢٧:  است نوشته

 .خارج از چرخه تحصيل قرار دارند

 

  سال در قزوين١٠ازدواج دختر زير 

سال گذشته در قزوين :   تابناکبه گزارش 

 تا ١٠دختر در گروه سنی ٩٢٠بيش از 

 در اين مدت . سال ازدواج کرده اند١٤

 سال نيز به ثبت ١٠ دختر زير ١ازدواج 

در حال حاضر بيشترين   .رسيده است

آمار ازدواج در بين دختران در قزوين 

 سال است و در ١٩ تا ١٥درگروه سنی 

 ھزار و ٣سال گذشته در اين گروه سنی 

 . دختر در قزوين ازدواج کرده اند٤٨٧

سارا بھروزی مشاور خانواده با ابراز 

تاسف از اين آمار تکان دھنده در ازدواج 

:  سال در قزوين می گويد١٥دختران زير 

با توجه به تغييراتی که در سبک زندگی 

امروز در کشور رخ داده است دختران 

 ساله ھنوز جزو کودکان محسوب می ١٥

شود و توانايی اداره يک زندگی به 

 .بھترين شکل را ندارد

 سال ١٣سن قانونِی ازدواج در ايران 

 سال برای پسران ١۵برای دختران و 

امروزه در ايران محدوديت سنی .  است

برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در 

 . ھر سنی ممکن است

ازدواج کودکان ھم در سنت و ھم در 

ازدواج قبل از .  قانون ايران وجود دارد

 ١۵ سال قمری در دختران و ٩(بلوغ 

توسط ولی کودک )  سال قمری در پسران

 *.شود انجام می) پدر و جد پدری(

 

دانش آموز بلوچ در اثر شليک ماموران 

 نيروی انتظامی ايران زخمی شد

ھمزمان با تعطيلی )   مھر٥(ظھر روز 

دبستان ابتدايی منطقه رمين چابھار در اثر 

شليک ماموران نيروی انتظامی ايران به 

يک دستگاه خودرو مظنون به حمل 

گازوئيل يک دانش آموز مورد اصابت 

 .گلوله قرار گرفت

به نقل از کمپين فعالين بلوچ، يعقوب بندو 

دانش آموز ک&س سوم ابتدايی که ھنگام 

 تير به بازوی ،خارج شدن از مدرسه

دست راست وی اصابت کرده و نقش بر 

 .زمين می شود

اين واقعه ساعت دوازده ظھر و ھنگام 

تعطيلی مدرسه ابتدايی رمين و خروج 

رخ داده است    دانش آموزان از مدرسه
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اما عليرغم آن ماموران انتظامی به سمت 

يک خودرو مظنون به قاچاق سوخت آتش 

 .گشوده اند

ماموران پس از اين واقعه محل را ترک 

کرده و پس از مراجعه مردم به ک&نتری، 

 .منکر تير اندازی شده اند

يکی از انتقادات بدون نتيجه فعاfن مدنی، 

بلوچستان شليکھای بی ضابطه ماموران 

انتظامی ايران به سمت خودروھاست که 

تاکنون باعث کشته شدن بسياری از افراد 

 .استبيگناه شده 

 

ھشدار سازمان ملل نسبت به تجاوز 

 جنسی به کودکان و زنان پناھجو
مليسا :  المللی فرانسه  به گزارش راديو بين

فلمينگ، سخنگوی کميساريای عالی 

پناھندگان سازمان ملل متحد اع&م کرد که 

با استناد به شواھد قابل اعتماد، زنان و 

کودکان پناھجويی که در مسير ورود به 

ھای جنسی  اروپا ھستند، مورد خشونت

 .گيرند قرار می

زنان و کودکان، يک سوم جمعيت 

چندصدھزار نفری پناھجويان را که طی 

اند، تشکيل  سه ماه گذشته وارد اروپا شده

به نوشته خبرگزاری فرانسه .  می دھند

اين پناھجويان اغلب اھل کشورھای 

 .سوريه، عراق و افغانستان ھستند

خشونتھای جنسی صورت گرفته عليه 

زنان و کودکان پناھجو بيشتر در جزيره 

ای    جزيره،لسبوس يونان صورت گرفته

که با موج پناھجويانی که از ترکيه آمده 

 .اند، روبروست

ھای شاھدان، کودکان تنھايی  بنا بر گفته

که پول ندارند، مورد تجاوز جنسی از 

 .گيرند سوی قاچاقچيان انسان قرار می

خبرگزاری فرانسه امروز نوشت که تنھا 

 رکورد جديدی در ورود ،طی پنج روز

مھاجران به جزاير يونان ثبت شده و طی 

 ھزار پناھجو به اين جزاير ٤٨اين مدت 

 *.رسيدند

مرگ ساgنه بيش از سه ميليون کودک 

  دنيا به علت گرسنگیدر

 بنابه گزارشات دو موسسه خيريه

 ھزار ٥٠٠ ميليون و ٣اروپايی، ساfنه 

کودک در سراسر جھان فقط به دليل گرسنگی 

 بنابه اين .جان خود را از دست می دھند

گزارشات، ھم اکنون بيش از يک ميليون 

نفر در سراسر دنيا از گرسنگی رنج می 

اين گزارش می افزايد، جنگ و .  برند

 ٥٢ھای داخلی، شدت گرسنگی را در   ناآرامی

ای   کشور به سطح جدی و ھشدار دھنده

 ١٧٢به طوريکه حدود .  رسانده است

ميليون نفر در سراسر دنيا به علت جنگ 

 . از گرسنگی رنج می برند

 

چھل ھزار کودک در وgيت ننگرھار از  

 واکسيناسيون فلج کودکان محروم ماندند

ھای محلی وfيت ننگرھار در شرق  مقام

ھا  گويند ناامنی سبب شده ده افغانستان می

ھزار کودک از واکسن فلج اطفال در اين 

 .وfيت محروم بمانند

برنامه واکسيناسيون فلج اطفال در 

شود که  ننگرھار در حالی راه اندازی می

به تازگی يک کودک در اين وfيت جان 

خود را در اثر بيماری فلج اطفال از دست 

داده و چھار مورد ديگر ابت& به فلج 

 .اطفال در ننگرھار ثبت شده است

 ھزار کودک در جريان ۶٢٧قرار بود 

دور تازه مبارزه با فلج اطفال در اين 

که ناامنی و جنگ   .وfيت واکسينه شوند

 ھزار کودک را از ۴٠در ننگرھار، 

  دريافت واکسن فلج اطفال محروم کرده

 .است

بيماری فلج اطفال تقريباً در سراسر جھان 

: کن شده است، به جز سه کشور ريشه

 .افغانستان، پاکستان و نيجريه

به گفته وزارت بھداشت افغانستان، از 

 مورد ابت& به ١٢آغاز سال جاری تاکنون 

 .فلج در اين کشور گزارش شده است

فلج اطفال يک بيماری ويروسی است که 

 اقدام ١٩٨٨قابل درمان نيست و از سال 

کنی آن آغاز شد و از  جھانی برای ريشه

آن سال تا به حال، موارد ابت& به اين 

 درصد کاھش ٩٩بيماری به ميزان بيش 

در چند سال اخير ابت&ی به   .يافته است

اين بيماری عمدتاً در مناطق ناآرام جنوبی 

 .و شرقی افغانستان گزارش شده است
 

محروميت از تحصيل به دليل تفکيک 

 جنسيتی

به گزارش خبرگزاری ھرانا، مدير 

مدرسه شھيد چمران روستای خشت سر 

از توابع شھرستان محمود آباد استان 

مازندران به دليل اجرای طرح تفکيک 

جنسيتی دانش آموزان پسر ک&ش ششم را 

از مدرسه بيرون کرد و در روز اول مھر 

 .به اين مدرسه راه نداد

دانش آموزان ک&س ششم دبستان روستای 

خشت سر از ک&س اول تا ک&س پنجم 

بصورت مختلط با دخترھا در يک مدرسه 

و يک ک&س درس ميخواندند و بصورتی 

کام& موفق رقابت داشتند و درس 

دراين پنج سال ھيچ مشکلی .  ميخواندند

نبوده و ھيچ شکايتی از طرف خانواده 

اما .  دخترھا يا خانواده پسرھا نبوده است

متاسفانه امسال طرح تفکيک اجرايی شده 

و گفته اند که بايد دخترھا از پسرھا جدا 

 .شوند

 دانش آموزان ک&س شش اين ٢٠از ميان 

 ١٣دبستان، ھفت دانش آموز دختر و 

دانش آموز پسر حضور دارند که بنا بر 

 دانش ١٣اين طرح تفکيک جنسيتی، 

آموز پسر نمی توانند برای سال جديد 

 .تحصيلی در اين مدرسه درس بخوانند

: پدر يکی از اين دانش آموزان پسر  گفت

) پسرھا(به ما می گويند فرزندان خودتان 

. را بايد به روستايی ديگر و يا شھر ببريد

من مستاجرم و درآمدم برای اين مسئله 

 ھزار ١۵٠کافی نيست و نمی توانم ماھی 

تومان ھزينه سرويس و اياب و ذھاب و 

 .خرج ھای ديگر فرزندم را بدھم

آموزش و پرورش منطقه می گويد که از 

 .*استان بخش نامه آمده است
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 . . .ادامه از صفحه يک 

در برابر اين اقدام زندانيان سياسی 

مسئولين زندان که گويا برای بازديد به آن 

بند رفته بودند، ناگزير به ترک محل شده 

و بھنام و رسول را به بھداری زندان 

 .انتقال دادند

 زندانی سياسی به ١٢ دارالقران ٢در بند 

سر ميبرند و تعدادی ديگر نيز در بندھای 

ديگر اين زندان در بين زندانيان عادی که 

اکثرا داری بيماری ھای واگير دار از 

قبيل ايدز و ھپاتيت ھستند، نگھداری می 

نگھداری زندانيان سياسی در ميان .  شوند

زندانيان عادی بخشی از فشار و شکنجه 

 . بر روی زندانيان سياسی است

 

جمھوری اس&می انسانھا را بخاطر اينکه 

ميخواھند آزاد باشند و زندگی ای انسانی 

داشته باشند و برای آن مبارزه ميکنند، 

مورد پيگرد قرار داده و دستگير و 

در زندان نيز در کنار .  زندانی ميکنند

شکنجه آنھا را به اشکال مختلفی چون 

محروميت از دارو و درمان، نگھداری 

آنھا در ميان زندانيان معلوم الحال 

خطرناک در زندان عادی، و محروميت 

از اوليه ترين نيازھای زيستی آنھا را 

. مورد اذيب و آزار دائمی قرار ميدھد

 دارالقران صدای ٢زندانيان سياسی بند 

اعتراض خود را به سياستھای 

جنايتکارانه جمھوری اس&می در زندانھا 

 . بلند کرده اند

 

کمپين برای آزادی کارگران زندانی از 

 ٢اعتراض بر حق زندانيان سياسی بند 

دارالقران حمايت و پشتيبانی کرده و به 

عنوان اولين اقدام خواستارانتقال فوری 

تمام .  آنان به بند زندانيان سياسی است

 .زندانيان سياسی بايد فورا آزاد شوند

وضعيت جسمانی بھنام ابراھيم زاده 

او از درد گردن، کمر .  نگران کننده است

و بيماريھای مختلفی که زير شکنجه ھا و 

فشارھای درون زندان به آن مبت& شده 

بھنام بايد فورا آزاد و .  است، رنج ميبرد

. تحت درمان و معالجه قرار گيرد

درگذشت شاھرخ زمانی از فعالين 

سرشناس کارگری در زندان رجايی شھر 

برای ھمه ما يک ھشدار بود، به کمک 

بھنام ابراھيم زاده ھا و رسول حردانی ھا 

 . بشتابيم

 

بھنام ابراھيم زاده فعال دفاع از حقوق 

کارگر، حقوق کودک و حقوق 

او از رھبران شناخته شده .  انسانھاست

 در ٨٩ خرداد ٢٢کارگری است که از 

اش    سال حکم قبلی٥زندان بسر ميبرد و 

اما با اتھاماتی واھی . را سپری کرده است

و پاپوش دوزيھای ساختگی چون 

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه "

امنيت کشور، ارتباط با سرپل مجاھدين، 

فعاليت تبليغی عليه نظام و ارتباط با احمد 

شھيد و داشتن ماھواره در حکم جديدی 

محکوم به ھفت سال و ده ماه زندان شده 

بھنام در زندان ھمواره زير فشار .  است

شکنجه و اذيت و آزاد قرار داشته و 

مدتھاست که در کنار زندانيان عادی 

معلوم الحال بسر ميبرد و جانش در خطر 

ع&وه بر ھمه اين فشارھا ھمانطور .  است

ايم فرزند او نيما   که قب& نيز گزارش کرده

با بيماری سرطان دست و پنجه نرم ميکند 

و ھمراه با بھنام ھمسر و فرزندش نيما 

اما عليرغم .  نيز آزار و شکنجه ميشوند

ھمه اين فشارھا بھنام ھمواره بر حقانيت 

مبارزه خود تاکيد کرده و از حق و حقوق 

 .خود و ھمبندانش دفاع کرده است

 

بھنام ابراھيم زاده و ھمه کارگران زندانی 

 .و زندانيان سياسی بايد فورا آزاد شوند

به آيت هللا علی خامنه ای رھبر جمھوری 

 اس[می ايران 

نامه سرگشاده در حمايت از :  موضوع

 بھنام ابراھيم زاده 

 

 عاليجناب؛ 

بعنوان يک عضو و مقام اتحاديه ای، اين 

نامه را برای ابراز حمايت تمام اعضای 

اتحاديه ساختمانی جنگلبانی، معدن و 

از بھنام ابراھيم زاده ) CFMEU(انرژی 

بيعدالتی در ھر جايی بی .  برايتان مينويسم

عدالتی در ھمه جاست و تا ھمه آزاد 

بعنوان فعالين .  نشوند ھيچکس آزاد نيست

کارگری و اتحاديه ای استراليا ما از 

تجربيات اخيرمان ميفھميم که وقتی قانون 

ای عليه کسی به کار   بطور بی دادگرانه

گرفته ميشود چقدر عصبانی کننده و 

حق تشکل و .  ناراحت کننده است

ای   عضويت در اتحاديه از حقوق پايه

به اين دليل فعاليت در يک .  انسانی است

تشکل اتحاديه ای ھرگز نبايد جرم تلقی 

روشن است که فعاليت در اتحاديه .  شود

برای واحد توليدی، برای جامعه و برای 

کشور دستاوردھای غير قابل انکاری 

 . دارد

 

ما به ھمراه کل جامعه جھانی بر آزادی 

فوری بھنام ابراھيم زاده تاکيد ميکنيم و 

ميخواھيم که از تمام توان خود برای لغو 

ادامه زندانی .  محکوميت او ت&ش کنيد

ای و زندانيان سياسی  کردن فعالين اتحاديه

ھمه انسانھای شريف را خشمگين 

 . ميسازد

 

دين ھال دبير اتحاديه ساختمانی، :  امضا

 )CFMEU(جنگلبانی، معدن و انرژی 

 ٢٠١٥ سپتامبر ١٥

 ،نامه دبير اتحاديه ساختمانی

جنگلبانی، معدن و انرژی استراليا 

 در حمايت از بھنام ابراھيم زاده
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نظام درمانی که جمھوری اس&می ايجاد 

کرده است، با موازين انسانی بيگانه 

اکثريت کارکنان بخش درمان که با .  است

حقوق ناچيز و در شرايط بسيار دشوار 

کار می کنند، فقط می توانند کمک 

کوچکی به بيماران باشند و صدايشان در 

مقابل اعمال غيرانسانی و حتی 

جنايتکارانه مسئوfن و دست اندرکاران 

 . نظام درمانی به جايی نمی رسد

آنچه که در اين نظام بر جان انسان ھا 

مقدم است نه تنھا کسب سود ھای ھنگفت 

است، بلکه عقايد عقب افتاده و ارتجاعی 

اس&می حاکم بر اين نظام ھر روزه 

من به .  زندگی مردم را تھديد می کند

عنوان عکاس و فيلمبردار به مدت چھار 

سال و نيم در يکی از بيمارستانھای 

تھران کار کرده و شاھد موارد بسياری 

 .از آن بوده ام

بيمارستان نجميه در تھران از موقوفه 

ھای خانواده مصدق است که سپاه 

ھای   کند و خانواده  پاسداران آنرا اداره می

سران رژيم و پرسنل سپاه بيشتر به آنجا 

اين بيمارستان بيشتر .  مراجعه می کنند

اختصاص به بيماريھای زنان و زايمان 

دارد و بسياری ازکارکنان اين 

از .  بيمارستانوابسته به سپاه ھستند

افتخارات اين بيمارستان اين است که در 

 باfترين امتياز در انطباق امور ٨٨سال 

پزشکی با موازين شرعی را بدست آورده 

و نمونه زير را که خود شاھد آن .  است

بوده ام، می توان بعنوان يک مثال از 

 fچگونگی بدست آوردن اين امتياز با

 .ذکر کرد

دکتر عصمت باروتی متخصص زنان و 

زايمان و ھمسر حسين شريعتمداری مدير 

مسئول روزنامه کيھان يکی از 

معروفترين پزشکان اين بيمارستان است 

. و اين نمونه ای از کارھای ايشان است

يک روز ايشان برای کمک به يک 

زايمان دشوار در اتاق زايمان حاضر 

بيمار برای انجام زايمان طبيعی .  ميشود

بعد از .  به بيمارستان مراجعه کرده بود

انجام معاينات و شنيدن صدای قلب نوزاد 

و وصل کردن آمپول فشار درد شروع شد 

من ھم در .  و او را به اتاق زايمان بردند

بعد از مدتی که مادر .  اتاق زايمان بودم

درد کشيد با کمک پرستار باfخره 

مقداری از سر بچه بيرون آمد و دکتر ھم 

سر بچه را گرفت و کشيد ولی بيرون نمی 

من ھر لحظه احساس می کردم اfن .  آمد

بعد از يک .  سر بچه از بدن جدا ميشود

ساعت به اين نتيجه رسيدند که زايمان 

با ت&ش زياد سر .  طبيعی امکانپذير نيست

نوزاد را به داخل رحم ھدايت کرده و 

مادر را آماده کردند که به اتاق عمل 

تا بوسيله برش از زير شکم يا .  برود

ھمان عمل سزارين بچه را بيرون 

 .بياورند

وقتی نوزاد را بيرون کشيدند ديديم که 

ھمه .  دارای دو سر و يک بدن است

در ھيچ يک از مدارک .  متعجب شدند

پزشکی که ھمراه بيمار بود اشاره ای به 

زن بيمار .  غيرطبيعی بودن بچه نشده بود

فقط يک بار سونوگرافی شده بود چون 

دکتر او اعتقاد داشت که سونوگرافی زياد 

برای جنين خوب نيست و در ھمان يک 

بار ھم متوجه نشده بود که جنين دارای 

دو سر بوده و غير طبيعی است و نياز به 

به ھمين دليل مادر و .  اقدامات ويژه دارد

. پدر ھم از چنين مسئله ای بی خبر بودند

اين بيمار در تمام دوران حاملگی تحت 

نظر ھمين پزشک و در درمانگاه ھمين 

بيمارستان معاينه شده و تحت نظر بوده 

است و به ھمين دليل آنھا مسئول اين 

 .خطای بزرگ بوده و بايد پاسخگو باشند

احتماf به ھمين دليل به دستور پزشک از 

 احيا و کمک کردن به زنده ماندن نوزاد 

 ی5 ��	دت در�	ر$ 
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  زينت السادات قائم مقامی
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 . . .ادامه از صفحه پيش 

و به خانواده اين زن و .  خودداری شد

کودک نوزادش گفتند نوزاد شما از بين 

خانوده ھم با فھميدن غير .  رفته است

طبيعی بودن نوزاد تمايلی به ديدن او 

نداشتند و تعمد پزشک در از بين بردن 

نوزاد و اھمال او در کارش را پيگيری 

من در اتاق عمل سمت مھمی .  نکردند

نداشتم و نمی توانستم در آن لحظه کاری 

برای اين نوزاد انجام دھم ولی با خودم 

عھد کردم اين جنايت و جنايات ديگری 

مانند ختنه زنان که به گفته رھبری (

که در اين بيمارستان )مشروعيت دارد

من .انجام ميشود، را به گوش ھمه برسانم

بعنوان عکاس بيمارستان در ھمه زايمانھا 

از نوزاد عکس می گرفتم اما در اين 

مورد به من دستور دادند که اجازه عکس 

گرفتن ندارم ولی موفق شدم مخفيانه چند 

 . عکس از نوزاد بگيرم

دکتر باروتی چنين توجيه می کرد که 

نطفه نوزاد در شب حرام بسته شده و 

خوشحال بود که زنده نمانده است و با 

ھمين استدfل برای خانواده توجيه می 

 .کرد که چه بھتر که نوزاد از بين رفت

اين ماجرا نمونھکوچکی از وقايع جنايت 

کارانه و ضد انسانی است که در رژيم 

اس&می اتفاق می افتد و بی ارزشی جان 

انسانھا در مقابل سود پرستی و عقايد 

ارتجاعی و عصر حجری دست 

اندرکاران جمھوری اس&می را نشان می 

 .*دھد

الملل از اينکه مقامات قضايی  عفو بين

ايران آتنا فرقدانی، فعال مدنی را حين 

اند  واداشته“  تست بکارت”حبس به انجام 

به شدت انتقاد کرده و آن را نمونه شکنجه 

و خشونت جنسی عليه زنان و ھدف آن را 

 .بازداشتن از فعاليت سياسی دانسته است

ای از  الملل در اط&عيه سازمان عفو بين

رفتار مقامات ايرانی با آتنا فرقدانی، فعال 

مدنی و کارتونيست ايرانی که در زندان 

 .برد، به شدت انتقاد کرده است به سر می

پيش از آنکه دادگاھی عليه آتنا فرقدانی به 

) محمد مقيمی(دليل دست دادن با وکيلش 

برگزار “  رابطه جنسی غيرزنا”به اتھام 

تست ”کنند، او را مجبور به شرکت در 

 .اند کرده“ بکارت و بارداری

نويسد که اين رفتار با  الملل می عفو بين

ننگ ديگری بر "فعال مدنی ايرانی 

آور خشونت عليه زنان در  رکورد شرم

نوشته عفو   پنج،افزايد  می است وايران

الملل، در يادداشتی که آتنا فرقدانی در  بين

زندان نوشته و به رؤيت اين سازمان 

حقوق بشری رسيده، آمده است که مقامات 

 او را ٢٠١۵ اوت ١٢قضايی در تاريخ 

به مرکز پزشکی خارج از زندان برده و 

خواھند  ھايی را که می اند تست وادار کرده

انجام دھد، در حالی که روشن بوده در پی 

 .اند يافتن مدرکی عليه او بوده

سعيد بومدوحا، مدير بخش خاور ميانه و 

الملل، اتھام  آفريقای شمالی عفو بين

 به دليل دست دادن با "رابطه جنسی"

 دانست و مجبور کردن "چرند"وکيل را 

فرقدانی به انجام تست بکارت و بارداری 

 . خواند"کننده شوکه"را 

مقامات قضايی ايران با چنين کاری در 

حقيقت خشونت جنسی را برای ترساندن، 

تنبيه يا آزار دادن فرقدانی استفاده 

 .اند کرده

 اجباری در سراسر جھان "تست بکارت"

شکلی از خشونت و تبعيض عليه زنان و 

اين تست ھمچنين .  شود دختران دانسته می

نقض قوانين مربوط به ممنوعيت شکنجه 

يا رفتارھای غيرانسانی و بيرحمانه است 

الملل اشاره  که ھمان طور که عفو بين

المللی  کند در اصل ھفتم ميثاق بين می

حقوق مدنی و سياسی آمده و ايران نيز 

 .يکی از امضاکنندگان آن است

آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کارتونيست 

ھای  ھا و کارتون  ساله، به دليل نوشته٢٨

انتقادی خود و افشاگری درباره اعمال 

 ١٣٩۴خشونت در زندان در خرداد ماه 

 محکوم شده  ماه حبس٩ سال و ١٢به 

اجتماع و تبانی عليه "ھای او  اتھام.  است

 "فعاليت تبليغی عليه نظام"، "امنيت ملی

توھين به رھبری، رئيس جمھور، "و 

الف -٢نمايندگان مجلس و ماموران بند 

 عنوان شده "اش سپاه در حين بازجويی

 .است

المللی مدافع حقوق  شبکه بين

 خود را ٢٠١۵ھا جايزه سال  کارتونيست

 .* اھدا کردبه آتنا فرقدانی
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 دبير نھاد کودکان مقدمند

 کريم شامحمدی
shamohammadi3@gmail.com 

 تماس با نھاد کودکان مقدمند
 

barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-761888027 
Fax: 0046-706199054  

Address: Barnen Först 
Box 48 

151 21 Södertälje Sweden 
 

 سردبيرنشريه فارسى

 سيامک بھاری
 

siabahari@gmail.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 ،مقاgت
وضعيت کودکان را دراين صفحه 

 منتشر کنيد
 

(Kodakan moghadamand) 

سراسر تابستان به جز يكشنبه ها، هر روز        

صبح با صداي آهنگين و ريزه اش از          

ميان كوچه هاي شهر    .  خواب بيدار شدم  

كوچك ما كه هنوز داشت آخر هاي         

خواب خوش اش را مي ديد، نان تازه مي         

  .فروخت

. .  و  بدغ  ازه تازه نون تازه، روغني و دا       

 !تازه

يواش .  مدتي توي كوچه ي ما معطل مي كرد 

يواش سرهاي ژوليده و خوابالود همراه با       

سبدي كه به آن طناب باريكي وصل        

شده بود در بالكن هاي خانه ها ظاهر مي         

  .شدند

  ! دو تا نونـ

سبد از طبقه ي پنجم فرود مي آمد، نان ها          

را در  آن مي گذاشت و پول خرده ها           

را بر مي داشت و وقتي نان داغ بريده          

شده روي ميز صبحانه حاضر مي شد،         

صداي ريزه  نانواي دوره گرد، ديگر دور        

روز اول مدرسه ها با وسواس      .  شده بود 

گوش به زنگ بودم، با دلنگراني از خودم        

با دلخوري ميان انجام    !پرسيدم، نكند بيايد  

كارهاي روزانه مرتب از پنجره سرك مي     

كشيدم و به كوچكترين صدا با دقت گوش        

چاي به دست   .  اما صدايي نيامد  .  مي دادم 

به بالكن رفتم و روي صندلي خاك گرفته         

بعد از يك شب نسبتا سرد،      .  نشسته ام 

.  آفتاب گرماي خوشايندي داشت     

ناگهان پسرك را ديدم با دوستش از ته         

دوستش با صداي بلند    .   كوچه ظاهر شد  

.  آوازي مي خواند و دست مي زد         

پسرك  هم دست هايش را از هم باز          

دست هر دوشان   .  كرده بود و مي رقصيد    

آنها رقصان و   .  چند دفتر و كتاب بود     

آوازه خوان از دور آمدند، نزديك خانه       

ي ما كه رسيد، خندان كنان ايستاد و دستي         

تكان داد و بعد در پيچ كوچه به طرف           

بي اختيار  .  مدرسه ي محل  ناپديد شد      

نفس عميقي كشيدم و انگار سنگيني يك        

شايد دلم  .   دغدغه  از شانه هايم رفت     

براي صداي ريزه اش و  بوي نان تازه اش          

تنگ مي شد، اما از اينكه نگاهم بدرقه ي         

راه مدرسه اش شده بود، احساس راحتي        

 .مي كردم

چقدر اين چاي بدون نان داغ و صبحانه          

 .*لذت بخش بود

 

اين شماره؛
 بدون نان

 لي[ يوسفی
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  فوری جنبش دفاع از حقوق کودکانخواستھای
 تسھيل پيشروی  و متشكل ش�دن ھ�رچ�ه ب�ي�ش�ت�ر ج�ن�ب�ش دف�اع از نھاد کودکان مقدمند به منظور

حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زير را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جن�ب�ش دف�اع 
 : 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 باfترين سطح ممکن، تضمين کند و کمک ھزينه ھای fزم 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 


