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 به کمپین دفاع از حقوق کودکان بپیوندید

 المللی دفاع از حقوق کودکان است.  نهاد کودکان مقدمند، کمپين بين
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 گل اومد، بهار اومد، هنوز سر كاريم

 عيد شما مبارك . . .

 عيد ما كي مياد؟!
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 نشريه کودکان مقدمند:

باالخره شورای عالی کار حداقل دستمزد  
برای کارگران را اعالم کرد. با اين 

های کارگری چه  دستمزد وضعيت خانواده
 شود؟ می

  

    :سيامک بهاری

اين هجوم سازمان يافته ديگری به معيشت 
ای است که چندين بار  ميليونها خانواده

زير خط فقر، به فالکتی دردناک رانده 
اند. اين رياضت اقتصادی در دوران  شده

پسا برجام است. پيش از اعالم حداقل 
آيد که مانور حمله به  دستمزد يادتان می

تجمعات کارگری را اعالم کردند و تا 
توانستند در بوق کردند که با کارگران 
معترض برخورد خشن خواهند کرد. 

نمايندگان کارگران را احضار کردند و 
تری برای فعالين کارگری  احکام سنگين

 در زندانها صادر کردند. 

کند خط فقر  خود اين حکومت اعالم می
حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان 
است، يعنی تازه اين مرز فقر است. نه 
يک زندگی مرفه و سزاوار انسان. 
مشخص ميشود که هجوم به معيشت 
ميليونها خانواده کارگری در شرايطی که 
بيکاری و تهديد به بيکارشدن مثل شمشير 
داموکلس روی سر کارگر ومزدبگير 

خورد. در حالی که گرانی  جامعه چرخ می
کند و هر روز معيشت ميليونها  بيداد می

خانواده در معرض خطر بيشتری قرار 
 گيرد.  می

شورايعالی کار و شرکا با تعيين 

هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد، ٨١٢
 کنند. جنگی رسمی و علنی را اعالم می

موضوع دستمزد مستقيما معيشت و 
زندگی و سطح استاندارد آن را نشان 

ای نيست که  ميدهد. نيازی به توضيح ويژه
با اين حداقل دستمزد اعالم شده، حتی  
اگر به موقع هم پرداخت شود، چه 

ای را رقم خواهد زد. چگونه زندگی  فاجعه
 های کارگری را هدف قرار ميدهد.  خانواده

اين رقم کل دستمزد پرداختی به هر  
رود. خانواده  مزدبگيری را نشانه می

کارگری حداقل چهارنفره با اين هجوم 
که ديگر به   تکليفش چيست؟ سوء تغذيه

يک اپيدمی رسمی در کشور بدل شده 
است، ميليونها کودکی که از چرخه 

تحصيل به بازار 


	� ��د ���ر!�� 
 گوييم. همگی خسته نباشيد. ايد. تبريک می از حقوق  کودکان سهيم بوده نو شدن سال و آمدن بهار را به همه شما که در کارزار دفاع

نشريه کودکان مقدمند، يکسال ديگر را با همراهی شما طی کرد. شما که حرمت و حق پايمال شده کودک را به حرمت جامعه پيوند 
 وقفه شما ستونهای اصلی نشريه شد.  زديد. فرياد حق طلبی شما، و حاصل تالش بی

از محروميت ها نوشتيد، از راهکارها نوشتيد، اميد به خاتمه دادن به حرمان بی حقوقی کودک را در دل جامعه همچنان گرم 
نگهداشتيد. راه نشان داديد، کودک و حقش را به بستر اصلی جامعه کشانديد. رفته کودک، معيار رفته جامعه است، پرچمی در 

 دستان پرقوت شما بود.

صحبت فقط بر سر تشکر از تالشهای خستگی ناپذير نيست. صحبت بر سر متحد شدن انسانهايی است که تالششان توانست هر 
 صفحه اين نشريه را به برگی از مبارزه و ايجاد سنتی نو و انسانی، ماندگار و مقاوم، سرشار از اميد بدل کند.

 راهی نو، تالشی سترگ و هم پيمانی شوق انگيز در راهی که پيش روست.

شالق گرانی و بيکاری پشت خانواده های بيشتری  سالی که گذشت، سال پرفراز و نشيبی برای همه فعالين دفاع از حق کودک بود.
را سياه کرد، کودکان بيشتری از درس و مدرسه کنده شدند. درهای بيشتری به روی کودکان بسته شد. اما دستهای بيشتری در هم 

 رفت تا حمله به معيشت کودکان را پس بزند.

نشريه کودکان مقدمند،همچنان صحنه حضور و تالش پر شور شما برای برپايی دنيايی ايمن و خالق و شايسته کودکان خواهد 
 است. حاصل کار و خالقيت شماست.

 دست همگی تان را يکبار ديگر به گرمی ميفشاريم. ادامه اين راه، تنها با حضور مصمم شما امکانپذير خواهد بود.

 سال نو و بهاران خجسته باد!

�یی� ��ا�� د�	��د و ���ق ��د��ن� 
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٣٠ادامه در صفحه   
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امير امراللهی نوجوان محکوم به اعدام، 
سال حبس، مجددا   ١٠پس از گذراندن 

حکم غير انسانی اعدام وی، توسط ديوان 
 عالی کشور تاييد شد.

است، در  ١٣۶٨اميرمتولد دهم آبان ماه 
سال سن  ١۶زمان دستگيری فقط 

در يک  ١٣٨۴آبان ماه  ٢٨در   داشت.
نزاع خيابانی، يک نوجوان ديگر به نام 
محسن کاظمی را از ناحيه راست سينه 
مجروح کرد. مقتول پس از نيم ساعت که 
خون زيادی از دست داده بود به 
بيمارستان منتقل شد. در آنجا به دليل عدم 
رسيدگی و نبودن تجهيزات کافی جان 
خود را از دست داد. پس از اين حادثه 
شوم، پدر امير شخصا فرزند خود را به 

چرا که،  .مراجع انتظامی معرفی نمود
امير هيچ گونه قصد اوليه ای برای 

 ارتکاب به قتل نداشته است. 

خانواده امير امکانات مالی برای گرفتن 
وکيل نداشت. وکيل تسخيری او نتوانست 
کاری انجام دهد و عليرغم امير فقط 
شانزده سال داشت و پزشکی قانونی 
سالمت روانی او را تاييد نکرده بود. رای 

 به اعدام او داد. 

سال را با کابوس اعدام طی  ١٠امير 
کرد. سال گذشته ديوان عالی حکم 
اعدامش را نقض کرد و رای به  بررسی 
مجدد پرونده، بر اساس قانون جديد 
مجازات کيفری داد. قاضی دادگاه بدون 
در نظر گرفتن تاييد پزشکان بر عدم ثبات 
روانی و اينکه در هنگام وقوع حادثه او 

ساله بوده است که همان  ١۶فقط کودکی 
موقع هم از تعادل روانی کافی برخوردار 
نبوده ست، مجددا حکم اعدام او را تأييد 

 کرد.

پدر امير در نامه ای به خانواده مقتول می 

فرزند من در زندان مشکل روحی "گويد: 
پيدا کرده و چندين بار دست به خودکشی 
زده و همه بدن او مجروح است. حتی 
مالحظه فرموديد که در روز دادگاه گفت: 

 ."بابا بگذار مرا بکشند تا راحت شوم

  

هياهوی دروغين دستگاه قضايی که ادعا 
ميکند قوانين کيفری در باره مجازات 
کودکان را تغيير داده است، در اينجا هم 

 پوشالی بودن خود را نشان ميدهد. 

سازمان عفو بين الملل رسما به اين حکم 
اعتراض کرده است و خواهان توقف 

 اجرای آن گرديده است.

 

 مردم شرافتمند، فعالين عليه اعدام

نهاد کودکان مقدمند مصرا از شما 
ميخواهد که از خانواده محترم و داغدديه 
کاظمی، ضمن دلجويی بخواهيد که با 
دست خود مرتکب قتل يک نوجوان بيمار 
نشوند. برای نجات امير از چوبه دار بايد 
فوری دست بکار شويد و با اعتراض به 
اين حکم غير انسانی در مقابل  بيدادگاه 
کيفری شيراز تجمع کنيد. اعالم کنيد که 
روند بررسی اين پرونده بشدت مختوش 
است. خواهان توقف اجرای حکم اعدام 

 اين نوجوان دردمند شويد!

از همه فعالين عليه اعدام در سراسرجهان 
می خواهيم که بصورت اضطراری با 
مراجع ذيصالح و بويژه وزارت 
امورخارجه کشورهای خود برای 
اعتراض رسمی و متوقف کردن حکم 
اعدام و محکوميت جمهوری اسالمی در 
تماس فعال باشيد. امير را بايد از طناب 

 دار جمهوری اسالمی نجات دهيم!

 

 نهاد کودکان مقدمند

 ١٣٩۴اسفند ١٣ 

 ٢٠١۶مارس  ٣
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 جمهوری اسالمی ميخواهد يک نوجوان بيمار را بکشد!
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به مناسبت اول مارس، روز جهانی 
بدون تبعيض، به سراغ دو تن از فعاالن 

ی اين  اجتماعی ايران رفته و درباره
روز با آنها به گفتگو نشستيم. حاصل اين 

 :گفتگو را در ادامه بخوانيد

  

عضو  در ابتدای جلسه حسين ميربهاری 
شورای جمعيت دفاع از کودکان کار و 

ی حقوق  خيابان و از فعالين پر سابقه
کودک ضمن تبريک روز بدون تبعيض 
بيان کرد که رويکرد مقابله با تبعيض به 
دليل شرايط امروز جامعه اهميت 

ی کودکان  و درباره بيشتری يافته است 
گفت که تبعيض در بسياری از 
پارامترها به وضعيت کودکان در 

 .گردد تبعيض بازمی

مددکار و عضو  هاشمی  علی بنی 
شورای جمعيت دفاع نيز در ابتدای 

چنين ابراز  سخنان خود 
تبعيض دارای ابعاد مختلف و  که  داشت 
های تاريخی، اجتماعی و ساختاری  ريشه

های جنسيتی،  است. ما شاهد تبعيض
ی  مذهبی، مليتی و طبقاتی هستيم اما پايه

ی اين اشکال تبعيض  اساسی همه

طور مثال در قانون  اقتصادی است. به
هايی جدی عليه زنان وجود  ديه تبعيض

بندی شاهد تفاوت  دارد و يا در بودجه
جدی ميان نقاط مختلف کشور (قم و 

 .کردستان) هستيم

 

تبعيض در زيربنای اقتصادی و روبنای 
 شود سياسی توليد و بازتوليد می

 

حسين ميربهاری با اشاره به اينکه  
ی  ی تبعيض از واژه جای واژه توان به می

نابرابری استفاده کرد، گفت: در 
های تاريخی مختلف نابرابری  دوره

وجود داشته است و اين تبعيض در 
زيربنای اقتصادی و روبنای سياسی 

 .شود توليد و بازتوليد می

او در توضيح تبعيض بين کودک و 
سال گفت: اثرات تبعيض روی  بزرگ

ساالن است.  کودکان بيشتر از بزرگ
وقتی کودکی ازلحاظ جايگاه طبقاتی 
ً تمام بی  جزو طبقه فرودست باشد قطعا

شود و  های جامعه به او اعمال می حقوقی
تحميل مناسبات جامعه به کودکان ستم 

 .مضاعفی به آنهاست

ی کار از  او اضافه کرد: ورود به چرخه

ديگر عوارض نابرابری در خصوص 
 .کودکان است

سازی  ميربهاری با انتقاد از نهادينه
آميز افزود که  تبعيض در قوانين تبعيض

پذيرش فرودستی از سوی فرِد 
 .فرودست، نهادينه کردن تبعيض است

 

 ای سياسی و طبقاتی است تبعيض پديده

 

هاشمی: مشروط سازی  بنی  به گفته 
قوميتی (کودکان افغان) موجب از 

شود و افراد  خودبيگانگی مهاجرين می
اگر هم ازلحاظ مالی برابر باشند به لحاظ 

نفس برابر  روانی و داشتن اعتمادبه
 .نيستند

ای سياسی  وی ادامه داد: تبعيض پديده
خودی  است که منجر به کنترل خودبه

ی افغانی به  شود و اطالق واژه افراد می
شود و  فرد منجر به موضع پايين او می

شود که کارگری  گاهی مشاهده می
دهد ولی حقوق  مهاجر کاری را انجام می

 .شود او پرداخت نمی

ای طبقاتی نيز هست و  تبعيض پديده
اخالقی کردن آن وارونه کردن حقيقت 

 .آن است

 اول ��� ��رس

�ی%&� روز +��*( )'ی� 

-
+��ی- د�0ع از ��د��ن ��ر و �ی���ن *. �1&� 

�ی% (اول !�رس)&� ����6&- روز +��*( ��ون 
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مثابه نوعی کنترل،  ی تبعيض به او درباره
طور مثال پارامترهای  اشاره کرد که به

تراشی و  استخدام در مراکز دولتی، مانع
افزاری و نوعی تبعيض  ايجاد موانع نرم

 .شده است نهادينه

هاشمی گفت: تبعيض در قانون را  بنی
توان در دستمزدها و حداقل دستمزد  می

هزار تومان کارگران مشاهده کرد.  ٨٢٠
ی عبور از  پايين بودن دستمزدها نقطه

تبعيض و رسيدن به سرکوب اجتماعی و 
اقتصادی است. او به مثال کارگری اشاره 
کرد که ناتوان از پرداخت اجاره و 
تحصيل کودکان و تغذيه فرزندش دست به 

زند و از نامه بجا مانده از  خودکشی می
توان دريافت که اين مزد است که  وی می

کارگران را به سمت تصميم به خودکشی 
راند و طناب دار را دستمزد به گردن  می

اندازد. تبعيض بيماری به وجود  آنها می
آورد و  آورد، قاتل به وجود می می

 .دهد خودکشی را افزايش می

 

شده در دسترس  آموزشی که به کاال تبديل
 گيرد درآمد قرار نمی اقشار کم

  

حسين ميربهاری گفت: چانه برای 
ها به طول  دستمزد و حقوق کارگران ماه

انجامد ولی هدايا و حقوق ميليونی  می
زنی قرار  برای مديران هرگز مورد چانه

 .گيرد نمی

ميليون تومانی خط فقر  ٣اگر به مبلغ 
شويد  شده دقت کنيد متوجه می تعيين

دستمزد بر اساس خط نان يا خط بقا تعيين 

 .شود و نه بر اساس خط فقر می

ی طرح فرمان رهبری مبنی بر  او درباره
 ٣٠٠٫٠٠٠ثبت نام کودکان مهاجر، به 

التعليم مهاجر اشاره کرد که  کودک الزم
هزار نفر از آنان در يک  ٨۵تر از  کم

نام شدند و  روزه ثبت ۵ی زمانی  بازه
در  شده  افزود: آموزشی که به کاال تبديل

گيرد. او  درآمد قرار نمی دسترس اقشار کم
اشاره کرد که برای کودکان مهاجر 
وضعيت بدتر از اين است. عدم اجازه 

عنوان  ورود به مدرسه و ديده نشدن به
انسان آسيب ديگری است که به آنها وارد 

 .شود می

هاشمی در همين رابطه گفت: ريزش  بنی
شهر بيشتر از  تحصيلی در مناطق پايين

 .باالی شهر است

او هجوم به معلمين را در مورد کيفيت 
آموزشی موردانتقاد قرارداد و افزود در 
حالی که نمايندگان مجلس حقوق چند 

کنند بايد  ميليون تومانی دريافت می
 .دستمزد معلمين چندين برابر شود

طور با اشاره به سريال  هاشمی همين بنی
اين سريال  تلويزيونی "شيوع" گفت که 

شده است که هجمه را به  طوری ساخته به
 .کند سمت مهاجرين کاناليزه می

او همچنين تبعيض ملی و تبعيض 
ای در خاورميانه و تالش برای  منطقه

عنوان اساس  شناساندن اختالفات مذهبی به
ها را موردانتقاد قرارداد و  اين جنگ

داری را عامل اصلی  های سرمايه بحران
ای دانست و به  های منطقه جنگ
که برای حل اين  های کالن نظامی  بودجه

 .يابند اشاره کرد بحران اختصاص می

 

وسيله رسانه  سازی تبعيض به نهادينه
 شود انجام می

  

ها گفت:  ی نقش رسانه هاشمی درباره بنی
وسيله رسانه انجام  سازی تبعيض به نهادينه

شود. برای مثال اين تصور که کودکان  می
طور مرتب توسط  کار باند هستند به

شود ولی در  ها بازتوليد می رسانه
خصوص باندهای اختالس چيزی گفته 

 .شود نمی

ها  ميربهاری نيز گفت: کسی به اختالس
که  کند ولی کارگرانی  اعتراضی نمی

کنند و همچنين  برای جامعه توليد می
ای مثل  های رسانه مهاجرين، با برنامه

روند و  زير ضرب می سريال شيوع 
پرسد چه چيزی باعث وضعيت  کسی نمی

 .وخيم افغانستان شده است

در انتهای اين گفتگو مير بهاری ضمن 
تأکيد بر اين نکته که در شرايط فعلی 

تر از ديدن آن است و  نديدن تبعيض سخت
مارس روز جهانی  ٨با اشاره به  همچنين 

آوردهای بزرگ برای  زن و آرزوی دست
زنان گفت: تبعيض جنسيتی ازجمله 
تبعيضات اساسی است و زنان در خانواده 
ً کودکان دختر با نابرابری  و خصوصا

شوند و تبعيض در آنها نهادينه  بزرگ می
ی او تضمين و تأمين  شود. به گفته می

تواند منجر به بهبود حقوق  حقوق زنان می
 *.کودکان شود

 جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان سازمانی غير دولتی است، متشکل از فعالينی که از سالها پيش در زمينه حقوق کودکان 
وارد عرصه عملی و کار مستقيم و رو در رو با  ٧٩مشخصا از سال  "جمعيت دفاع"تحقيق و فعاليت هايی داشته اند. مؤسسين 

 کودکان و بويژه کودکان کار و خيابان شدند. 

سال فعاليت و تحقيق در حوزه ی کودکان، تصميم به فعاليت مستقل و بدون وابستگی به هيچ نهاد و موسسه دولتی  ٢از پی بيش از
دريافت  ٨٢را تقاضايی برای ثبت در وزارت کشور ارسال و موافقت و مجوز فعاليت را در سال  ٨١و غيردولتی گرفته و سال 

 نمودند.

 

 هدف كلی (افق) جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان:

هدف از تأسيس جمعيت دفاع؛ تالش جهت محو كامل كار، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از كودكان و احقاق حقوق و شرايط 
 زندگی انسانی و برابر برای تمامی كودكان جهان.
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نشريه کودکان مقدمند: چرا کودکان پسر 
را ختنه می کنند؟ منشا علمی و بهداشتی 

است در  دارد يا يک دستور مذهبی
يهوديت و اسالم هر دو يک امر واجب و 

 شرعی محسوب می شود

 

گويند ختنه كودكان از  میکريم شامحمدی: 
نظر پزشكان فوايدی دارد. حاال آن را 

ها  بررسی خواهيم كرد كه اين گفتمان
چندتن بر داليل پزشكی متکی نيست، بلكه 
اساسا توجيه كردن ختنه است. داليل 
مرسومی که عنوان ميشود اغلب اين ها 

 است:

کودکانی که ختنه می شوند ريسک  -١
 عفونت ادراری کمتری دارند.

 

ختنه، خطر سرطان آلت تناسلی را كه  -٢
 دهد. در مردان شايع هم نيست، كاهش می

 

های قابل  با ختنه، خطر مبتال به عفونت -٣
 يابد. انتقال جنسی مانند ايدز کاهش می

 

  توان از فيموزيس، بيماری با ختنه می -٤
شوند،  که مردان ختنه نشده به آن مبتال می

 پيشگيری كرد.

 

طبعا اينها اظهار نظر پزشكان موافق ختنه 

هستند كه  است. در مقابل پزشكان ديگری
هر عمل جراحی را با مشكلی كه ميتواند 
ايجاد کند توضيح ميدهند به همين خاطر 

هستند و  مخالف بريدن عضو سالم بدن 
آنرا بی احترامی به حريم خصوصی 

اين پزشكان هم  شخص قلمداد می كنند
 گويند: چنين می

 

ـ ختنه يك عمل جراحی است و هر عمل ١
جراحی هم بدون ريسک نيست و به آلت 
تناسلی که يکی از اعضای طبيعی سالم 
بدن است صدمه می زند. عصبها و 
شريانهای خون با بريدن اين عضو آسيب 

احتمال  می بينند. در هر عمل جراحی
عفونت و خونريزی هست. بيهوش کردن 
و يا بی حسی موضعی برای کودکان 
عوارض جسمی و عصبی در پی دارد. 
ختنه به لحاظ روانی تاثير منفی روی 

 گذارد. كودك می

 

ـ ماده چربی که زير پوست آلت تناسلی ٢
هست محافظ حساسيت آلت تناسلی است، 
در کسانی که ختنه می شوند اين حساسيت 
جنسی تغير پيدا می کند و از لحاظ روحی 

 تاثير منفی می گذارد.

 

کودکان موجب خواهد شد که  ـ ختنه ٣
نگذارد آلت تناسلی رشد طبيعی خودش را 
طی کند و تا يک سانتيميتر در کوتاه شدن 

 طول آن تاثير دارد.

 

ختنه بدون داليل پزشكی، بی احترامی  -٤
 به حريم خصوصی كودك است

 

من اظهار نظر پزشكان را، به سه دسته 
ام كه بتوانم منظورم را برسانم.  تقسيم كرده

دسته اول كه به نظر می رسد از جنبش 

مذهبی هم باشند به نظرم يك جانبه و 
اظهار نظر كرده اند، بعدا به  جانبدارانه 

 داليلی كه آورده اند می پردازم. 

به نظرم اين دسته از پزشکان يک طرفه 
کودکان را  به قضاوت نشسته اند و ختنه 

توجيه می کنند چون همه وقايع را نمی 
ديگر را ارائه  گويند و گزينه های ممکن 

 نمی دهند. 

از فوايد ختنه صحبت می کنند، ولی از 
صدمات ختنه چيزی نمی گويند.از احترام 
به حريم خصوصی کودک و اختيار کودک 

 بر بدنش هم خبری نيست. 

به نظرم چنين پزشکانی جانبدار هستند 
کودکان ممنوع شود،  خواهند ختنه  نمی و 

ای  چونکه ختنه کودکان يکی از ارکان پايه
خواهند بنيان های  مذهبشان هست و نمی

عقيدتی مذهبی شان مورد ترديد قرار 
 بگيرد. منافع عقيدتی و مذهبی دارند.

 

دسته دوم پزشکانی هستند که مذهبی 
نيستند، ولی بهداشت را فرض گرفته اند. 
اين دسته هم به نوعی يک طرفه قضاوت 
می کنند چونكه حقوق كودك را ناديده 

گيرند، برخی پزشکان هم با پيش فرض  می
داليل بهداشتی اثبات نشده، عمل ختنه را 
انجام می دهند. مثال استدالل می کنند، در 
آمريكا هم به داليل بهداشتی چنين عمل 

 گيرد. جراحی انجام می

 

دسته سوم پزشكانی هستند كه داليل منطقی 
علمی دارند و نيز از زاويه حقوق كودكان 
هم اين موضوع را مورد توجه قرار 

 دهند. می

همانطور كه در باال اشاره كردم اين 
پزشكان به درست هر عمل جراحی  را با 

آن مورد  مشكالت و عوارض ناشی از 
 دهند.  بررسی قرار می
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اعضای سالم بدن را نمی برند! تا بدن 
در معرض خطرهای ديگری قرار گيرد 
با اين فرض كه مبادا در آينده دور دچار 
 مشكالتی شود در صورتی كه با رعايت 

 بهداشت مشكالت احتمالی حل خواهد شد. 

به همين داليل است كه ختنه نكردن را 
دانم. مگر اينكه فرد در  درست می

بزرگسالی تصميم بگيرد که ختنه کند. 
برای ما هم كه مدافع حقوق كودك هستيم 
و حقوق كودك در مركز قرار دارد. ختنه 
كودك را تعرض به حريم خصوصی 

 دانيم. كودك و اعمال خشونت عليه او می

الزم است نگاهی به اظهار نظر 
پزشكانی كه موافق ختنه هستند بيندازيم. 

 برخی تناقضات آنرا نشان دهيم: 

شود کودکانی که ختنه می شوند  گفته می
ريسک عفونت ادراری کمتری دارند. 

داليل  خوب اين داليلی كه آورده شده 
بهداشتی است. در اين صورت بهداشت 
را بايد رعايت کرد، همانطور که اگر 
يک هفته مسواک نزنيد احتماال دندانها 

شوند و همانطور كه دستشويی  عفونی می
می رويد اگر خود را خوب تميز و پاک 
نکنيد برايتان مشکالتی پيش می آيد. 
همانطور بطور مثال اگر بهداشت گوش 
و حلق و بينی را رعايت نكنيد دچار 

 شويد. عوارضی می

رود  مثال  برای هر كسی احتمال آن می 
كه آپانديسش عفونی شود، خوب افراد 
نمی روند پيشاپيش عمل جراحی کنند و 
آپانديس را بردراند که مبادا در آينده 

کودکان  عفونی شود! . بله با عمل ختنه، 
را در معرض عفونت، خونريزی قرار 

می دهند كه مبادا روزی عفونت به 
 مجرای ادراری آدمها برود.

گويند ختنه، خطر سرطان آلت تناسلی  می
را كه در مردان شايع هم نيست، كاهش 

دهد. خوب اگر خطر سرطان در  می
مردان شايع نيست چرا بايد ختنه كرد و 

كاهش پيدا كند؟  چه چيزی قرار است
دوما اگر هم باشد باز هم مسئله بهداشت 

مانند  -است و الزم است آنرا رعايت كرد
در صد از مردان دنيا كه ختنه  ٧٠
كنند و  شوند و بهداشت را رعايت می نمی

 مشكل حل است.

گويند با ختنه، خطر مبتال به  يا می
های قابل انتقال جنسی مانند ايدز  عفونت

يابد. اين هم به نظرم جزء  کاهش می
عجايب است كودك رابطه جنسی ندارد 

در  كند. چگونه ايدز را منتقل می
بزرگسالی هم با رعايت نکات ايمنی در 
رابطه جنسی، مانند ديگر بزرگساالن از 

 خود مراقبت خواهد کرد.

توان از  گويند با ختنه می يا می
که مردان ختنه   ، بيماری"فيموزيس"

شوند، پيشگيری  نشده به آن مبتال می
هم بطور عموم  كرد. به نظرم اين

 تواند داليل پزشكی باشد. نمی

اگر يك در ميليون كودكانی دچار  
عفونت يا فيموزيس بشوند خوب به دكتر 

كنند و دكتر جراح آنرا  مراجعه می
معالجه خواهد كرد، در غير  

صورت، ختنه كودكان، هيچ دليل  اين
عقالنی ندارد و تجاوز به حريم 

 شود. خصوصی کودک محسوب می

 

درمطلبی که از شما درنشريه کودکان  
مقدمند منتشر شده، ختنه را نقد ميکنيد، 
برای کودک مضر می دانيد، حتی به 
نوعی به يک خشونت و دست درازی به 
بدن کودک و حتی ناقص سازی جنسی 

 می دانيد.

           

دقيقا؛ به نظرم ختنه ناقص کردن بدن 
کودک با آلت تناصلی  کودک است.

طبيعی به دنيا می آيد و با سنتهای مذهبی 
ناقصش می کنند. بنابر اين ختنه کردن 
کودک يا جراحی آبت تناسلی کودک 
بدون داليل مجاز پزشكی هجوم به جسم 
و حريم خصوصی كودك است پايمال 
کردن حق و اختيار كودك بر بدنش 
هست. اين هيچ معنايی جز بی حقوق 
کردن کودک بر اساس فرامين مذهبی 

 ندارد.

 

اختيار کودک به بدن خود اساسا می 
تواند در مورد کودک صدق کند؟ آيا 
بزرگساالن و بويژه اوليا کودک در اين 

 باره حقی ندارند؟

 

نه به نظرم اوليای کودکان حق ندارند 
ختنه کنند. اختيار کودک بر  کودکشان را 

بدنش از جمله حقوق کودک است و بايد 
رعايت بشود، همانطور که کسی حق 
ندارد کودکش را تنبيه کند و کتک زدن 
کودک ممنوع است، ختنه هم بايد قانونا 

 ممنوع شود.

 

جنبش مبارزه با ختنه بويژ در آلمان هر 
روز گسترده تر می شود. تا آنجا پيش 
رفت که يکی از دادگاههای فدرال آلمان 
دستور به توقف آن داد. در اين باره 

 لطفا بيشتر توضيح دهيد.

 

بود كه در شهر  ٢٠١٢دقيقا، اواسط سال 
کلن در آلمان، دادگاهی به شکايت يک 
خانواده رسيدگی کرد که فرزند پسرشان 
بعد از يک عمل جراحی ختنه، دچار 
خونريزی شديد شد. بعد از سه روز نبرد 
با مرگ، خوشبختانه نجات يافت. خانواده 
از دکتر جراح شکايت کردند، دادگاه 
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حکم به ممنوعيت اين عمل جراحی مضر 
 يعنی ختنه کودکان داد.

های  سازمانهای اسالمی و يهودی و البی
 آنها دولت آلمان را تحت فشار گذاشتند و 

 ادامه مطلب ختنه از صفحه پيش . . .

 

باالخره دولت آلمان کوتاه آمد و در يک 
پروسه عجوالنه ، پارلمان آلمان، حکم 
دادگاه کلن را ملغی کرد و ختنه مجددا 

 قانونی شد.

در مقابل تصميم پارلمان آلمان و به دليل 
مطرح شدن بحث ممنوعت ختنه، جامعه 
آلمان به حرکت در آمد. سپس اين حرکت 

المللی  به اروپا گسترش و به نوعی بين
بود كه  ٢٠١٢سال  شد. در همان اواسط 

فعالين مدافع حقوق كودكان در مقابل 
پارلمان آلمان در برلين پست به تجمعات 

 اعتراضی زدند. 

مينا احدی از طرف سازمان اكس مسلم و 
من كريم شاه محمدی از طرف نهاد 
كودكان مقدمند سخنران اين تجمع 
اعتراضی بوديم و از تصميم دادگاه برای 
ممنوعيت ختنه كودكان دفاع كرديم، 
هرچند جنبش دفاع از حقوق كودكان عليه 
ختنه نتوانست پارلمان آلمان را در آن 
مقطع به زانو در آورد، ولی اعتراض 
عليه ختنه كودكان در حال گسترش است 

رود كه اين تعرض به جسم و  و اميد می
روان كودكان قدم به قدم در برخی 

 كشورها قانونا ممنوع اعالم گردد.

 

ماه مه در يک تجمع  ٧روز  ٢٠١٥سال 
اعتراضی چندين سخنران در سطح 

 المللی شركت داشتند.  بين

سازمان اکس مسلم در اين حرکت سهيم و 
شريک بود و مينا احدی در اين ميتينگ 

 سخنرانی کرد.

امسال هم از طرف نهاد خيريه ای که در 
آلمان فعاليت دارد با من تماس گرفتند و 
خواستند که خاطره خودم را با يک عکس 
برای آنها بفرستم. آنها کمپينی را به 

شکايت مردان ختنه "اسم  اين 
شروع كردند كه اين ابتکار از   "شده

آمريکا شروع شده است و در آلمان هم به 
 همين اسم فعاليت می کنند. 

عکس و خاطره افراد را می خواهند و 
اعتراض و شکايت اين مردان را به همه 

 جای ممکن می برند. 

 

 لينك آدرس سايت:

 www.beschneidungsforum.de/
-index.php/Thread/6059

an/?-klagen-Betroffene
postID=47762#post47762 

 

نهاد کودکان مقدمند عضو فعال جنبش 
 ممنوعيت ختنه است. چرا؟

كودكان مقدمند نه فقط عليه ختنه كودكان 
كه  بلكه در هر عرصه ای در هر جايی 

ممكن باشد در دفاع از حقوق كودكان 
نهايت تالش خود را خواهد كرد و به 

توانم بگويم كه نهاد کودکان  جرأت می
مقدمند تا حاال در دفاع خويش از حقوق 
کودکان هيچگونه مانع و محدوديت 
جغرافيايى، سياسى، ملى، قومى، فرهنگى 
و مذهبى را به رسميت نشناخته است و به 

حقوق جهانشمول كودكان در حد ممكن 
اش ختنه كودكان  پايبند بوده است. نمونه

است كه هر نوع مالحظه مذهبی، سنتی و 
فرهنگی را در دفاع از حقوق كودكان به 

شناسيم، با آن مخالفيم  و  رسميت نمی
برای روشن کردن اذهان عمومی عليه 
خرافه پراکنی مذهبی از هيچ تالشی 

کنيم. هر فردی خودش در  خوداری نمی
تواند  ايامی كه به سن بزرگسالی رسيد می

برای بدن خودش تصميم بگيرد. در اين 
رابطه هم الزم است بگويم چندين نمونه 
موفقی داشته ايم. خانواده هايی كه 
خودشان را جزء جنبش دفاع از حقوق 
كودكان می دانند و اين مالحظات و 
توجيهات مذهبی و سنتی را كنار گذاشته 
اند و كودكشان را ختنه نكرده اند 

 بوده است.   های موفقی نمونه

 ١٤يا  ١٣كودكشان در سن  از جمله، 
اند كه چرا  سالگی از اوليايشان سوال كرده

اند جواب اوليای  آنها در كودكی ختنه نشده
كودك هم اين بوده است؛ اختيار بدن شما 
به خودتان مربوط است وقتی كه بزرگ 

سالگی رسيديد خودتان  ١٨شديد و به سن 
در مورد بدن خودتان تصميم بگيريد ختنه 

کنيد يا نه، اين تصميم خود فرد در  می
بزرگسالی است. پسر بچه هم اوليايش را 
در آغوش گرفته و از آنها قلبا تشكر كرده 

 اند. 

دانم و از همه  من اين را تجربه موفقی می
اوليای كودكان تقاضا دارم كودكانشان را 

 ختنه نكنند. 

 

اجازه بدهيد كودكان شما بر بدن خودشان 
اختيار داشته باشند! مطمئن هستم شما و  
كودك شما در نهايت قلبا راضی خواهيد 
بود. مگر اينكه داليل پزشكی در ميان 
باشد و كودك دچار فيموزيس يا عفونتی 
شده باشد. در اين صورت كار پزشك 

 است كه كودك را معالجه كند. 

رود  ها می يك تقاضای ديگر كه از خانواده
اين است كه بهداشت آلت تناسلی را مثل 
هر جای ديگر از اعضای بدن به كودكان 
پسرتان بياموزيد كه به لحاظ بهداشتی 

 مشكلی برايشان پيش نيايد.*
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ميليونها نفر مهاجر و پناهنده سال س¸خ¸ت  
و پ̧¸رمش̧¸ق̧¸ت̧¸ی را پش̧¸ت س̧¸ر گ̧¸ذاش̧¸ت̧¸ن̧¸د و 
هزاران کودک در حين اين م¸ه¸اج¸رت از 

 بين رفتند.

درگذر از دري¸ای س¸ي¸اه  ب¸ي¸ش از ه¸زار  
کودک  جان خ¸ود را از دس¸ت دادن¸د ک¸ه 

 آيالن کودک سوری سمبل آنها شد. 

تعداد زيادی از اين کودکان بعد از اين ک¸ه 
به اروپا راه يافتند، ناپ¸دي¸د ش¸دن¸د و گ¸م¸ان 
می رود که توسط بانده¸ای ق¸اچ¸اق رب¸وده 

 شده باشند. 

تعداد ديگری هم در کمپ ها م¸ورد اذي¸ت 
و  اس¸ت¸ف¸اده ج¸ن¸س¸ی واق¸ع ش¸دن¸د و ت¸ع¸داد 
دي̧¸گ̧¸ری ه̧¸م م̧¸ورد اس̧¸ت̧¸ث̧¸م̧¸ار در م̧¸ح̧¸ل 
کارهای سياه و قاچ¸اق ق¸رار م¸ی گ¸ي¸رن¸د. 

تمام خبرهای س¸ال گ¸ذش¸ت¸ه از اي¸ن ق¸رار 
بود: نسل تازه نفس و کوچک دي¸گ¸ری در 
حال نابودی است و در آوارگی به سر می 
برد. نسلی ک¸ه م¸ی ت¸وانس¸ت در ب¸ه¸ت¸ري¸ن 
مدرسه درس ب¸خ¸وان¸د و رش¸د ک¸ن¸د. ح¸اال 
بدون پدر و م¸ادر در م¸ک¸ت¸ب خ¸ان¸ه ه¸ای 
ق̧¸رآن ت̧¸رک̧¸ي̧¸ه م̧¸ج̧¸ب̧¸ور اس̧¸ت ت̧¸ن̧¸ه̧¸ا ق̧¸ران 
بياموزد و جايی برای  ادامه ی ت¸ح¸ص¸ي¸ل 
اش وج¸ود ن¸دارد. گ¸اه̧¸ی ن¸ام¸ه ه¸اي¸ی از 

 شاگردانم به دستم می رسد.

همه بدين مضمون:  خسته ام، ن¸ا ام¸ي¸دم،  
دلم برای وط¸ن¸م ت¸ن¸گ ش¸ده، م¸ی خ¸واه¸م 
برگ¸ردم، پ¸س ک¸ی از اي¸ن¸ج¸ا راح¸ت م¸ی 
شويم؟ دلم برای خانواده ام تنگ است؟ از 
پدرم خبری ندارم. تنها برادرم رفت ح¸ل¸ب 

اين نام¸ه ه¸ا را ب¸اي¸د …  و ديگر برنگشت
تک تک جواب بدهم. بگويم که که زندگ¸ی 
ادامه دارد و اميد است و خس¸ت¸گ¸ی ب¸رای 
کسانی ک¸ه زن¸دگ¸ی را دوس¸ت م¸ی دارن¸د 
معن¸اي¸ی ن¸دارد و درد دوری و ن¸اب¸اوری 
م̧¸رگ پ̧¸در و م̧¸ادر را ب̧¸ي̧¸ان̧¸دازم گ̧¸ردن 
گذشت زمان  تا بتوانم کمی و ف¸ق¸ط ک¸م¸ی 

  .التيام ببخشم

مسافران  اين راه ناخواست¸ه ب¸ه¸ار را در  
کنار سيم خاردارهای مرز می گذران¸ن¸د و 
چشم ام¸ي¸د ب¸ه آي¸ن¸ده ای ب¸ه¸ت¸ر را دارن¸د.  
آرزو دارم با  سر برآوردن اولين شک¸وف¸ه 
ها، آنها ه¸م  ب¸ه س¸رپ¸ن¸اه و  ج¸ای ام¸ن¸ی 

 * برسند.

 بهار در كنار سيم خاردار مرزبهار در كنار سيم خاردار مرزبهار در كنار سيم خاردار مرزبهار در كنار سيم خاردار مرز

 براي پناهجويان كوچكبراي پناهجويان كوچكبراي پناهجويان كوچكبراي پناهجويان كوچك

 

 ليال يوسفی
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اين روزها حال و هوای اسفند مرا به 
های خاطرات سالها کار  کوچه پس کوچه

برد. همان  در مناطق فقير نشين تهران می
اش  جا که عيد  نوروز و مردم محتاج

رنگ و بوی ديگری دارد، بوی همين جا 
را ميدهد، بوی فقر، بوی کرايه خانه های 
پس افتاده، بوی نم اتاقهای آفتاب نديده، 
بوی جويهای بی انتهای فاضالبی که 
بخشی از زندگی و بازيها و کنجکاويهای 
کودکانه است. اينجا خبری از آجيل 

هزار تومان خبری نيست و ٩٠کيلويی
کودکانی که خريد سال نو و شب عيد را 

 کنند. تجربه نمی

اينجا فصل بهار با پاييز برای مردمانش 
يکی است! فقر سايه کرخت و سنگينش 
را بر تمام فصول انداخته است. سال چه 
نو شود چه نشود، اينجا خبری از نو شدن 

 نيست!

بيشتر اين مناطق محروم در حاشيه  
جنوب و شرق تهران قرار دارند که 
حاصل سکونت روستاييان مهاجری است 
که به اجبار و در پی يافتن لقمه نانی 

های  راهی شهر شده و عمدتا در کوره
هايی   آجر پزی مشغول کار شدند. در محله

مثل ابتدای جاده ساوه، کيلومتر پنج جاده 

قم، چاردانگه اسالمشهر، اطراف ورامين 
و پاکدشت، منطقه شمس آباد و جاده 

های  خاوران مناطقی هست که اين کوره
 آجر پزی وجود دارند.

هاعمدتا  پزخانه درکنار اين کوره
کنند و  های کارگری زندگی می خانواده

فرزندانی دارند که در کنار درس و 
مدرسه همراه پدر و مادرشان کار انجام 

دهند. روزانه هم يک خانواده سه تا  می
کنند چيزی  چهار نفره که با هم کار می

 زنند. حدود هفت هزار تا قالب می

ها سالهاست که  با  کودکان اين خانواده 
رويای داشتن امکاناتی بهتر روزگار می 

های دوران  گذرانند و از تفريحات و شادی
 اند. کودکی محروم

های شش  خوب به خاطر می آورم بچه
های معصوم  ای که با چهره هفت ساله يا 

و کودکانه، دوشادوش بزرگترها به شدت 
ً می کار می شود گفت از  کردند. تقريبا

توانست يک قالب  سنينی که کودکی می
جا کند در  خشتی را از جا بلند و جابه

های خام  زنی و چيدن خشت فرآيند قالب
 کردند.  روی همديگر مشارکت می

سازند  دانستند آجرهايی که می آنها نمی
برد. برخی از  ها را باال می کدام ساختمان

اين دانش آموزان نيزبا وجود کودک بودن  
پس از پايان ساعت مدرسه، در کوچه ها 

 کردند.  و معابر شهردستفروشی می

ای آنها، تاريک و  های حاشيه گاه سکونت
هايی خالی بود،  نمور و پر از سفره

ها خيلی به دل  پزخانه ها و کوره کارگاه
پايتخت نزديک است اگرچه برای 
بسياری خيلی دور و شايد هم گمنام می 
باشد. کودکان کار اغلب از اين جغرافيا به 

    بوي عيدي بوي عيدي بوي عيدي بوي عيدي 

    بوي بغضبوي بغضبوي بغضبوي بغض

    دستان مهرباندستان مهرباندستان مهرباندستان مهربان جاي خاليجاي خاليجاي خاليجاي خالي

 

 مژگان مظهر سرمدی
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 آيند. مدارس  اطراف می

حضور کودکان و نوجوانان ساکن اين 
مناطق که از آنها با عنوان کودکان کار 
ياد می شود، در مدارس همجوار فضايی 
متفاوت از ديگر مدارس را به وجود 

 آورده بود.

هميشه باديدن اين کودکان درحالی که 
مظلوميت درچهره آنها موج می زد، از 

توانستيم برای آسايش و حمايت  اينکه نمی
ازهمه آنها کاری انجام دهيم ، دردی 

نشست.  اين دسته  عميق بر وجودمان می
از شاگردان ما مثل بسياری از هم 

های خود، آرزوی داشتن چکمه،  کالسی
کوله پشتی و لباسهای گرم در روزهای 
سرد زمستانی داشتند. اما هيچ وقت به 

آوردند. چرا که نداشتن به  زبان نمی
 بخشی ثابت از رندگی آنها بدل شده است.

ها، سرصف صبحگاه  احوالپرسی بابچه 
در مدرسه ای که از هر طرف يک گوشه 

هايی که دستان  اش کج شده بود، و بچه
کوچکشان از فرط کار در سرما و سختی 
بوی کهنگی گرفته و آفتاب، رنگ 
پوستشان را برده انگيزه بيشتری به من 

 داد. ودوستانم برای کار در کنارشان می

بسياری از آنها در کوله پشتی مندرس 
خود اسباب معيشت را نيز به دوش می 
کشيدند تا پس از تعطيلی مدرسه به دنبال 

فروشی در  کار روزانه بروند و با گل
اسفند دود کردن، پاک کردن  ها،  خيابان

کارهايی  فروشی و  ها، فال شيشه اتومبيل
از اين قبيل، از جمله کارگری در غبار و 
خاک و گچ و گل، بتوانند به درآمد 

 خانواده کمکی کرده باشند.

 

تنها دلخوشی آنها حضور در مدرسه و  
هايشان بود و  بودن با همساالن و همبازی

اين که می دانستند در بعضی از ايام سال 
حاميانی دارند که آنها را از ياد نبرده و 
بخش کوچکی از رويای کودکانه شان را 
برآورده می کنند. کسانی که با دستان 
پرمهر خود دست کودکان کار رامی 

 گرفتند تا دستگير آيندگان باشند. 

حاميان کودکان کار پشتوانه ما در مسير 
پر پيچ وخم آموزش اين کودکان بودند. 
انسانهايی که عشق، محبت و حمايت 

جوشد و  هايشان می همچون خون در رگ
کران!   دلشان به وسعت اقيانوسی بی

بخشند بی آنکه خواهان چيزی باشند و  می
اينگونه قدم در راه بنای علم و انسانيت 

و  می گذاردند. آنها معمار دوستی 
اند، کسانی که دستان پرمهرشان  عطوفت

 .دهد نويد روزهای شاد و ايمن را  می
همه تالش اين بود که نوروز برای 
کودکان کار، در مدرسه ما، مثل هر روز 

 .نباشد

هايی که  در مقابل مشکالت و محدوديت 
برای همه کارکنان اين مدارس به جهت 
حضور کودکان کار وجود داشت، 

نهادهای دولتی نه تنها اقدامی برای حل 
مسائل مربوط به مدرسه وکودکان انجام 
نمی دادند بلکه حتی از پذيرش اين که 
کودکان کارگر وجود دارند هم سر باز 

هايی که هر ساله با  زدند. حتی بسته می
عنوان هديه نوروزی کميته امداد به 

 آيند. مدارس  اطراف می

حضور کودکان و نوجوانان ساکن اين 
مناطق که از آنها با عنوان کودکان کار 
ياد می شود، در مدارس همجوار فضايی 
متفاوت از ديگر مدارس را به وجود 

 آورده بود.

هميشه باديدن اين کودکان درحالی که 
مظلوميت درچهره آنها موج می زد، از 

توانستيم برای آسايش و حمايت  اينکه نمی
ازهمه آنها کاری انجام دهيم ، دردی 

نشست.  اين دسته  عميق بر وجودمان می
از شاگردان ما مثل بسياری از هم 

های خود، آرزوی داشتن چکمه،  کالسی
کوله پشتی و لباسهای گرم در روزهای 
سرد زمستانی داشتند. اما هيچ وقت به 

آوردند. چرا که نداشتن به  زبان نمی
 بخشی ثابت از رندگی آنها بدل شده است.

ها، سرصف صبحگاه  احوالپرسی بابچه 
در مدرسه ای که از هر طرف يک گوشه 

هايی که دستان  اش کج شده بود، و بچه
کوچکشان از فرط کار در سرما و سختی 
بوی کهنگی گرفته و آفتاب، رنگ 
پوستشان را برده انگيزه بيشتری به من 

 داد. ودوستانم برای کار در کنارشان می

بسياری از آنها در کوله پشتی مندرس 
خود اسباب معيشت را نيز به دوش می 
کشيدند تا پس از تعطيلی مدرسه به دنبال 

فروشی در  کار روزانه بروند و با گل
اسفند دود کردن، پاک کردن  ها،  خيابان

کارهايی  فروشی و  ها، فال شيشه اتومبيل
از اين قبيل، از جمله کارگری در غبار و 
مدارس مناطق محروم ارسال می شد 

داد  آموز راهم نمی دانش ۵کفاف 
واگرهمکاری وحمايت فعالين حقوق 
کودک نبود اداره مدرسه و تامين بخشی 
ازنيازهای اوليه وضروری اين دانش 

 آموزان امکانپذيرنبود.

طی سالهای گذشته، وضعيت اسفناک 
اقتصادی تحميل شده از سوی حکومت 
اسالمی و سقوط وضعيت اقتصاد 
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ها، پای کودکان بيش از پيش به  خانواده
بازار کار باز شده است. و فشارهای 
شديد اقتصادی باعث محدوديت خدمات 
جمعی از حاميان کودکان کار گرديده 
است. در چنين شرايطی ديگر يک انسان 
به نام پدر و يا دو انسان به عنوان پدر و 
مادر در کنار هم توان تامين معيشت 
خانواده را ندارند. ديگر راه چاره ای جز 
ورود کودکان به بازار کار نيست و 
کودکان بايد از اوايل کودکی خود به 

 دنيايی ديگر پا بگذارند. 

در عمر سراسر نکبت جمهوری اسالمی، 
کودک به هيچ عنوان جايگاهی در 
معادالت سياسی و اجتماعی نداشته است. 

سرمايه داری حاکم،   –رژيم اسالمی 
کودکان را ابزاری مناسب برای تامين 
سود بيشتر و دادن دستمزد کمتر 

                        داند. می

آمارهای دولتی از حدود دو ميليون  
دهد. اما  کودک کار در ايران خبر می

اين ميزان   فعاالن حقوق کودک معتقدند
همانند بسياری ديگر از آمارهای رسمی، 
واقعی نيست و به نقل از يکی از وب 
سايت های خبری فعاالن حقوق کودک در 
حال حاضرشمار کودکان کار حدود تا 

شود.  هيجده ميليون نفر هم تخمين زده می
به گفته يکی از فعالين حقوق کودک 

 ١۵تا  ١٠ميانگين سنی کودکان کار بين "
سال  ۵سال  بوده است وکودک کمتر از 

و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به 

شود نيز وجود  اجبار وارد چرخه کار می
 ."دارد

در راستای خروج دانش آموزان مدارس 
مناطق محروم از چرخه تحصيل و ورود 
آنها به بازار کار ،آمار و نمودارهای 
ترک تحصيل در مقاطع ابتدايی و 
راهنمايی حکايت از گسترش روز افزون 

 کودکان کار دارند.

در خرداد ماه سال جاری محمد 
زاده ،معاون آموزشی نهضت سواد  مهدی

طی دو سال   آموزی اعالم کرده بود که
هزار کودک ايرانی در هيچ  ١۴٣اخير، 

مدرسه ای ثبت نام نکرده اند و گزارشی 
ديگرعنوان می کند که در سال گذشته 

هزار دانش آموز فقط در مقطع  ۶٧
ابتدايی ترک تحصيل کرده اند. با اين 
وجود هيچ آمار روشن و دقيقی در دست 
نيست که ميزان واقعی کودکان کار در 

 .ايران را ارائه دهد

در مقابل اين فجايع و بحرانهای 
عدم پشتيبانی حکومت از  ،اجتماعی

نهادها و موسسات حاميان کودک  کار و 
سياسی   -تشديد برخوردهای امنيتی 

حکومت جمهوری اسالمی با فعاالن  
های اخير باعث  حقوق کودک در سال

محدويت حضور حاميان کودکان محروم 
کار در مدارس و مناطق حاشيه نشين 
گرديده که محصول اين بيدادگری، ترک 
تحصيل کودکان بيشتری از مدرسه برای 
پرداختن به کار تمام وقت و تامين 

معيشت است  احساس خطر جمهوری 
اسالمی  از نهادهای مردمی فعال حقوق 
کودکان ، دستگيری فعاالن دفاع از حقوق 
کودکان، در سالهای اخير، فضای را 
برای حاميان کودکان کاررا با دشواری 
ها و محدوديت های بسياری مواجه کرده 

زاده، سعيد شيرزاد،  است.  بهنام ابراهيم 
شناس، آتنا دائمى، آتنا فرقدانی،  اميد علی

و . . . با دريافت احکام مجموعا بيش از 
و   سال حبس، راهی زندان شده ۴٠

بسياری ديگر از فعالين حقوق کودک، 
 .اند احضار، بازخواست و تهديد شده

 

هزاران کودک دستفروش آواره خيابان و 
اند و  مترو و هر گذرگاه خطر ناک

کنند. هر  اينچنين سال نو را تجربه می
سال بيشتر از قبل بوی عيد  با بوی بغض 
برای کودکان کار و خيابان همراه است. 
درد فقر و نداری بيش از هر زمان ديگر 

كودكانی  دل كوچكشان را ميفشارد،
های پاره و  زمستانی سرد را با كفش كه

های محقرانه و  های كهنه در كلبه لباس
سرد و دودگرفته سپری می کنند ، 

هاست  با برنج و گوشت مدت كودكانی كه
اند، و دردناکتراز همه کودکانی که  بيگانه

امسال عيد را بدون لمس دستان مهربان 
 حاميانشان می گذرانند.

به اميد نوروزی که در آن همه کودکان 
در آسايش و شادمانی دور از فقر و 

 *تنگدستی بهار را جشن بگيرند.
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عليرغم ن¸ب¸ودن پ¸اي¸گ¸اه م¸ع¸ت¸ب¸ر و مس¸ت¸ن¸د 
اط̧¸الع̧¸ات̧¸ی در م̧¸ورد ک̧¸ودک̧¸ان و اع̧¸م̧¸ال 
سانسور گسترده و پنه¸ان ک¸اری در ارائ¸ه 
اخبار واقعی مربوط به ک¸ودک¸ان، ف¸ق¸ط ب¸ا 
نگاهی مختصر به اظه¸ار ن¸ظ¸ره¸ای خ¸ود 

توان به عمق فاج¸ع¸ه پ¸ی  مديران دولتی می
برد. که در ابعاد ميليونی زن¸دگ¸ی ک¸ودک¸ان 

 دهد.  را آماج خود قرار می

از همان اوان کودک¸ی ب¸ا ت¸ب¸دي¸ل ش¸دن ب¸ه 
آموزان ترک ت¸ح¸ص¸ي¸ل  کودکان کار، دانش

ان¸د،  کرده، ک¸ودک¸ان¸ی ک¸ه خ¸ودکش¸ی ک¸رده
کودکان سرطانی، کودکان متاه¸ل، ک¸ودک 
معتاد، کودکان بی ش¸ن¸اس¸ن¸ام¸ه و . . . از 
شوق کودکی و ح¸ق ت¸ح¸ص¸ي¸ل و داش¸ت¸ن¸ن 
س̧¸رپ̧¸ن̧¸اه̧¸ی ام̧¸ن ب̧¸رای ه̧¸م̧¸ي̧¸ش̧¸ه م̧¸ح̧¸روم 

 شوند.  می

فقط اشاره ای مختصر به چ¸ن¸د ن¸م¸ون¸ه از 
̧¸ار از  ̧¸ه ص̧¸دب ̧¸ی ک ̧¸ت ̧¸اره̧¸ای دول ̧¸ن آم اي

ان¸د و ب¸دون  فيلترهای امنيتی گ¸ذران¸ده ش¸ده
ترديد عمق واقعيات را منعکس نمی کنن¸د، 

ای هولناک در  عليرغم اين، خبر از فاجعه
 ابعاد ميليونی دارند!

  

عبدالحسين تاج الدينی مدير ک{ل ت{وان{م{ن{د 
 سازی وزارت تعاون: 

در حال حاضر ش¸اه¸د رش¸د ک¸ودک¸ان ب¸د "
سرپرست به نسبت بی سرپرست هستي¸م و 

درصد کودکان بهزيستی بد سرپرس¸ت  ٨٠
 ."معتاد) هستند -(زندانی

 

برکات{ی م{دي{ر ک{ل اداره ک{ودک{ان وزارت 
 بهداشت: 

̧¸اری " ̧¸م ک ̧¸ا ک ̧¸ع̧¸ض̧¸ل ام̧¸روز کش̧¸ورم م
سازمانهای مسئول است. ه¸م¸ه م¸وس¸س¸ات 
معتقدند که در حوزه ف¸رزن¸د پ¸روری ک¸ار 
کرده اند در حاليکه هيچ کاری انجام نش¸ده 

ساله با کوچک¸ت¸ري¸ن    ١۶است وقتی کودک
ناراحتی چاقو در شکم دوست همسال خود 
ف̧¸رو م̧¸ي̧¸ک̧¸ن̧¸د. او ادام̧¸ه م̧¸ي̧¸ده̧¸د وزارت 
ب¸ه̧¸داش¸ت ب¸ه̧¸زيس̧¸ت¸ی وآم¸وزش وپ̧¸رورش 

 ."موفق عمل نکرده اند

 

محمد ديمه ور، مرداد ماه امسال در س{ی 
ودوم{{ي{{ن اج{{الس م{{دي{{ران و رؤس{{ای 

 آموزش و پرورش:

سال گذشته به رغم ارزشيابی ت¸وص¸ي¸ف¸ی "
در پايه اول ابتدايی از تعداد يک ميليون و 

هزار دان¸ش آم¸وز ک¸الس اول¸ی ک¸ه  ٣٠٠
سال گذشته وارد م¸دارس س¸راس¸ر کش¸ور 

ه¸زار ن¸ف¸ر اي¸ن دان¸ش آم¸وزان  ۴٧شدند 
ه¸زار  ۴٣٠مردود شده اند. يک ميلي¸ون و

ساله مهرماه امسال  ١٨دانش آموز شش تا 
به مدرسه نرفتند. طبق برنامه پنجم توسع¸ه 

بايد بيسوادی در گروه سنی   ١٣٩٣تا سال 
سال در م¸ن¸اط¸ق م¸خ¸ت¸ل¸ف اي¸ران  ۵٠زير 

ريشه کن می شد، اما به ج¸ای ت¸ح¸ق¸ق اي¸ن 
درص¸د ک¸ودک¸ان از  ٢۵برنامه، هر س¸ال 

 .  "مانند تحصيل باز می

 

معاونت ام{ور زن{ان و خ{ان{واده ري{اس{ت 
 :اطلِس وضع زنان کشور»جمهوری 

وضع بيسوادی در ميان زنان و دخت¸ران " 
ش¸ه¸ر اي¸ران  ۴٠ايران نگران کننده و در 

بحران¸ی اس¸ت. ش¸ه¸ره¸ای ج¸ن¸وب¸ی اي¸ران 
باالی ف¸ه¸رس¸ت ب¸ي¸س¸وادی دخ¸ت¸ران ق¸رار 

شهر در  ١١دارند. سيستان و بلوچستان با 
ص̧¸در آم̧¸ار ب̧¸ي̧¸س̧¸وادی دخ̧¸ت̧¸ران اس̧¸ت و 
خ̧¸وزس̧¸ت̧¸ان ه̧¸م ب̧¸ا س̧¸ه ش̧¸ه̧¸ر پ̧¸س از آن 
آذربايجان غربی و آذرباي¸ج¸ان ش¸رق¸ی در 

 ."رده چهارم اين جدول قرار دارند

 سياری معاون وزارت درمان:

هزار ايرانی به دل¸ي¸ل ه¸زي¸ن¸ه  ٧٠٠ساالنه 
باالی درمان به زير خط¸ر ف¸ق¸ر م¸ي¸رون¸د، 
تعداد زيادی هم ورشکسته ميشون¸د رئ¸ي¸س 
بيمارستان محک با تشريح آمار م¸ب¸ت¸الي¸ان 
به سرطان در ايران خاطرنشان کرد: اي¸ن 

 ١٠٠نفر در هر  ١۶تا  ١٢آمار در حدود 
تخت  ١٠٠هزار نفر است و هم اکنون نيز 

 .اين بيمارستان پر است

 

 ا� از وا��ی�ت ا�- ای� �0; $�:�

 @!�ره� و  . . . 

 مينو فتاحی
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رئيس بيمارس{ت{ان  "دکترعظيم مهرورز"
 محک: 

ترين سرط¸ان در ب¸ي¸ن  سرطان خون شايع
کودکان است و پس از آن سرطان مغ¸ز و 

̧¸ه ̧¸ب ه̧¸ای دوم و س̧¸وم  س̧¸رط̧¸ان چش̧¸م رت
سرطان در کودکان را به خود اختص¸اص 

اند به طوری که در ب¸ي¸ن ص¸د ه¸زار  داده
نفر سه تا چهار نفر مبتال به سرطان خون 

درص¸د   ٣٠ت¸ا ٢۵هستند و سرطان خ¸ون 
ها را شامل می ش¸ود. در ه¸ر  کل سرطان

ن¸ف¸ر م¸ي¸ان¸گ¸ي¸ن   ١۵ت¸ا  ١٢صد هزار نفر 
شيوع سرطان در اطفال اس¸ت ک¸ه ح¸دودا 

ه¸زار ن¸ف¸ر م¸ي¸ب¸اش¸د. ازع¸ل¸ل آن  ۶سالی 
̧¸وده ح̧¸اوی س̧¸رب و  و  CO2ه̧¸وای آل

استنشاق بنزن و آزبس¸ت در ه¸وای آل¸وده 
ای، استرس، ب¸رق  شهری، مشکالت تغذيه

 ."باشد فشار قوی و ... می

 

̧¸وس¸¸ط  ̧¸ل¸¸ب ت ̧¸ای اع̧¸الم ش¸¸ده، اغ ̧¸اره آم
مسئوالن ديگری تکذيب ميشود و ي¸ا ت¸م¸ام 

ب¸ه گ¸ون¸ه ای  شود انتشار آم¸اره¸ا تالش می
مطرح گردد که گويا همه چيز کش¸ور در 
حالت عادی است. بعنوان مثال وق¸ت¸ی در 
مورد افزايش س¸رط¸ان ص¸ح¸ب¸ت م¸ي¸ش¸ود 
مس̧¸ئ̧¸ول̧¸ي̧¸ن از کش̧¸وره̧¸ای دي̧¸گ̧¸ر ن̧¸م̧¸ون̧¸ه 

آورن̧¸د ک̧¸ه آم̧¸اراب̧¸ت¸ال ب¸ه س¸رط̧¸ان در  م¸ی
ايران م¸ان¸ن¸د کش¸وره¸ای دي¸گ¸راس¸ت. ام¸ا 

کنن¸د آن¸ه¸ا ب¸رای پ¸ي¸ش¸گ¸ي¸ری و  اعالم نمی
درمان و مراقبت از بيماران چه کردند؟ و 
چرا آمار مرگ ومير دراي¸ران خص¸وص¸ا 

در م¸¸ورد ک¸¸ودک¸¸ان ب¸¸االت¸¸ر از ه¸¸م¸¸ان 
 کشورهای ديگر است.

 

مديرکل تحقيقات و آموزش ستاد م{ب{ارزه 
 بامواد مخدر:

درصدی شيوع اعتياد ب¸ي¸ن  ١٠٠از رشد  
سال خبر داد که در اي¸ن  ١٨کودکان زير 

 ١٩ت¸ا  ١۵درصد ازمعتادان ب¸ي¸ن ٣ميان 
 سال سن دارند.

 

قائم مقام دبيرکل ست{اد م{ب{ارزه ب{ا م{واد  
 مخدر:

در حال حاضر، مص¸رف م¸واد م¸خ¸در " 
صنعت¸ی ب¸ه وي¸ژه ش¸ي¸ش¸ه در ب¸ي¸ن دان¸ش 
آم̧¸وزان از ن̧¸ي̧¸م درص̧¸د ب̧¸ه ي̧¸ک درص̧¸د 

 ."افزايش يافته است

 

درص¸¸د از  ٧٠از آن¸¸ج¸¸اک¸¸ه ب¸¸ي¸¸ش از 
ساله کش¸ور در ح¸ال  ١٩تا  ١٠نوجوانان 

تحصيل هستند و مدرسه محيطی است ک¸ه 
آنها پس از محيط خانواده بيش¸ت¸ري¸ن وق¸ت 
خود را در آنجا سپری م¸ي¸ک¸ن¸ن¸د و ت¸أث¸ي¸ر 

پ¸ذي¸رن¸د، ب¸ررس¸ی  زيادی از آن محيط م¸ی
ميزان مصرف دخانيات به ط¸ور ک¸ل¸ی و 
اعت¸ي¸اد ب¸ه ط¸ور خ¸اص در م¸ي¸ان دان¸ش 

 آموزان اهميت زيادی دارد.

 

محسن روشن پژوه، معاون پيشگي{ری و 
 درمان اعتياد سازمان بهزيستی:

. . . با اشاره به اينکه سال گ¸ذش¸ت¸ه ط¸ی "

توافقی که باستاد مبارزه باموادمخدرانج¸ام 
ش¸¸د، ق̧¸¸رارب¸¸ود ب¸¸خ¸¸ش̧¸¸ی ازاع̧¸¸ت¸¸ب̧¸¸ارات 

اندازی مرکز ت¸رک اع¸ت¸ي¸اد ک¸ودک و  راه
نوجوان را س¸ت¸اد م¸ب¸ارزه ب¸ام¸واد م¸خ¸در 
پرداخت کند و بخشی را ن¸ي¸ز ب¸ه¸زيس¸ت¸ی، 
اما باگذشت چندماه، ستاد هنوز سه¸م خ¸ود 

 را پرداخت نکرده است.

 

 ١٢گويند با توجه به آم¸ار  کارشناسان می
مورد خودکشی کودکان در سال جاری که 

 ٧٢٠به م¸رگ آن¸ه¸ا م¸ن¸ج¸ر ش¸ده، وق¸وع 
مورد خودکشی ناموفق و يا فکر جدی ب¸ه 

 است. خودکشی محتمل

وجود ن¸دارد  ١٣٩٣آماری در مورد سال 
وآخرين آمار ثبت شده مربوط به يک دهه 

ه¸ا ب¸ي¸ش¸ت¸ري¸ن  قبل است. در اي¸ن ب¸ررس¸ی
ب¸وده و در پس¸ران  ١۴کودکان  زير سن 

 مرگ و مير باالتر ازدختران بوده است. 

 

و  ع{{ل{{ی زرافش{{ان، م{{ع{{اون آم{{وزش 
پرورش در رابطه ب{ا خ{ودکش{ی ي{ک{ی از 

  دانش آموزان: 

. . . چرا رسانه ه¸ا از ن¸ام دان¸ش آم¸وز "
برای اين نوج¸وان اس¸ت¸ف¸اده ک¸رده ان¸د در 

که دانش آموزان بي¸ش¸ت¸ري¸ن وق¸ت  صورتی
گذرانند. .  خود را در خارج از مدرسه می

.  همانگونه که در خبرها آمده، اخت¸الف¸ات 
خانوادگی موجب اين اق¸دام ش¸ده و ب¸ه¸ت¸ر 
نيست هر اتفاقی که در ع¸ال¸م و آدم پ¸ي¸ش 

آيد را ب¸ه آم¸وزش وپ¸رورش م¸رب¸وط  می
 .  "نکنيم

 

در هم¸ي¸ن زم¸ي¸ن¸ه ي¸ک¸ی از روانش¸ن¸اس¸ان 
آم̧¸وزش وپ̧¸رورش ب̧¸ا ت̧¸أک̧¸ي̧¸د ب̧¸ر ف̧¸ق̧¸دان 
̧¸ی در م¸¸دارس  ̧¸ه¸¸ارت زن¸¸دگ ̧¸وزش م آم

 ميگويد: 

آموزش مهارت مديريت استرس و خش¸م، 
تقريبا در هيچ مدرسه دولتی وج¸ود ن¸دارد 
و اگر باشد، به شکلی عقيم و ک¸ارش¸ن¸اس¸ی 

 نشده در حال انجام است.

از س̧¸وی دي̧¸گ̧¸ر ک̧¸م̧¸ب̧¸وده̧¸ای اق̧¸ت̧¸ص̧¸ادی  
موجب ش¸ده پ¸در و م¸ادر ه¸ر دو ش¸اغ¸ل 
باشند و فرزندان ساعتهای ط¸والن¸ی ت¸ن¸ه¸ا 
باشند و فقدان آنه¸ا را ت¸ج¸رب¸ه ک¸ن¸ن¸د. اي¸ن 

پ¸در و   فقدان فقط فيزيکی ن¸ي¸س¸ت، ب¸ل¸ک¸ه
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کودک مذهب ندارد. کودکان بايد از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون 
 باشند. جلب افراد زير شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی ممنوع است. 

مادر ح¸ت¸ی زم¸ان¸ي¸ک¸ه حض¸ور دارن¸د ه¸م 
مشغول اس¸ت¸رس¸ه¸ای خ¸ودش¸ان هس¸ت¸ن¸د و 
برای برق¸راری راب¸ط¸ه ب¸ا ک¸ودک¸ان خ¸ود 
ان̧¸رژی ن̧¸دارن̧¸د. اي̧¸ن روانش̧¸ن̧¸اس، ف̧¸ق̧¸دان 

ای  مهارت زندگی و اجت¸م¸اع¸ی را مس¸ئ¸ل¸ه
داند که خودکشی دانش آم¸وزان را ب¸ه  می

نوجوانان در مقايسه با "دنبال داشته است: 
̧¸¸ر غ̧¸¸م ̧¸¸ر ب ̧¸¸ت ̧¸¸م ̧¸¸زرگس̧¸¸االن، ک ه̧¸¸ا و  ب

های محيطی و رن¸ج خ¸ان¸وادگ¸ی  اضطراب
کنند و مديريت اين موارد را ب¸ل¸د  غلبه می

ک¸ن¸ن¸د.  نيستند وبه خودکشی گرايش پيدا می
اين فقدان در بين قشر دانش آم¸وز کش¸ور 
در ح̧¸ال̧¸ی اس̧¸ت ک̧¸ه وزارت آم̧¸وزش و 
پرورش ن¸ي¸ز ت¸ا ام¸روز ب¸رن¸ام¸ه دق¸ي¸ق و 

  راهگشايی برای حل آن نداشته است.

 

، ج̧¸م¸ه¸وری اس̧¸الم¸ی اي̧¸ران ١٣٧٣س¸ال 
پيمان نامه جهانی حقوق ک¸ودک را امض¸ا 
کرد و تعهدات مربوط به ک¸ودک¸ان ک¸ار و 
خيابان را به صراحت پذيرفت. در اي¸ران 

ق̧¸ان̧¸ون ک̧¸ار، اش̧¸ت̧¸غ̧¸ال ب̧¸ه ک̧¸ار  ٧٩م̧¸اده 
سال را م¸م¸ن¸وع دانس¸ت¸ه  ١۵کودکان زير 

است البته کارگران شاغل در کارگاه¸ه¸ای 
خانوادگی که کارفرمای آن¸ه¸ا، ه¸م¸س¸ر ي¸ا 
بستگان و خويشاوندان نس¸ب¸ی درج¸ه ي¸ک 
باشند، مشمول قانون کار نيستند در نتي¸ج¸ه 
حداقل سن کار در مورد چنين ک¸ارگ¸ران¸ی 
رعايت نم¸ی ش¸ود.در ح¸ال ح¸اض¸ر آم¸ار 
مشخص و دقيقی از تعداد کودکان کار در 

 .ايران وجود ندارد

 

ه{ای اج{ت{م{اع{ی  مديرکل دفتر امور آس{ي{ب
 وزارت کار:

درصد کودکان کار، ايران¸ی ن¸ي¸س¸ت¸ن¸د.  ۴٠
سال است.  ١۴تا  ١٠سن اين کودکان ميان

تحقيق سازمان بهزيستی کش¸ور در م¸ورد 
) ١٣٩١-١٣٩٢کودکان ک¸ار و خ¸ي¸اب¸ان (

درص¸د از ک¸ودک¸ان ک¸ار و خ¸ي¸اب¸ان  ۴٫٢
 ٣۴کمتر از سن ورود به مدرس¸ه هس¸ت¸ن¸د.

درصد ت¸رک  ۴٠درصد در حال تحصيل، 
درص¸د اص¸ال ب¸ه  ٢۴تحصيل کرده اند و 

 .مدرسه نرفته اند

 

معاون اجتماعی س{ازم{ان ب{ه{زيس{ت{ی در 
حاشيه همايش ملی کودکان خ{ي{اب{ان{ی ب{ه 

 روزنامه ايران:

هزار کودک خيابانی  ١٧در حال حاضر "
درص¸د  ٣٠در کل کشور وجود دارد ک¸ه 

از آنها ات¸ب¸اع کش¸وره¸ای دي¸گ¸ر هس¸ت¸ن¸د. 
ق¸ان̧¸ون̧¸ی ب̧¸رای ب̧¸رخ̧¸ورد ب̧¸ا وال̧¸دي̧¸ن̧¸ی ک̧¸ه 

ک¸ن¸ن¸د،  کودکانشان را در خ¸ي¸اب¸ان ره¸ا م¸ی
دستگاه مسئول رس¸ي¸دگ¸ی ١١وجود ندارد. 

به کودک¸ان هس¸ت¸ن¸د، ام¸ا ت¸ن¸ه¸ا دو ت¸ا س¸ه 
 . سازمان در اين زمينه فعال هستند

 

محمد عج{م{ی، م{دي{ر ک{ل ام{ور ات{ب{اع و 
 مهاجران خارجی خراسان رضوی:

ه¸زار ک¸ودک ب¸ی  ٢٠تن¸ه¸ا در مش¸ه¸د، "

شناسنامه، حاصل ازدواج زنان ايران¸ی ب¸ا 
 . "اتباع افغان و عراقی وجود دارد

ه¸زارک¸ودک اع¸الم  ٢٢(پيشتر اي¸ن رق¸م 
 شده بود).

 

اب{{وال{{ف{{ض{{ل اب{{وت{{راب{{ی ن{{م{{اي{{ن{{ده م{{ج{{ل{{س 
شورای اسالم{ی از ن{ج{ف آب{اد و عض{و 

 کميسيون قضايی مجلس: 

در کش̧¸ور م̧¸ا ب̧¸ه خ̧¸اط¸ر ج¸ن̧¸گ کش̧¸ور "
خ̧¸ودم̧¸ان ب̧¸ا ع̧¸راق و ج̧¸ن̧¸گ در کش̧¸ور 
افغانستان رش¸د م¸ه¸اج¸ران زي¸ادی از دو 
کشور داشتيم. در اي¸ن م¸ه¸اج¸ر پ¸ذي¸ری ب¸ا 

داد، زن¸ان  وجود اينکه قان¸ون اج¸ازه ن¸م¸ی
ايرانی با مردان آنها ازدواج کردند و االن 
فرزندانی مت¸ول¸د ش¸ده ان¸د ک¸ه ح¸دود ي¸ک 
ميليون نفر هستند و به اين کودکان تابعيت 

شود چون در کشور ما تابعيت بر  داده نمی
 ١٨اساس خون پ¸در اس¸ت. م¸گ¸ر اي¸ن¸ک¸ه 

سال در اي¸ران زن¸دگ¸ی ک¸ن¸ن¸د ک¸ه آن ه¸م 
شورای تام¸ي¸ن اس¸ت¸ان ب¸اي¸د ت¸اي¸ي¸د ک¸ن¸د و 
مراحل سختی دارد. اي¸ن ک¸ودک¸ان ت¸اب¸ع¸ت 

گيرند و سرخورده م¸ی ش¸ون¸د.  ايرانی نمی
يک موضوع ديگر آن اس¸ت ک¸ه آن¸ه¸ا از 

شوند و در ايران زن¸دگ¸ی  ايران خارج نمی
ميرند. اي¸ن ک¸ودک¸ان ازدواج  کنند و می می
کنند و دوباره کودکانی متولد می شون¸د  می

که همين شرايط را دارند. ودر آي¸ن¸ده اي¸ن 
 .يک ميليون به سه ميليون ميرسد

البته آمار بيش از اي¸ن اس¸ت ام¸ا ت¸ا ح¸اال 
م¸ج¸ل¸س ي¸ک  ٩١مغفول مانده است. سال 

طرح برای تابعيت فرزندان حاصل ازاي¸ن 
ها داد اما شورای نگهبان دو اي¸راد  ازدواج

به آن گرفت. ايراد اول اينکه ط¸ب¸ق اص¸ل 
اين بار مالی برای دول¸ت داش¸ت ب¸ع¸د   ٧۵

اينکه دس¸ت¸گ¸اه¸ه¸ای ام¸ن¸ي¸ت¸ی و ان¸ت¸ظ¸ام¸ی 
معتقدند که در بحث تابعيت بايد دق¸ت ک¸رد 
ت̧¸ا دچ̧¸ار مش̧¸ک̧¸ل نش̧¸وي̧¸م. ام̧¸ا ب̧¸رای اي̧¸ن 
کودکان بايد فکری ک¸رد چ¸ون م¸ادر آن¸ه¸ا 

ش¸ود ک¸ه از  ايران¸ی اس¸ت و تص¸ور ن¸م¸ی
کشور خ¸ارج ش¸ون¸د. پ¸س اي¸ن تص¸ورک¸ه 

های امني¸ت¸ی اع¸الم م¸ی ک¸ن¸ن¸د اي¸ن  دستگاه
 کودکان مشکل پيش می آوردند اشتباه 
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 ادامه مطلب آمارها، از صفحه پيش . . .

است چون آنها در کشور م¸ا زن¸دگ¸ی م¸ی 
کنند و چه تابعيت بدهي¸م و چ¸ه ن¸ده¸ي¸م از 

ش̧¸ون̧¸د. اي̧¸ن گ̧¸روه ب̧¸ه  اي̧¸ران خ̧¸ارج ن̧¸م̧¸ی
مح¸ض گ¸رف¸ت¸ن، ش¸ن¸اس¸ن¸ام¸ه، ي¸اران¸ه ه¸م 
دريافت می کنند ب¸ن¸اب¸راي¸ن ب¸ار م¸ال¸ی ه¸م 

 ."دارد

 

عالوه بر آنچه فقز تيتر وار ذکر گ¸ردي¸د،  
̧¸ه ̧¸م̧¸ون ̧¸گ̧¸ری در  ن ̧¸ده دي ̧¸ک̧¸ان ده̧¸ن ه̧¸ای ت

های اجتماعی وج¸ود دارد ک¸ه ق¸ل¸ب  آسيب
آورد. زن̧¸دگ̧¸ی  ه̧¸ر انس̧¸ان̧¸ی را ب̧¸درد م̧¸ی

سخت و دشوار و دردناک کودک¸ان را ب¸ه 
تصوير ميکشد، شرايطی که نتيجه مستقي¸م 
ناديده گرفتن و ب¸ی ت¸وج¸ه¸ی ع¸ام¸دان¸ه از 

طرف حکومت جمهوری اس¸الم¸ی اس¸ت. 
̧¸ی ک¸¸ه آم¸¸ال و  ̧¸ن¸¸د نس¸¸ل از ک¸¸ودک¸¸ان چ
آرزوهايش¸ان ت¸وس¸ط ه¸ي¸والی ج¸م¸ه¸وری 

 اسالمی تباه شده است.

حکومتی که با در اخ¸ت¸ي¸ار گ¸رف¸ت¸ن ه¸م¸ه  
های اجتماعی ت¸اري¸خ¸ا و  امکانات و ثروت

عمال نشان داده که زندگی ميليونها ک¸ودک 
 پشيزی ارزش ندارد.

  

واقعا ب¸رای ت¸غ¸ي¸ي¸ر اي¸ن ش¸راي¸ط واي¸ج¸اد  
زندگی بهتر ب¸رای ک¸ودک¸ان¸م¸ان چ¸ه ب¸اي¸د 

ه¸ا  کرد؟ بازگويی همين م¸خ¸ت¸ص¸ر ن¸م¸ون¸ه
نشان از عمق ناديده گرفتن حق¸وق ک¸ودک 
از طرف جمهوری اسالمی دارد که ح¸ت¸ی 
ولو به ظاهر برای ترميم و بهبود ه¸رچ¸ن¸د 

ناچيز وضعيت بحرانی و فاجعه باری ک¸ه 
آفريده است نيز هيچگونه راه ح¸ل ع¸م¸ل¸ی 

 ندارد.*

بهنام ابراهيم زاده از فعالين کارگری 
شناخته شده و عضو کميته پيگيری برای 
ايجاد تشکل های کارگری که هم اکنون با 
حکم دوباره هفت سال و ده ماه در زندان 

رجايی شهر بسر ميبرد، از بيماريهای 
بهمن او را  ٢٧متعددی رنج ميبرد. روز 

نزد داود قنبری از پزشکان بهداری 
زندان ميبرند که برای تسکين دردهايش 

به وی دارويی داده شود، اما پزشک 
نامبرده که بسياری از زندانيان از وی 
شاکی هستند، با بی مسئوليتی به وضع 
بهنام رسيدگی نميکند. بهنام نيز به اين 
مساله اعتراض ميکند. بهنام برای عمل 
ديسک کمر و لثه هايش بايد به بيمارستان 
منتقل شود، به او گفته شده است که بايد 
هزينه عمل را خودش بپردازد و گفتن اين 
موضوع به يک زندانی سياسی به معنی 
محروم کردن مطلق وی از دارو و 
درمان است. جمهوری اسالمی در قبال 
جان بهنام و همه زندانيان سياسی مسئول 
است. بعالوه فرزند بهنام نيما ابراهيم زاده 
که به بيماری سرطان مبتالست در هفته 
قبل دوباره در بيمارستان محک بستری 
شد. عليرغم اينکه پزشکان وی تاکيد 
کرده اند که بايد بهنام نزد فرزندش باشد، 
به او مرخصی داده نميشود. بهنام بايد 

 فورا از زندان آزاد شود.*

A�6م ا�1اهی�� Cزاد 

 !1Dوم از در!�ن 
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امام جمعه خلخال در مراسم جشن تکليف 
 دانش آموزان پسر مدارس اين شهر گفت:

با توجه به وجود حوزه علميه در " 
آموزان از وجود اين  خلخال بايد دانش

مند  فرصت معنوی در اين شهرستان بهر
نام و ادامه تحصيل  شده و با مراجعه، ثبت

در اين حوزه در خدمت اسالم و معارف 
اسالمی باشند. او سپس بر انتخاب مرجع 

 ."تقليد بعد از مکلف شدن، تاکيد کرد

 

جشن تکليف يکی ديگر از مراسم شنيعی 
است که از طرف جمهوری اسالمی در 

آيد تا  بستن قيد و بند  مدارس بعمل می
مذهب را به گردن دانش آموزان رسميت 

 بدهند. 

تالش برای فروکردن اراجيف مذهبی به 

ذهن کودکان و وادار ساختن آنها به 
خواندن نماز و روزه گرفتن و شرکت در 
انواع مراسم زجرآور مذهبی از 
کودکستان شروع ميشود و در مدرسه و 

يابد. در کنار اين  دانشگاه هم ادامه می
های  اقدامات رژيم با صرف بودجه

هنگفت مراکز تربيت آخوند با نام بی 
های علميه" را هم   مسمای "حوزه

دهد. با منفور شدن هر چه  گسترش می
های  بيشتر جمهوری اسالمی، اين حوزه

"جهل و خرافات" هم مشتری زيادی 
های وابسته به  ندارد. بيشتر خانواده

ها  حکومت فرزندان خود را به اين حوزه
 فرستند. می

ها مواجبی از طريق  بخاطر اينکه طلبه
کنند  نهادهای مختلف مذهبی دريافت می

های فقير آنهم در بين عقب  بعضی خانواده
های اجتماعی که امکان  ترين اليه مانده

تامين هزينه زندگی فرزندان خود را 
ندارند، راضی به فرستادن آنها به اين 

های  های "حوزه شوند. طلبه مراکز می
علميه" بطور شبانه روزی مغزشويی 
ميشوند و با تحقير و توهين دائمی تالش 

شود تا شخصيت آنها را خرد کرده و  می
از آنها موجوداتی مطيع در راه اجرای 
اوامر گردانندگان صنعت مذهب و مبلغين 
و مروجين برای برپا نگاه داشتن دستگاه 

 مافيای مذهب بسازند. 

کم نيستند "طلبه" هايی که وقتی امکان 
اند،  آشنايی با مباحث علمی را پيدا کرده

متوجه ماهيت کثيف "حوزه های علميه" 
ها نجات  شده و خودشان را از اين حوزه

اند و بسياری از آنها مذهب را بکلی  داده
 اند.  کنار گذاشته

سال و صرف بزرگترين  ٣٧بعد از 
ها و گذاشتن فشارهای سنگين از  هزينه

همان دوران کودکی برای ترويج مذهب، 
اکثريت مردمی که در زمان جمهوری 

اند، مذهب را کنار  اسالمی متولد شده
گذاشته و برای قوانين عقب افتاده اسالمی 
کمترين ارزشی قائل نيستند. اين را نه 
فقط در کوچه و خيابان هر شهر و 

توان ديد، بلکه از زبان  روستای ايران می
 ايم. مقامات رژيم هم بطور مکرر شنيده

کودکان را بايد از تعرض مذهب مصون 
داشت. هرگونه تبليغ مذهب در مدارس و 

های  دانشگاهها بايد ممنوع شود. "حوزه
علميه" بعنوان مراکز کودک آزاری بايد 

 تعطيل شوند. 

دستگاه مذهب و تمام نهادهای پيرامونی 
 آنرا بايد از امور اجتماعی کنار زد.

مذهب بايد امری کامال شخصی و 
 *خصوصی باشد.


ز�" 
ز�" 
ز�" 
ز� "    !��
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 شهال خباززاده

 ممنوعيت هر نوع دخالت  و دست درازی مذهب در زندگی گودکان!

 بزرگداشت روز جهانی زن و اجرای نمايش در دفاع از حقوق کودکان در مريوان، توسط نهادها و فعالين اجتماعی 
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سال زندان محکوم  ٦اسماعيل عبدی به 
 شد

به گزارش منتشر شده از سوی کانون 
صنفی معلمان اسماعيل عبدی دبير اين 
کانون که از ششم تيرماه سال جاری در 

سال زندان  ٦زندان بسر ميبرد، به 
اسفند،  ٣محکوم شد. حکم او صبح روز 

به وکيل وی پيمان حاج محمود عطار 
ابالغ گرديد. اسماعيل عبدی به جرم 
مبارزات با شکوه امسال معلمان با 
خواتهای برحقی چون افزايش حقوقها، 
تحصيل رايگان برای همه، لغو 
خصوصی سازی مداری و آموزش 
يکسان برای همه کودکان دستگير و 

 زندانی شد. 

در رابطه با اين دستگيری معلمان 
کارزاری را اعالم کردند و در آن 
خواستار آزادی اسماعيل عبدی و ديگر 
همکاران دربندشان علی اکبر باغانی، 
عليرضا هاشمی، عبدالرضا قنبری و 
رسول بداقی شدند. اين کارزار ادامه 

  دارد.

 

ای  کانون صنفی معلمان با انت¸ش¸ار ب¸ي¸ان¸ي¸ه
حکم ش¸ش س¸ال ح¸ب¸س ب¸رای اس¸م¸اع¸ي¸ل 

غيرقان¸ون¸ی "عبدی، دبيرکل اين تشکل را 
̧¸اع̧¸ادالن̧¸ه خ̧¸وان̧¸د و بش̧¸دت ب̧¸ه آن  "و ن

اعتراض کرد. عبدی از تيرماه امسال در 
 .برد بازداشت موقت به سر می

دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران تيرماه 
امسال هنگامی که قصد سفر به ارمنست¸ان 

اش ب¸ه  را داشت، پس از ض¸ب¸ط گ¸ذرن¸ام¸ه
ت̧¸ه̧¸ران ب̧¸ازگ̧¸ردان̧¸ده ش̧¸د ت̧¸ا خ̧¸ود را ب̧¸ه 

 .دادستانی معرفی کند

اسماعيل عبدی ششم ت¸ي¸رم¸اه خ¸ود را ب¸ه 
دادستانی تهران معرفی کرد و در ه¸م¸ان 

گاه منتقل ش¸د.  روز دستگير و به بازداشت
اس¸ف¸ن¸د/  ٣دادگاه انقالب چهار روز پيش (

س̧¸ال ح̧¸ب̧¸س  ۶ف̧¸وري̧¸ه) وی را ب̧¸ه  ٢٢
 .تعزيری محکوم کرد

 

 "تبليغ عليه نظام"اتهام 

معلمان ايران در يک سال گ¸ذش¸ت¸ه ب¸اره¸ا 
ش¸ان  به وضعيت معيشتی“ برای اعتراض 

و ش̧¸راي̧¸ط آم̧¸وزش̧¸ی ح̧¸اک̧¸م ب̧¸ر م̧¸دارس 
در تهران و برخی شهرهای ديگر ”  ايران
 .اند های اعتراضی برگزار کرده تجمع

کانون ص¸ن¸ف¸ی م¸ع¸ل¸م¸ان ت¸اک¸ي¸د ک¸رده ک¸ه 
هزاران معلم در يک سال گذشت¸ه در س¸ه 
تظاهرات سراسری به بيان مطالبات خ¸ود 

اع¸ت¸ن¸اي¸ی دول¸ت و  ان¸د ک¸ه ب¸ا ب¸ی پرداخت¸ه
مجلس و برخورد قضائی با برخی از آنها 

 .همراه بوده است

 

تجم¸ع و "دبيرکل کانون صنفی معلمان به 
و  "تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی

 .متهم شده است "تبليغ عليه نظام"

  

 المللی برای آزادی عبدی کمپين بين

عبدی از فعاالن شناخته ش¸ده س¸ن¸دي¸ک¸اي¸ی 
المللی اس¸ت. او قص¸د  ايران در سطح بين

داشت در سفر به ارمنستان برای ش¸رک¸ت 
آم¸¸¸وزش و پ¸¸¸رورش “ در ک¸¸¸ن¸¸¸گ¸¸¸ره 

 .ويزای کانادا بگيرد (EI) ”الملل بين

المللی برای آزادی عبدی يک  اين نهاد بين
کمپين جهانی راه ان¸داخ¸ت¸ه، ط¸وم¸اری ب¸ا 

هزار امضاء تهيه کرده و از  ١٢بيش از 
دول¸ت اي̧¸ران خ̧¸واس¸ت̧¸ار آزادی ف̧¸وری و 

 .بدون قيد و شرط او شده است

لي¸وون  الملل، فرد وان دبير کل آموزش بين
ای ب̧¸ه رئ̧¸ي̧¸س ج̧¸م̧¸ه̧¸ور، حس̧¸ن  در ن̧¸ام̧¸ه

روحانی خاطر نشان ک¸رده ک¸ه ب¸ازداش¸ت 
̧¸دی  ̧¸اری از “ ع̧¸ب ̧¸ق̧¸ض بس̧¸ي ̧¸گ̧¸ر ن ̧¸ان ̧¸ي ب

المللی در مورد حقوق بش¸ر  های بين ميثاق
ه¸اي¸ی اس¸ت ک¸ه از آزادی  از جمله ميث¸اق

 .”بيان و تشکل حمايت می کند

در بخش پ¸اي¸ان¸ی ب¸ي¸ان¸ي¸ه ک¸ان¸ون ص¸ن¸ف¸ی 
م¸ا م¸ع¸ت¸ق¸دي¸م »معلمان تصريح شده است: 

چنانچه ه¸م¸ي¸ن ق¸وان¸ي¸ن م¸وج¸ود رع¸اي¸ت 
شوند، نه تنها اسماعيل عبدی ب¸ل¸ک¸ه ه¸ي¸چ 
فعال صنفی ديگری نيز به دليل پ¸ي¸گ¸ي¸ری 
م̧¸ط̧¸ال̧¸ب̧¸ات ص̧¸ن̧¸ف̧¸ی م̧¸ورد ت̧¸ع̧¸ق̧¸ي̧¸ب ق̧¸رار 

ی  نخواهد گرفت. بر همين م¸ب¸ن¸ا خ¸واس¸ت¸ه
مشخص ما در حال حاضر تجديد نظر در 
احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و 
پايان دادن ب¸ه ب¸رخ¸ورده¸ای ف¸راق¸ان¸ون¸ی 

 نسبت به تمديد پروانه کانون است.*

  اعتراض به حکم سنگين زندان برای دبيرکل کانون معلمان
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محمود بهشتی لنگرودی، برای حفظ 
کرامت و منزلت انسانی خود به عنوان 
معلم و فعال صنفی زندانی، با امتناع از 
پوشيدن لباس زندان برای مالقات، از حق 

  خود برای مالقات صرفنظر کرد.

طبق روال معمول زندان اوين، روزهای 
شنبه و يکشنبه هر هفته، روز مالقات 

 است.  ٧خانواده ها با زندانيان بند 

خانواده محمود بهشتی راس ساعت 
مشخص برای مالقات حضوری که هر 
ماه يک بار ميسر است به زندان مراجعه 
کردند و بعد از طی روال اداری معمول 
و پس از حدود يک ساعت و نيم انتظار 
در سالن مالقات، از طرف مسوولين 
سالن مالقات خبر رسيد که مالقات لغو 
شده است. بعد از پرس و جوی خانواده 
بهشتی از مسئولين زندان و پاسخی  مبنی 

بر عدم اطالع از علت لغو مالقاتی که به 
وضوح، انتظار يک ماهه هر زندانی و 
خانواده اوست، پس از تماس محمود 
بهشتی لنگرودی با خانواده، بهشتی علت 
لغو اين مالقات را امتناع خودش از 
پوشيدن لباس زندان، برای حفظ کرامت و 
منزلت انسانی خود به عنوان معلم و فعال 

  صنفی زندانی عنوان کرد.

پيش از اين نيز محمود بهشتی لنگرودی 
از ابتدای ورود به زندان، در اعتراض به 
حکمی که شرايط دادگاهش را ناعادالنه و 
غير قانونی ميخواند، دست به اعتصاب 

روزه و اعتصاب غذای  ۶غذای خشک 
 روزه زده بود. ٢١تر 

 

بدون پوشيدن لباس زندان؛ 

محمود بهشتی با خانواده اش 
 در اوين ديدار کرد

محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و 
اسفند ماه،  ٢٢فعال صنفی معلمان، روز 

توانست بدون پوشيدن لباس زندان با 
خانواده اش مالقات حضوری داشته باشد. 
اين معلم زندانی در هفته های گذشته به 
دليل امتناع از پوشيدن لباس زندان از حق 
خود برای مالقات حضوری با خانواده 

 .اش محروم مانده بود

آقای بهشتی دليل امتناع از پوشيدن لباس 
حفظ کرامت و منزلت انسانی "زندان را 

 "خود به عنوان معلم و فعال صنفی
زندانی عنوان کرده و اصرار مسئولين 
بند هفت مبنی بر پوشيدن لباس زندان را 

 غيرقانونی خوانده بود.

محمودبهشتی لنگرودی سخنگوی پيشين  
کانون صنفی معلمان که در اعتراض به 

سال حبس، در دادگاهی  ٩اجرای حکم 
غيرعلنی و بدون حضورهيات منصفه، 

 ٢١پس از انجام يک اعتصاب غذای 
روزه به مرخصی آمده بود، روز پنجشنبه 

دی ماه، با درخواست تمديد مرخصی  ٢۴
وی از سوی مسئولين زندان مخالفت شد 

 .و مجددا به اوين بازگشت

او بيش از دو سال پيش از سوی شعبه 
دادگاه انقالب به رياست قاضی  ١۵

 .صلواتی به زندان محکوم شد

اعالم  ١٣٩٢حکم آقای بهشتی در خرداد 
شد و او همزمان در صفحه شخصی 

 فيسبوک خود اعالم کرد:

آقای صلواتی حکمم را به من ابالغ " 
کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و 
تبانی عليه امنيت ملی، يک سال زندان به 

با احتساب چهار .اتهام تبليغ عليه نظام 
سال  ٩سال حبس تعليقی، جمعا می شود 

 *"زندان، به همين راحتی. 

�ی- !�'A ز*�ا*(Eو 

 !��Dد ��.	( 6F"1ود�
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حسين طال عضو کميسيون اجتماعی 
 :مجلس شورای اسالمی

هزار دانش آموز معتاد، پشت  ١٣٠ 
 نيمکتهای مدارس حضور دارند.

 

بر پايه اعالم وزارت آموزش و پرورش "
 ١٣حدود  ١٣٩۴در اول مهرماه سال 

ميليون نفر دانش آموز در کشور تحصيل 
سال  ١٩تا  ٧می کنند که در مقطع سنی 

 ."هستند

 ١٣ها سن اعتياد به  برپايه گزارش"
 ١٣سالگی کاهش پيدا کرده است و 

سالگی يعنی نوجوانی که در ابتدای 
دوران تحصيلی دوره دوم خود يعنی در 
کالس هفتم يا همان دوم راهنمايی سابق 

 ."است

برپايه آمار اعالمی از سوی ستاد "

مبارزه با مواد مخدر هم اکنون يک 
درصد از تعداد کل دانش آموزان کشور 
دارای اعتياد هستند و بر مبنای صحت 

هزار نفر دانش آموز  ١٣٠اين آمار تعداد 
معتاد پشت نيمکتهای مدارس در حال 
تحصيل هستند، اما مسئولين وزارت 
آموزش و پرورش اين آمار را قبول 

 ."ندارند

اين عضو کميسيون اجتماعی مجلس 
 درباره آمار اعالمی تاکيد کرد: 

هزار دانش آموز معتاد،  ١٣٠تعداد "
مربوط به آنهايی است که مصرف دائمی 
مواد دارند و آماری از آن دسته از دانش 
آموزانی که به صورت تفننی و تفريحی 
به استعمال مواد مخدر می پردازند در 
دست نيست وگرنه تعداد از اين هم فراتر 

 ."خواهد رفت

ارائه آمارهای متضاد حکايت از آن "
دارد که وزارت آموزش و پرورش و 
همچنين معلمان و مربيان مظلوم اين 
وزارتخانه که در مواجهه مستقيم با دانش 
آموزان قرار دارند برای حل اين معضل 
خانمان سوز به معنای واقعی کلمه تنها 
هستند و وزارتخانه های بهداشت، رفاه و 
تامين اجتماعی، دادگستری و سازمان 
بهزيستی و از همه مهمتر ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بايد تمام قد برای کمک به 
ميدان وارد شوند و تالش خود را در اين 

 ."عرصه افزايش دهند

مسئولين وزارت آموزش و پرورش با "
نگاهی واقع گرايانه اطالعات الزم را به 
مسئولين ذيربط اعالم کنند، چون با 
افزايش اين تعداد اعتماد مردم به مدارس 

 .*"کمتر خواهد شد

 هزار دانش آموز معتاد  130

 پشت نيمكتهاي مدارس حضور دارند
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 رفتار هر جامعه با کودکان، محک ارزيابی درجه انسانی بودن آن جامعه است! 

 

غرايز و مسائل جنسی، از جمله 
ها  ست که صحبت درباره آن هايی مقوله

های همگانی  در سطوح آموزشی و رسانه
تابو محسوب  بيش همچنان و در ايران، کم

البته خط قرمزهای موجود در  شود. می
های  ها تنها شامل محدوديت اين زمينه

شود و فرهنگ عرفی مردم  مذهبی نمی
نيز معموال صحبت درباره اين 

 .تابد موضوعات را برنمی

 

در حالی که در برخی کشورها آموزش و 
آشنايی با مسائل جنسی از مقاطع دبستان 

شود،  ها آغاز می يا راهنمايی در مدرسه
ها معموال تنها در  در ايران اين آموزش

شود و آن هم اغلب با  ها ارائه می دانشگاه
و تمسخر دانشجويان در کالس   خنده

که به شکلی  همراه است و به جای آن
جدی به مسائل و بهداشت جنسی پرداخته، 

 .ست برای دانشجويان زنگ تفريحی

اين در حالی است که به گفته جيم نايت، 
وزير سابق آموزش و پرورش بريتانيا، 
آموزش مسائل جنسی بسيار مهم است و 

های  نبايد گذاشت معلومات و دانسته»
های ما به جای آنکه برگرفته از  بچه

شان  های معلمان کتابهای درسی و آموزه
های در گوشی غلط  باشد، ناشی از حرف

ای باشند که از  و مطالب نادرست پراکنده
 ».رسد ها می جا به گوش آن اينجا و آن

اما طرح پرسش در رابطه با مسائل 
جنسی تنها مربوط به نوجوانان و دوران 

 .نوجوانی نيست

 

شناس بالينی ساکن  مژگان کاهن، روان
معموال «گويد:  باره می بلژيک، در اين

های جنسی همزمان با  کشف ارگان
يادگيری رفتن به توالت است. چون در 

بندند  اين سن ديگر بچه را با پوشک نمی
تر به خودش  تواند راحت و کودک می

 ».دست بزند و احساس لذت را تجربه کند
يکی از مسائلی که بيشتر والدين با 

دبستانی  کودکان خود در سنين زير پيش
 دارند خودارضايی است. 

 

خودارضايی کودکان و ناآگاهی پدران و 
مادران در اين زمينه، گاهی باعث تنش و 
درگيری در خانواده و برخوردهای 

آميز برای مقابله با  معقول و خشونت غير
شود. اما آيا  اين عمل طبيعی کودک می

پزشکان نيز در گذشته، هم چون امروز 
 کردند؟ اين امر را طبيعی قلمداد می

مژگان کاهن در پاسخ به اين سوال 

پزشکان قرون پيشين، خالف »گويد:  می
دانشمندان و پزشکان عصر حاضر اغلب 
نگرشی منفی به خودارضايی داشتند. اين 
نگرش منفی در ارتباط با خودارضايی، 
عواقب زيادی با خود به همراه داشت، 

گيری و درمان اين  ها برای پيش زيرا آن
کردند که  هايی پيشنهاد می مساله، راه

ارتباطی با شغل ايشان نداشت. از 
هايی که اين پزشکان برای مبارزه  روش

با خودارضايی کودکان، نوجوانان و 
توان از حبس  دادند، می جوانان ارائه می

ها در کيسه به هنگام خواب،  کردن دست
ای آهنی به آلت پسران برای  يا بستن حلقه

جلوگيری از خودارضايی و نعوظ در 
های  ها دارای تيغه خواب نام برد. اين حلقه

تيزی بودند که چنانچه در خواب به 
نوجوان حالت تحريک جنسی دست 

های  داد، تماس پوست آلت با تيغه می
کرد.  حلقه، او را از حالت نعوظ خارج می

يا در هنگام خواب طنابی را از يک سر 
به آلت و از سر ديگر به گردن فرد وصل 

کردند؛ به طوری که در هنگام  می
تحريک جنسی، فشار طناب به آلت به 
قدری دردآور باشد که نعوظ خاتمه پيدا 
کند. يک متخصص امور تربيتی در 
بلژيک، نيمکتی طراحی کرده بوده که 

ها روی آن  وقتی شاگرد مدرسه
شان از هم با فاصله  نشستند، دو پای می

گرفت. بدين ترتيب از تماس و  قرار می
آموز با هم که  مالش دو پای دانش

توانست ايجادکننده تحريک جنسی  می
کردند. يا توصيه  باشد، جلوگيری می

ها منع  ها را از يک سری بازی شد بچه می
کنند. مثال دخترها را از سوار شدن بر 

ها را از سر  اسب چوبی متحرک و پسر

 ��د��ن و ��دار�Eی(

 مژگان کاهن

 فرناز کمالی

 

 برگرفته از وب سايت

 راديو زمانه 
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ها بر حذر  های راه پله  خوردن روی ميله
داشتند. با پيشرفت علم پزشکی و ساير  می

های علمی در قرن اخير، محققان به  حوزه
اين نتيجه رسيدند که خودارضايی بخشی 
از تجربيات کودکان و نوجوانان است که 

ها  به رشد و تحول جسمی و جنسی آن
 .کند کمک می

 

 های مادری تجربه ها، خودارضايی بچه

اند و نگرانی در  سرآسيمه و آشفته
های هر پنج نفرشان مشهود است.  روايت

شان با چالشی جديد  در دنيای مادرانه
ها را ترسانده و  اند که آن به رو شده رو

 .مستاصل کرده است

ست که پسری يک سال و  پريسا، مادری
نيمه دارد که به گفته خودش به تازگی 

های عجيبی از او سر می زند: به  حرکت
خوابد و خودش را باال و پايين  شکم می

کند. از مهدکودک هم با او تماس  می
اند و اين مساله را با او در ميان  گرفته

طوری در مورد »گويد:  اند. او می گذاشته
کردند که گويی در  پسرم صحبت می

بالغ حرف  ساله و تازه١٧مورد يک پسر 
کنيم پسر  زدند. به من گفتند ما فکر می می

 ».ديده شما چيزهايی ديده که نبايد می

مهناز هم که دختری سه ساله دارد، از 
گويد  کند و می ای مشابه صحبت می تجربه

که مربی مهد کودک با لحنی زشت و با 
صدايی بلند خطاب به او گفته است که 

تان از دخترتان جدا  خواب مگر اتاق
 نيست؟

دختر مهناز، همان روز از مهد کودک 
 .اخراج شده است

کند شوهری مذهبی  نسرين که تاکيد می
گويد که وقتی پسرش سه ساله  دارد هم می

خوابيده و دستش را  بوده، روی شکم می
داده و  اش فشار می روی آلت تناسلی

کرده. برای  خودش را باال و پايين می
که شوهرش متوجه موضوع نشود، او  اين

هر بار که پسرش روی زمين دراز 
کشيده، از هر کجای خانه که بوده با  می

دويده، بلندش  سرعت به طرف پسرش می
کرده و از جلوی چشم پدر دورش  می
اما در نهايت او متوجه »کرده:  می

موضوع شد و حاال معتقد است که يا من 

در غياب او و در مقابل چشم پسرمان با 
که فيلم  ام يا اين مردی ديگر رابطه داشته

 ».ام و پسرمان هم ديده پورن تماشا کرده

ترين  گويد يکی از تلخ راحله اما می
اش مواجهه با همين  اتفاقات زندگی

موضوع بوده است. او شوهرش را 
کند،  مهندس و مردی امروزی معرفی می

اش با  با اين حال دختر چهار ساله و نيمه
ارضايی در  انجام حرکاتی شبيه به خود

يک مهمانی فاميلی، از پدرش کتک 
از طرفی رابطه من و »خورده است: 

کشيد. تا  شوهرم هم داشت به طالق می
کرد و معتقد بود  ها مدام شماتتم می مدت

 ».ام که دخترمان را خوب تربيت نکرده

 ارضايی سنين آغاز خود

 

خودارضايی از چه سنی در کودکان آغاز 
می شود يا رايج است و آيا تمايل به آن 
در بين پسران و دختران به يک اندازه 

 است؟

 

ارضايی تا سه سالگی  خود مژگان کاهن:
های پسر و دختر به يک  در بين بچه

های سه تا  نسبت رايج است. يک سوم بچه
زنند.  شش ساله نيز به اين عمل دست می

سالگی درصد دخترها و  ١٢از شش تا 
شود. در اين سنين نيمی  پسرها متفاوت می

ارضايی  سوم دخترها خود از پسرها و يک
جوی کشف  و کنند. کودک در جست می

که  بدنش است و اين کشف بر اساس اين
کودک در چه فازی از رشدش باشد 
متفاوت و بر نقاط گوناگون بدن متمرکز 

اش را نيز با  های جنسی است. او ارگان
های ديگر مثل  همان اشتياقی که ارگان

ها را  ها و گوش ها، انگشت زبان، دست
کند؛ مورد ارزيابی قرار  کاوش می

تواند  ارضايی در کودکان می دهد. خود می
های متفاوتی به خود بگيرد. کودک  شکل

اش يا تماس  در تماس با نرده صندلی
های  انگشتانش، حرکت دادن بدنش يا فرم

تواند اين عمل را انجام دهد. اين  ديگر می
تواند برای کودک حس آرامش  تجربه می

ای  گونه يا لذت به همراه داشته باشد؛ اما به
چه ما  بسيار ابتدايی و متفاوت از آن

ناميم.  ها، آن را لذت جنسی می بزرگ آدم

کودکان در اين سن برای خودارضايی 
سازی ندارند و خودمرکز  نياز به تصوير

که هر چه به سن  هستند، در حالی
شوند، قابليت  تر می نوجوانی نزديک

شود.  تر می ها بيش سازی در آن تصوير
اين مساله در ارتباط مستقيم با افزايش 

 .است «ديگری»نگاه جنسی به 

شناس و فعال حوزه  پريسا کاکايی، روا
خودارضايی «گويد:  زنان و کودکان می

در کودکان بسيار غريزی و به شکل 
افتد. کودک ممکن  آزمون و خطا اتفاق می

است از به هم ماليدن پاها به هم، ماليدن 
آلت خود به هر چيزی که موجب لذت 
شود يا لمس مستقيم، به آن حسی که 

خواهد، برسد. ممکن است حتی تا شش  می
سالگی نيز آشکارا اين کار را انجام دهد، 

طور که صريح در مورد اندام  همان
کند و  جنسی خود و ديگران سوال می

طور که دوست دارد لخت بچرخد.  همان
چون اين رفتارها بخشی از روند رشد 
کودک است و هنوز به آن مرحله رشد 
اخالقی نرسيده است که به خاطر اجتناب 
از مجازات، کسب پاداش يا حفظ نظم 
خانواده و جامعه از انجام اين کار در 

ای که  مقابل ديگران بپرهيزد؛ مرحله
معموال از چهار سالگی به بعد با آن آشنا 

شود. يادمان باشد سنينی که ذکر  می
کدام قطعيت ندارند و از هر  شوند هيچ می

تواند متغير  کودکی به کودک ديگر می
تر  شود بيش چه گفته می باشد. آن

ست. اولين قدم کودک در شناخت  حدودی
طور که  بدنش، لمس است. او همان

کند، اندام  ها و پاهايش را کشف می دست

 پريسا کاکايی
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 .کند جنسی خود را نيز پيدا می

شهرزاد پورعبدهللا، مشاور و 
تمام «گويد:  درمانگر خانواده نيز می روان

کنند.  کودکان خودارضايی را تجربه نمی
ساالن آن را  طور که تمام بزرگ همان

کنند. بين مراجعان من افرادی  تجربه نمی
توانند  دانند زنان هم می هستند که حتی نمی

 ».خودارضايی کنند

 

 خودارضايی، کشف خود يا بيماری؟

 

نکته مهم و اساسی که در  مژگان کاهن:
ارضايی بايد گفت و در مورد  مورد خود

کند اين است که  تمام سنين نيز صدق می
وجه يک بيماری  ارضايی به هيچ خود

نيست که ما بخواهيم از درمان سخن 
ارضايی در کودکان هيچ  بگوييم. خود

پديده غير عادی و ناسالمی نيست و 
خالف اعتقاد رايج در ايران، در اکثر 
غريب به اتفاق موارد، تحت تاثير 
مشاهدات کودک به وجود نيامده است. به 

ارضايی  اين معنی که کودکی وقتی خود
کند به اين دليل اين نيست که حتما  می

ای جنسی بوده است. کودک  شاهد صحنه
جنسی نيست. هر چند  موجودی غير

احساسات جنسی او ابتدايی و متفاوت با 
سال است، اما کارهای  اشخاص بزرگ

تحقيقی بيش از پيش ما را با وجود اين 
کنند.  احساسات جنسی آشنا می

خودارضايی هم هيچ زيان جسمی يا 
آورد،  روانی برای کودکان به همراه نمی

البته به استثنای زمانی که پدر و مادر يا 

مربيان تصاوير غلط و منفی از اين عمل 
ای  گيرانه ها بدهند يا با رفتار سخت به آن

خاطر انجام  ها به به امتناع يا تحقير بچه
های منفی  اين عمل دست بزنند. برخورد

ما با کودکان در مورد خودارضايی 
ها را مختل کند  تواند اعتماد به نفس آن می

شاندر  و تصويری زشت و کريه از بدن
 .ها ايجاد کند آن  ذهن

ساالن،  در بزرگ :شهرزاد پورعبدهللا
برخی افراد که دچار تروما هستند يا 

اند، گاهی  خشونت جنسی يا جسمی ديده
خودارضايی را به عنوان راهی برای 

کنند. يعنی  رسيدن به آرامش انتخاب می
صرفا به خودارضايی نگاه جنسی ندارند 
بلکه به جنبه روانی آن توجه و نياز 
دارند. گاهی اوقات خودارضايی در 
کودکان نيز جنبه آرام کردن دارد. يعنی 

وسيله خودارضايی بر اضطراب،  به
کنند، اما  ها و تنهايی خود غلبه می ترس

جنبه سکشوال ندارد. پدران و مادران 
شان چه تصوير  کنند کودک اغلب فکر می

جنسی خاصی در ذهن خود دارند که اين 
که اين  شوند، در حالی عمل را مرتکب می

مورد است و کودکان برای  نگرانی بی
وجه نيازی به ديدن  خودارضايی به هيچ

پردازی ندارند.  های جنسی و خيال صحنه
ارادی اغلب در باالی چهار  اين عمل غير

کند، اما در برخی از  سالگی بروز می
 شود. کودکان زير چهار سال نيز ديده می

خودارضايی بخشی از رشد طبيعی بدن و 
رشد روحی و روانی انسان است و باعث 

شود به مرور زمان بدن خود را بهتر  می
بشناسند، نقاط حساس بدن خود را کشف 
کنند و برای در ارتباط بودن با ديگری 

 .سالی آماده شوند در بزرگ

 

به خودارضايی کودکان چه بايد   واکنش
 باشد؟

 

به کودک توضيح دهيم که  :مژگان کاهن
بدنش به حوزه خصوصی او ربط دارد، 
به اين معنی که در فضای خصوصی 
خود به اين کار اقدام ورزد و نه در مقابل 

را  »فضای خصوصی«ديگران. او نبايد 
اشتباه  »يواشکی يا دزدکی انجام دادن«با 

بگيرد، زيرا اگر بعد جنسی بدنش را با 
تداعی کنيم، ممکن است  «کاری پنهان»

تصوير بد و زشتی از آن در ذهنش ايجاد 
چون من کار بدی »شود. به اين معنی که 

خواهند آن  کنم، پدر و مادرم از من می می
که مفهوم  برای اين .«را مخفيانه انجام دهم

فضای خصوصی را بهتر بفهمد، 
ای  توانيم برايش مثال کارهای روزمره می

که برای  چون حمام کردن را بزنيم و اين
بعضی کارها احتياج داريم که تنها باشيم 

تواند راحتی ما را  و حضور ديگران می
که کودک  از ما بگيرد. نکته مهم ديگر اين
اضطرابی  وقتی در شرايط سخت و پر

تری  تواند دفعات بيش کند، می زندگی می
به خودارضايی دست بزند. در اين 
صورت خودارضايی را بايد به عنوان 

ای از وضعيت روحی کودک در آن  نشانه
پريود خاص تلقی کرد. معموال با ياری 

ها و  دادن کودک در کاهش ترس
هايش، اين افراط در خودارضايی  نگرانی

يابد. يکی از مواردی که  نيز کاهش می
ارضايی در  تواند به افراط در خود می

کودک منجر شود، تجربه سوءاستفاده 
جنسی است. بايد بتوانيم فضايی برای 

به وجود بياوريم که در صورت  ها بچه
های  گونه سوءاستفاده مواجه شدن با اين

کنند اقدام به  جنسی يا افرادی که سعی می
اش صحبت  اين آزارها بکنند، با ما درباره

کنند. الزمه ايجاد اين فضا، عدم قضاوت 
کودک، عدم توهين يا خشونت کالمی و 

کنم که  کالمی با اوست. باز تاکيد می غير
منظور من موردهايی هستند که اين رفتار 
از ميزان متعادل خارج شده و کودک 

 .آورد صورت بيش از حد به آن رو می به

 

ای مانند ايران،  در جامعه پريسا کاکايی:
خود رفتار جنسی هميشه تابوست و با 
شکلی از شرم و گناه همراه است. 
رفتارهايی مانند خودارضايی از اساس 

سال نيز تقبيح شده  حتی برای فرد بزرگ
و با خرافات و اطالعاتی غلط مانند 
مشکالت مربوط به بينايی و لرزش دست 
و اشکال در عملکرد جنسی در آينده، 
آميخته شده است. در حقيقت کودک از 
همان ابتدا قربانی ناآگاهی جنسی و 

 شهرزاد پورعبدهللا
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شود و در  ساالنش می تعصبات بزرگ

واکنش به خودارضايی، با چنان 
آميز و  رفتارهای تند، سرزنش

شود که تنها  تحقيرآميزی مواجه می
بيزاری از بدن خود، احساس گناه، کثيف 
بودن و ناتوانی از درک تناقض بين 
کشف و گرايش طبيعی بدن و تابوهای 
خانواده و جامعه را برای او به همراه 
دارد. بپذيريم که لمس بدن و خودارضايی 

ست و به جای حمله  عملی بسيار طبيعی
به کودکان، به تغيير باورهای اشتباه خود 
بپردازيم. فکر نکنيد شما مقصر هستيد يا 

ايد که فرزندتان اين رفتار را  کاری کرده
ياد گرفته است. اين روند طبيعی رشد 
کودک است. محيط خانواده و جامعه نيز 

تواند در رشد جنسی کودک تاثير  می
بگذارند اما اين به معنای آن نيست که 

تان، همسرتان را  شما در مقابل فرزندان
نبوسيد، در آغوش نگيريد يا ابراز محبت 
نکنيد. با کودک در هر سنی با کلماتی 
مناسب و در خور سن او در مورد مسائل 
جنسی صحبت کنيم. مثال به کودک زير 

کند بگوييم  شش سال که خودارضايی می
 «لمس قسمت های خصوصی بدن خود»

ممکن است احساس خوبی بدهد اما اين 
مساله بايد در خلوت خود فرد انجام شود. 

توانيد از  به کودک باالی هفت سال می

که  عادی بودن خودارضايی بگوييد و اين
ست. اين  اين کار، امری خصوصی

وگوها را تکرار کنيد و تنها به يک  گفت
بار اکتفا نکنيد. هر بار نيز بر خصوصی 
بودن اندام جنسی تاکيد کنيد و توضيح 

ها را  کس حق ندارد بدن آن دهيد که هيچ
لمس کند. اما در صورت برخی 
مشاهدات در کودک بايد با پزشک يا 

شناس کودک مشورت شود از  روان
رغم  جمله: وقتی کودک شما علی

تان برای پرت  توضيحات مکرر يا سعی
کردن حواس او، همچنان به لمس خود 

دهد. يا به  در مقابل ديگران ادامه می
رسد اين عمل بر شادابی  نظرتان می

تان تاثير گذاشته است. يا به  کودک
نظرتان آن را از جايی ياد گرفته يا در 

جنسی   معرض يک محرک يا رابطه
قرار گرفته است. يا وقتی فرزندتان از 

کند تا ديگران را  اين رفتار استفاده می
 .تحريک و ارضا کند

 

والدين نبايد جلوی شهرزاد پورعبدهللا: 
خودارضايی کودک را که امری 

ست بگيرند. البته بايد به او  طبيعی
ست که  بياموزند که اين رفتار، رفتاری

مربوط به فضای خصوصی است و برای 
مثال نبايد در حضور ديگران يا در 

فضای عمومی انجام شود. به خاطر انجام 
وجه نبايد کودک را  ارضايی به هيچ خود

که در  تنبيه و توبيخ کرد. البته تصور اين
جامعه ايرانی از پدران و مادرانی که از 

اند، بخواهيم  مند نبوده آموزش جنسی بهره
شان  در مواجهه با اين عمل به کودک

بگويند عزيزم! لطفا برو در اتاق خودت 
و دور از چشم ديگران اين عمل را 
آزادانه انجام بده، سخت است. تابوها و 
نبود آموزش جنسی مناسب در اين زمينه 
کار را دشوار کرده، ولی حداقل انتظار 

رود تا به او احساس گناه ندهند. چيزی  می
که بايد مورد توجه والدين باشد، بروز 

کننده هستند.  رفتارهايی است که نگران
منظورم رفتارهايی است که مناسب سن 
کودک نيستند. به عنوان مثال بروز يک 
سری از رفتارهای جنسی در کودکان 

برانگيز باشد چراکه  خردسال بايد سوال
استفاده و آزار  ای از سوء توانند نشانه می

جنسی باشند. مثال ممکن است کودک 
جنسی بوده باشد که   شاهد يک صحنه

مناسب سن او نبوده يا چنين اتفاقی در 
مورد شخص خودش افتاده باشد. در هر 
صورت چه کودک اين صحنه را ديده 
باشد، چه برای خودش اتفاق افتاده باشد، 

شود و بايد جدی  آزار جنسی محسوب می
 *.گرفته شود

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سه شنبه شبها از ساعت

 بوقت ايران ٢٣/ ٣٠تا  ٢٣ 

 بوقت اروپای مرکزی ٢١تا ٢٠/ ٣٠

 ساعت پخش برنامه کودکان مقدمند را به همگان اطالع دهيد

 ما را از کيفيت برنامه ها مطلع کنيد
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وقاحت رفتار مس{ئ{والن ج{م{ه{وری 
 اسالمی به راستی بی نظير است.

دو مسئول ي{ک{ی ام{ور زن{دان{ه{ا و 
دي{{گ{{ری ي{{ک{{ی از م{{دي{{ران  ک{{ل 
سازمان بهزيس{ت{ی در ب{اره وج{ود 
کودکان در زندان و م{ه{دک{ودک{ه{ای 

 زندان چنين اظهار نظر ميکنند. 

به اين دو تناقض ن{گ{اه ک{ن{ي{د. اي{ن 
ای از وقاحت شرم آوری  فقط گوشه

است که بدون ت{ردي{د در ت{خ{ص{ص 
 مسئوالن جمهوری اسالمی است.

 :خبرگزاری فارس

ها  اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان
 ٢۵٠تا  ٢٠٠گفت: که در کشور بين 

ها زندگی  کودک با مادران خود در زندان

 کنند. می

در خصوص آخرين وضعيت احداث  
های کشور، گفت:  مهدکودک در زندان

اين موضوع از گذشته دغدغه ما بوده و 
در حال حاضر هم مهدهايی را در 

اگرچه خيلی کامل نيستند. ، ها داريم زندان
در اين خصوص با سازمان بهزيستی 

ايم، ضمن اينکه معاونت  صحبت کرده
زنان رياست جمهوری در اين بخش 

ای که با آنها  نامه پيشقدم شده و با تفاهم
کنند تا در برخی  ايم، تالش می امضا کرده

ها که آمار کودکان همراه زنان  از زندان
زندانی در حدی است که يک مهدکودک 

 طلبد، محيط الزم را فراهم کنند. را می

 

 خبرگزاری ايلنا: 

محمد نف¸ري¸ه م¸دي¸ر ک¸ل ام¸ور ک¸ودک¸ان و 
 نوجوانان سازمان بهزيستی کشور: 

گ{ون{ه م{ج{وزی ب{رای  در حال حاضر هي{چ
 .احداث مهدکودک زندان داده نشده است

در ح{{ال ح{{اض{{ر ه{{ي{{چ م{{ه{{دک{{ودک{{ی در 
 ."های کشور نداريم زندان
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 ٢٤ه�ای  کانال جدي�د  ب�رن�ام�ه
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 کند.  هاتبرد پخش می

 مشخصات شبکه "نگاه شما" 
 

 ١١٢٠٠فرکانس: 
 پوالريزاسيون: عمودی 
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ه{{ای ک{{ان{{ال ج{{دي{{د در   ب{{رن{{ام{{ه
شبکه نگاه شم{ا را ه{م{چ{ن{ي{ن 

 GLwizميتوانيد از طريق  

اي{ران{ی   در گزينه تلويزي{ون{ه{ای
 مشاهده کنيد:
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 آيا در زندانها مهد کودک وجود دارد؟

 آيا در زندانها 

 مهد کودک وجود دارد؟

 به پاسخ ها دقت کنيد:
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 ماهنامه صلح

کودک   مدتی پيش خبری مبنی بر فوت سه
هوا در برخی از  بر اثر آلودگی   معلول

های ايران منتشر شد. چند  خبرگزاری
روز قبل خبر کشته شدن چند کودک در 

 سوريه منتشر شده بود. 

تر خبر فوت کودکی در کنار  مدتی قبل
سواحل دريا؛ کودکی که بعد از مرگ، 

دنيا   جسدش به معروفترين جسد سه ساله
 تبديل شد. 

ها  چند روز بعد از انتشار اين يادداشت
ميرند و يا کشته  باز کودک و کودکانی می

شوند. اصالً اهميت ندارد. برای اين  می
دلی  اهميتی، اصالً نياز نيست آدم سنگ بی

ً اگر سنگ دل باشيد اين  باشيد، اتفاقا
ها خيلی به نفع  ها و کشته شدن مرگ

شماست؛  شماست، نشان از شخصيت 
که پدر و مادرتان شما را  مگر نه اين

های با  اند که آدم تربيت و بزرگ کرده
شخصيت و مفيدی باشيد؟ خوب اين 
بهترين موقعيت است، فرصت اين شادی 
را از خودتان نگيريد. اين خوشحالی در 

شما تاثير و   اقتصاد و سياست کاری
اهميت به سزايی دارد. اصالً بياييد 
صورت مسئله را واقعی نگاه کنيم؛ اين 

ها خيلی با اهميت و  ها و کشته شدن مرگ
ها  مهم و مفيد هستند. چه برای بقای دولت

. دو چيزی که بشر  و چه تداوم جنگ
شهوت آنها را دارد، شهوت کشتن، و 

هم خوب است که   شهوت قدرت. چقدر
ميرند، ای کاش روزانه  ها می اين بچه

 تری بميرند. کودکان بيش

خواهند زنده بماند تا چه گلی به سر  می 
دنيا بزنند؟ خود شما چه گلی به سر دنيا 

  که مثل يک زالو شيره زديد، به جز اين
های  طبيعت را کشيديد؟ بنا به قرارد

که قرار  اخالقی و اجتماعی مگر نه اين
ی بشری مفيد  ها برای جامعه است آدم

باشند؟ مفيد بودن يعنی کشتن، جنگيدن، 
نابود کردن طبيعت و کالً به باد دادن 
هستی. اينها وقتی با مرگ زود هنگامشان 

تری بکنند و از  توانند خدمت بيش می
خدمات اجتماعی و اقتصادی و رفاهی 

و   تری استفاده کنند به گمان شما بهتر کم
ها اين همه  تر نيست؟ دولت به صرفه

ی زمانی و مالی و فکری به کار  هزينه
، اين -دقت کنيد شايد-بگيرند تا شايد 

بشوند و در راستای اهداف   ها بزرگ بچه
دولتمردان عمل کنند؟ اگر برخالف توقع 

مردان عمل کردند چه؟  بينی دولت و پيش
دان را شکستن  اگر نمک خوردن، نمک

 چه؟

ً اين خيلی اتفاق خوبی ست که چند  اتفاقا
کودک معلول که به هيچ دردی هم 

 اند.  خورند، به دليل آلودگی هوا مرده نمی

دنيا هم،   نگارم؛ ببينيد من يک روزنامه
فهمم.  دنيای رسانه است، بهتر از شما می

خود  ها درکی از اين اتفاق نداريد، بی شما
 آوريد. بازی در می داريد ننه من غريبم

تو دلتون بهم گفتيد، بدون   هرچی هم

تعارف خودتان هستيد و همه کس و 
 کارتان.

باور کنيد اين بهترين اتفاق برای دولت و 
است. چرا؟ به اين   سازمان محيط زيست

ارزش که  دليل که با کاشت چند تا نهال بی
شوند و  آبی خشک می در نهايت از بی

ميرند و يا به دليل کمبود نيروی  می
ی  شوند و يا با هديه انسانی نابود می

که قرار  دوچرخه به مديران برای اين
روز “است يک روز در سال به خاطر 

با دوچرخه به محل کار خود ”  هوای پاک
ها، بهترين تبليغ  و مير بروند، اين مرگ

شعوريد و  ست. ديديد چقدر بی ای رسانه
جهت بدو  زود قضاوت کرديد. ديديد بی

بيراه گفتيد و دولت و سازمان محيط 
را محکوم به کم کاری کرديد.   زيست

تان است به نون شب محتاج  ديديد حق
باشيد و گشت ارشاد بر سرتان بزند. اگر 
عقل در سرتان بود، االن وضعيت بهتری 
داشتيد. اگر از همان اول، مثل مدير 
سازمان محيط زيست و يا رئيس جمهور 
و يا اصالً مانند شهردار شهرتان فکر 

ها استقبال  کرده بوديد و از اين کشته شدن
کرده بوديد، االن از رجال سياسی بوديد و 

 .*سری تو سرا داشتيد

 افزايش كشته شدن كودكان پناهجو در دريای اژه

 به نقل از يورونيوز

به طور ميانگين هر روز دو کودک پناهجو بر اثر غرق شدن در آب های شرق  
مديترانه جان خود را از دست می دهند. اين خبر دردناک که روز جمعه از سوی 
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم شد، شامل کودکان غرق شده در 

 ديگر مناطق دريای مديترانه نمی شود.

 ٣۶ويليام اسپيندلر، افسر ارتباطات کميساريای عالی پناهندگان گفت: هم اينک کودکان 
درصد کل آمار پناهجويان را تشکيل می دهند و با اين درصد باال، احتمال غرق شدن 
تعداد بيشتری از آنان در دريای اژه ميان ترکيه و جزاير يونان بسيار افزايش يافته 

هزار نفری که از بخش شرقی  ٨٠، از ٢٠١۶است. در طول شش هفته نخست سال 
نفر در آب غرق شدند. به اين ترتيب تعداد غرق  ۴١٠دريای مديترانه عبور کردند، 

 برابر شده است. ٣۵شدگان نسبت به همين مدت در سال گذشته ميالدی 

از زمانی که تصوير آيالن کردی، کودک غرق شده در دريای اژه جهانيان را تحت 
کودک ديگر در اين منطقه غرق شدند. اين کودکان که  ٣۴٠تأثير قرار داد، دست کم 

عمدتا سوری هستند، به همراه خانواده های خود به قصد رسيدن به خاک اروپا با قايق 
 های بادی به دريا می زنند.

 محمد تنگستانی
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 ديده بان حقوق بشر:  

با انتشار ، بان حقوق بشر سازمان ديد
گزارشی طالبان را به استفاده گسترده از 

  .کودکان سرباز متهم کرد

ديدبان حقوق بشر، در گزارش خود 
گويد طالبان حتی کودکان شش ساله را  می

ای طوالنی از  به خدمت گرفته و در دوره
گروه طالبان شماری از کودکان آنها در ن

 ٢٠١۵افغانستان را از اواسط سال 
ميالدی وارد صفوف نيروهای جنگی 

 .کند ها استفاده می برد اند. خود کرده

اين نهاد در گزارش خود با ابرازنگرانی 
از وضعيت شمال افغانستان و به ويژه 
قندوز مطرح کرده است که طالبان از 
مدارس مذهبی اين واليت برای آموزش 

کند. تنها در  نظامی کودکان استفاده می
و در شهر قندهار، طالبان  ٢٠١۵سال 

بيش از صد کودک را به خدمت خود در 
 .آورده است

های  ديدبان حقوق بشر با استناد به گفته
شهروندان محلی، فعاالن اجتماعی 

های  گويد که طالبان آموزش می
ايدئولوژيک برای کودکان را از هفت 

های نظامی را از سيزده  سالگی و آموزش
 .کند سالگی، آغاز می

پاتريسيا گوسمن، محقق سازمان ديدبان 
 گويد: حقوق بشر در امور افغانستان می

استراتژی آشکار طالبان مبنی بر اعزام «
های  ای از کودکان به ميدان شمار فزاينده

همان ميزان که غيرقانونی    جنگ، به
 ».است، رذيالنه و غير اخالقی نيز هست

های مدافع حقوق بشر از سالها  سازمان
پيش نسبت به وجود چنين معضلی در 
ميان طالبان و همچنين شبه نظاميان حامی 

 .دولت افغانستان هشدار داده بودند

دولت افغانستان نيز بارها از بازداشت 
کودکانی خبر داده که به منظور انجام 
حمالت انتحاری، توسط گروه طالبان 

 .اند آموزش ديده

دهد که گروه  تحقيق اين نهاد نشان می
دهد و آنها  طالبان کودکان را آموزش می

های نظامی از جمله  را به عمليات
 .فرستد کارگذاری مواد انفجاری می

بان حقوق بشر اعالم کرده است که  ديده
کودک افغان که قبال  ١٣آنها با بستگان 

توسط گروه طالبان استخدام شده بودند و 
برای بيشتر از يک سال بعنوان سرباز 

 .است اند، مصاحبه کرده جنگيده

در اين گزارش آمده که اين سربازان در 
مدارس واليت قندوز، تخار و بدخشان 

تر هستند،  ساله يا جوان ١٣زمانی که 
 .شوند استخدام می

اين مدارس توسط گروه طالبان اداره 
شوند. شمار اين مدارس در واليت  می

ها از اواخر  چنين ساير واليت قندوز و هم
 اند.  افزايش يافته ٢٠١٢سال 

استخدام و اعزام کودکان به جبهه جنگ با 
عمليات بزرگ گروه طالبان در ماه آوريل 

 .افزايش بيشتری يافته است ٢٠١۵سال 

با افزايش حمالت گروه طالبان در سال 
در مناطقی ولسوالی  ٢٠١۴و  ٢٠١٣

چهارسده و دشت ارچی واليت قندوز، 
آنها بر سيستم آموزشی اين واليت بيشتر 

 .تاثير گذار شدند

فرماندهان گروه طالبان، مدارس را نه 
تنها برای شستشوی مغزی، بلکه برای 

 .کنند فراگيری فنون نظامی استفاده می

قبل از آن گروه طالبان کودکانی را که 
کردند، برای آموزش به  انتخاب می

وزيرستان پاکستان فرستادند، ولی نظر به 
های اين گزارش، اکنون اين کار را  يافته

 *.دهند در داخل افغانستان انجام می
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من مينژه صادقی هستم! زنی زحمتکش و 
ام در  مادری که همراه با نوزاد چند ماهه

زندان بودم و راه رفتن را به نوزادم در 
  زندان آموختم.

مادری که ديدن هر لحظه نوزادم در 
آور بود  چهار ديواری زندان برايم مرگ

 ولی تسليم نشدم.

از گريه نوزادم برای اذيت و آزار من و 
شکنجه پدر بيمارم که در کنار سلول من 
بود استفاده ميکردند تا تسليم شويم. ولی 

 هيچگاه موفق به زانو درآوردن ما نشدند.

به فرزندانم رحم نکردند! فرزندم را 
زدند تا با تحقير   مقابل  چشمانم کتک می

 آنها، غرورشان را خرد کنند و 

دختر حامله ام را هم کتک زدند، بی 
 حرمتی و دست درازی جنسی کردند. 

من زنی کارگر، زندانی سياسی که 
شکنجه و تحقير را در سياه چالهای 

هايم تجربه  جمهوری اسالمی با تمام سلول
کردم. بدنم را زير لگد و شکنجه خرد 

کردند اما من برای رسيدن به آزادی و 
تر و محکمتر شدم و  دنيای بهتر مصمم

هرگز تسليم نشدم و تا رسيدن به 
 های انسانی از پای نخواهم نشست. آرمان

من از تک تک شما انسان های آزاديخواه 
و چپ از صميم قلبم تشکر و قدر دانی 
ميکنم که صدای من و ديگر کارگران در 
بند و حتی ناله فرزندانم و ديگر کودکان 
را به گوش جهانيان می رسانديد نهايت 
تشکر  دارم و دستانتان را به گرمی 

 ميفشارم.

من در خانواده ای سياسی بزرگ شدم و 
همين تربيت، مرا کمک کرد، از همان 
دوران کودکی مردساالری و نابرابری را 

 در جامعه بشناسم و با آن مبارزه کنم.

از همان کودکی مبارزاه را از پدرم 
آموخته بودم و اوائل نوجوانيم در سال 

پا به پای پدر عزيز و  ۶٠و  ۵٩های 
مبارزم و برادر جانباخته ام و ديگر 
آزاديخواهان در شهر سنندج عليه تبعيض 

و نابرابری ظلم و ستم جمهوری اسالمی، 
کردم و و از هيچ کمکی هم به  مبارزه می

ديگر مبارزين راه آزادی و انسانيت دريغ 
  نکردم .

در اين راه هرگز از شکنجه و تهديدهای 
 مزدوران نهراسيدم.

مزدوران به محل کسب و کار من، به  
کردند. رسما عنوان  ای حمله می هر بهانه

کردند که اين محل، پاتوق  می
ضدانقالبيون شده است! به دختران 
فراری کمک ميکنی و . . . و . . . عاقبت 

 محل کسب و کارم را تعطيل کردند. 

هيچگونه تهديدی باعث نشد که من از 
شما مردم مبارز دور شوم. حتی همه 
مدتی که اسير سياهچالهای جمهوری 
اسالمی بودم. يک لحظه هم از مبارزات 
شما مردم غافل نبودم و هميشه خود را 

 ديدم . در صف شما می

تشکلهای کارگری و مبارزات احزاب 
چپ بخشی از تاريخ زندگی من و خانواده  

 من است. 

رسيدن به يک جامعه سوسياليستی، يک 
زندگی بهتر و برابر برای همه انسانها، 

 آرمان من بوده و هست.

 

بار ديگر برای تمام تالشها و زحماتی که 
برای آزادی من و ديگر زندانيان سياسی 

کشيد تشکر و قدردانی ميکنم و  در بند می
از راه دور دستانتان را به گرمی 

 فشارم. می

به اميد رسيدن به آرمانهای انسانی و يک 
جامعه برابر، بدون  تبعيض، دنيايی شاد 
و ايمن برای همه کودکان. به اميد نابودی 

 کودک آزاری.

به اميد روزی که هيچ زندانی سياسی 
 نباشد.*

 7ی�م !6ی�N COد�(
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 منيژه صادقی زندانی سياسی که چندی پيش ناچار به ترک کشور شد
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در پی انتشار اخباری از ازدواج يک شبه 
دانش آموز دبيرستانی در شهرستان  ۵٠

پارسيان استان هرمزگان، يکی از 
کارکنان اداره آموزش و پرورش اين 
شهرستان گفت که اين مراسم جشن 

و تنها يک گردهمايی با   ازدواج نبوده
حضور دانش آموزان متاهل منطقه بوده 

 است. 

آموزش و پرورش دخالتی در "به گفته او 
. وی همچنين "برگزاری آن نداشته است

ازدواج در دوره دانش آموزی را يک 
در سطح استان و شهرستان   معضل جدی

 هرمزگان برشمرد. 

عليرغم اين موضوع، مسئوالن آموزش و 
در اين جشن که   پرورش و مقامات

فرمانداری اين شهر برگزار کرده است 
حضور داشته اند و از ازدواج در سنين 

 پايين حمايت کرده اند. 

جشنی که به مناسبت ازدواج دختران 
دانش آموز دبيرستانی و حضور مقامات 
محلی شهرستان پارسيان استان هرمزگان 
در اواخر بهمن برگزار شد و خبرهای 

ها  مربوط به آن در اسفند ماه در رسانه
 بازتاب پيدا کرد.

اولين خبر مربوط به اين رويداد، با نقل  
قولی از آذر خسروانی دبير کميته ازدواج 
امور بانوان شهرستان پارسيان مبنی بر 

زوج  ۵٠برگزاری جشنی با حضور 
با هدف تسهيل ازدواج   دانش آموز

 –مطابق با آداب و فرهنگ ايرانی 

ها مطرح شد. خبری که  اسالمی در رسانه
باعث ايجاد نگرانی از ترويج مستقيم و 
غير مستقيم ازدواج زودهنگام در استانی 
که به گواه مسئوالن با معضل جدی 
 ازدواج کودکان رو به روست، شده است. 

آذر خسروانی اما برگزاری جشن  
ازدواج را تکذيب کرد و به ايرنا گفت: 

دانش آموز متاهل مدارس دخترانه  ۵٠"
های خود در اين برنامه  به همراه خانواده

اند و برخی مسئوالن مانند  شرکت کرده
امام جمعه پارسيان و فرماندار شهرستان 
در اين مراسم سخنرانی کرده و ادارات به 
دانش آموزان متاهل حاضر در اين برنامه 

اند و برخی نيکوکاران و  هدايايی داده
خيران نيز بعنوان حامی ازدواج آسان 

 . "اند شرکت داشته

 

عليرغم تکذيب دبيرکميته ازدواج 
اموربانوان شهرستان پارسيان مبنی 
براينکه اين مراسم، جشن عروسی نبوده 

دانش آموز دختر در  ۵٠دست کم   است،
مقطع دبيرستان که مشخص نيست در چه 
سنی ازدواج کرده اند، در اين مراسم که 
اغلب مسئوالن محلی هم حضور داشته 

ازدواج   اند، شرکت کرده و به دليل آنچه
و زودهنگام ناميده شده، مورد  "آسان"

تشويق قرار گرفته اند. بعالوه مشخص 
نيست دليل برگزاری اين همايش که با 
حمايت همه جانبه مسئوالن همراه بوده 
چيست، همايشی که در آن دختران متاهل 

اند و برای  سال حضور داشته ١٨زير 
آنها از مزايای ازدواج زودهنگام سخن 

   گفته شده است.

چنانچه ميرزايی، امام جمعه پارسيان 
کردن   دنبال  هرمزگان با تاکيد بر لزوم

گفته است:  "سبک زندگی اسالمی"
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مقابله قاطع قانوني با استفاده جنسي از كودكان. حتي 

تحت نام ازدواج، جرم سنگين جنايي محسوب ميشود. 

سال، ولو  18رابطه جنسي افراد بزرگسال با افراد زير 

 با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.

فرهنگ ازدواج آسان در جامعه بايد "
رشد و توسعه پيدا کند و جوانان جامعه و 
خانواده ها بايد با کم کردن توقعات زمينه 
توسعه امر دينی و الهی ازدواج در جامعه 

 ."را ايجاد کنند

فرهنگ اسالمی، ازدواج زودهنگام 
جوانان را ارزش می داند و تبليغ می کند. 
هر چند مسئوالن آموزش و پرورش اين 
شهرستان گفتند مجوزی از سوی آنها داده 
نشده اما اذعان کردند که در برگزاری آن 

 اند.  مشارکت داشته

محمود روان، سرپرست آموزش و 

 ١١روز   پرورش شهرستان پارسيان،
اسفند به خبرگزاری آنا گفت اين جلسه را 
فرمانداری منطقه با حضور معاونان 
امور زنان بهزيستی، کميته امداد، 
آموزش و پرورش و غيره برگزار کرده 
بود تا با مشارکت اين افراد بتواند کارگاه 

را ”  ازدواج آسان“آموزشی تحت عنوان 
برای دانش آموزان متاهل که در دوران 

برند برگزار  عقد و يا نامزدی به سر می
 ”  کند.

در اين مراسم به دانش “به گفته او 
آموزان در خصوص برگزاری ازدواج 

رسانی شده و در اجرای اين  آسان اطالع
مراسم آموزش و پرورش منطقه هيچ 
دخالتی نداشته و مجوزی را نيز صادر 

 ” نکرده است.

بيشتر دانش آموزان "روان همچنين گفت: 
متاهل اين منطقه در پايه دوم متوسطه، 
اول متوسطه و گاه ابتدايی هستند که تاهل 
اين دانش آموزان و درس خواندن در 
کنار ساير دانش آموزان مجرد برای ما 
نيز مشکالتی ايجاد کرده است که به 
همين منظور از اين دانش آموزان برای 
رعايت برخی مسائل تعهد گرفته 

گويند آمارهايی  شناسان می . کار"شود می
که از ازدواج کودکان در ايران وجود 
دارد دقيق نيست چرا که بسياری از 

های زير سن قانونی ثبت رسمی  ازدواج
 آيند.  شوند و در آمار نمی نمی

شيما قوشه، حقوقدان و وکيل دادگستری 
های متعدد منتشر  در رابطه با گزارش

شده در رابطه با آمار ازدواج هزاران 
سال که طی سالهای  ١۵دختر و پسر زير 

گويد: بسياری  اند می گذشته ازدواج کرده
ها ازدواج زير سنين قانونی در  از خانواده

کنند و تنها از  تر رسمی را ثبت نمی دفا
کنند  نظر شرعی خطبه عقد را جاری می
ها به  و يا اين موارد ازدواج در دفترخانه

 *.شود صورت غيرقانونی ثبت می
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 ٣ادامه مطلب از صفحه 

اند، علتش  بيرحم کار پرتاب شده
 جاست.  همين

از ديد سرمايه دار، پرداخت دستمزد به 
اش است که  کارگر، آن بخشی از سرمايه

هد تا نيروی کار  تا ميتواند آنرا کاهش می
را ارزانتر بخرد. برای کارگر دقيقا 
برعکس است. بايد بتواند آنرا گراننتر 
بفروشد تا سطحی از رفاه و استاندارد را 

اش حفظ کند. معيشت  برای خود و خانواده
کل خانواده  به سادگی به دستمزد گره 

 خورده است.

 

شود اين تصميمی است که در  گفته می
عمل و درنهايت به نفع کارگران و 

های کارگری است. از ميزان رشد  خانواده
 کاهد. تورم و نقدينگی می

 

اقتصاددانان سرمايه  سيامک بهاری:
داری تا بخواهيد، برای ارزان کردن 

اند. هزار و يک  دستمزد، تئوری ساخته
اند که بخشی از  نطريه پردازی کرده

که بابت خريد نيروی کار کارگر،   سرمايه
است. کاهش بيابد. آنوقت نه فقط نيروی 

آورند که فقر  کار را ارزانتر به چنگ می
های کارگری، سبب  عمومی خانواده

شود، تعداد کارگر بيشتری به بازار  می
کار روی بياورد و اتوماتيک همين سبب 
ارزانتر شدن و رقابت در ميان کارگران 
بيکار خواهد شد. از سوی ديگر لشکر 

دار برای  ذخيره نيروی کار دست سرمايه
يعنی  "تعديل نيروی کار"آنچه خودشان 

گويند   تهديد به بيکار کردن کارگران می
 را مثل چماق روی سر کارگر بگيرند.

دوستی جمهوری اسالمی با کارگران، 
های کارگری و کودکان آنها  خانواده

مدتهاست که خودش را نشان داده است. 
يک نگاهی به قوانين کار، وضعيت 
معيشت و استاندارد مسکن و امکانات 

های کارگری، ميزان  رفاهی خانواده
دسترسی به درمان و بهداشت و تحصيل 

 بيندازيد! حساب کار کامال روشن است. 

سؤال ساده اين بايد باشد که پس چرا 
افزايش حقوق وزير و وکيل و نيروی 
سرگوبگر و دستگاه قضايی و امنيتی 

 شود؟  کشور سبب افزايش تورم نمی

مخارج فوق سنگينی که خرج تسليحات 
امنيتی   –های نظامی  جنگی و ماجراجويی

ای که مستقيما  می شود و ميلياردها هزينه
های  هللا فربه و آقازاده به جيب مشتی آيت

رود، سبب تورم و گرانی  دزد می
شود؟ مخارجی که صرف گارد به   نمی

 "ضد کارگران اغتشاشگر"قول خود اينها 
شود از کيسه همين جامعه دارد خرج  می
 شود؟ نمی

کند. حاصل  تورم را کارگر درست نمی
داری است که  کارکرد ذاتی  نظام سرمايه

بجز سود و افزايش سرمايه هيچ جهت و 
 تواند داشته باشد.  سوی ديگری نمی

بافان، اسم ديگری حتی برای  همين تئوری
به جای  "کارآفرين"اند.  دار يافته سرمايه
 دار. سرمايه

که  "کارآفرينان"حاال همين به اصطالح 
دستشان با حکومت و دولت يکی است، با 

يک جمع دست ساز به اصطالح کارگری 
اسالمی  ها و شورای مثل خانه کارگری

کارگری، قرارداد تعيين دستمزد امضا 
کنند. در قدم بعد، اقتصاددانان هم وارد  می

شوند و تئوريهای مردم فريب،  صحنه می
ها که گفتيد را بخورد جامعه  شبيه همين

دهند. که اگر نرخ دستمزد باال برود  می
گرانی بيشتر خواهد شد و همه اجناس با 
همين شيب باال خواهد رفت و غيره و 

 غيره!

دار تا عرش  اما هر چقدر سود سرمايه
ای نه در گرانی  اعال هم باال برود، ذره

تأثير دارد، نه در بيکاری و نرخ اشتغال! 
اين يک بازی کثيف و مشمئز کننده است. 
حنايی است که راستش نميدانم اصال 

 رنگی دارد يا نه؟

هر جا مبارزه برای افزايش دستمزد 
دار را عقب  توانسته کارفرما و سرمايه

ببرد و تسهيالت اجتماعی برای کارگر و 
خانواده کارگری ايجاد کند، نه قميت 
اجناس باالتر رفته است و نه تورم ايجاد 

 شده است. 

اين يک مبارزه و جدال به قدمت عمر پر 
 داری است. نکبت سرمايه

تعرض مزدبگيران به بهبود وضعيت 
شود، آنوقت  کل جامعه  عمومی منجر می

های  تر و طبعا کودکان خانواده مرفه
کارگری در رفاه و امنيت بيشتری خواهند 

توانند به آموزش و تحصيل و  و می  بوده
 بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند.

 

خوب حاال به موضوع وضعيت کودکان 
بپردازيم. يک چنين هجومی به کودکاِن 

 های کارگری چه عوارضی دارد؟ خانواده

 

های  وضعيت خانواده سيامک بهاری:
کارگری و کال مزدبگيران، پيش از اين 

افزايش چندرغاز به  "حاتم بخشی"
دستمزدی که همين حاال پنج بار زير خط 
فقر است، تاکيدی بر اين است که 
جمهوری اسالمی راهی برای برون رفت 
از بحران فلج کننده اقتصادی موجود، 
ندارد. با اعالم جنگ به مزدبگيران 

خواهد بار اين بحران را که خود  می
٣١ادامه در صفحه   
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مسبب آن است، به دوش مزدبگيران 
 بيندارد.

هيچ ديوار حفاظتی هم وجود ندارد که اين 
ها فرو  آوار بر سر کودکان اين خانواده

 نريزد.

وضعيت اقتصادی بسرعت خودش را در 
استانداردهای بشدت پايين معيشتی خانواده 

دهد. سفره تهی، سوءتغذيه  نشان می
مزمن، پرتاب شدن از چرخه تحصيل به 

گسترش دردناک   بازار بيرحم و کار،
های اجتماعی  فحشا و اعتياد و انواع آسيب

که مستقيما و بی واسطه حاصل تحميل 
 يک چنين فقر بيرحمانه ای به مردم است.

اين جنگی اعالم شده از جانب جمهوری 
اسالمی است و بايد وسيعا به آن پاسخ داد 

 و برای پس زدنش دست بکار شد.

 

مقابله با تحميل حداقل دستمزد و پس 
زدن اين يورش چگونه ممکن است. حق 

 شود؟ کودک چگونه احيا می

 

اجازه بدهيد همين کلمه سيامک بهاری: 
ممکن در جمله شما را تکرار کنم! و از 
همين جا شروع کنم. که پاسخ دادن و پس 
زدن حمله بيرحمانه جمهوری اسالمی و 
مبارزه عليه تحميل رياضت اقتصادی 

 ممکن است. 

اين طوری نيست که جامعه دست روی 
دست گذاشته و جمهوری اسالمی توی 

زند. اگر چنين بود که اين همه  سرش می
رجزخوانی برای امثال مانور ضد 

کرد! فعالين کارگری را در  اغتشاش نمی
 داشت. نمیالمدت نگه  های طويل حبس

کل جامعه در يک جوش و خروش دائمی 
وقفه است. اعتراض به وضع موجود   و بی
ای مداوم است. بالفاصله بعد از  پديده

اعالم نهايی تعيين حداقل دستمزد، 
های کارگری را  های مشترک تشکل بيانيه

 زند. مشاهده کرديد. اعتراض موج می

اينجا بنظرم بايد رسما فعالين حق کودک 
خود را نشان دهند. بايد مطالباتی را 
گذاشت روی ميز جامعه، بويژه 

های کارگری و ديگر دستمزد  خانواده
 بگيران را حول آن بسيج کرد.

اولين واکنش ما به اين حمله بايد همين 
باشد که معترضيم! مطالبات فوری و 
ممکن و شدنی داريم و نظر به اينکه 
حکومت جمهوری اسالمی رسما و علنا 
دارد امنيت و زندگی اجتماعی ما را با 
تحميل فقر و رياضت اقتصادی ويران 

کند. بنابراين در مقابل عدم افزايش  می
دستمزدها، خواستهای معينی را بايد تامين 

 کند.

خانوار کارگری قادر به پرداخت   
های سنگين تحصيلی فرزندان خود  هزينه

نيستند. بنابرين؛ تحصيل بايد کامال رايگان 
و با استاندارد واحد برای همه کودکان 
باشد. بايد بساط آموزش و پرورش پولی و 
شهريه و سرکيسه کردن مردم جمع شود 
و دولت دست از مهندسی اين سيستم 

آميز بردارد. نظر به اينکه  تبعيض
وضعيت اقتصادی تحميل شده به 

های کارگری به هيچوجه قابل  خانواده
تحمل نيست و امکان تامين تغذيه کامل و 
مکفی کودکان وجود ندارد، تامين يک 
وعده غذای گرم و باکيفيت از وظايف 

و مدارس    ها، دولت در همه مهدکودک
است. همان استانداردی که فرزندان 
فرماندهان سپاه، نمايندگان مجلس، وزرا 
و ديگر مسئولين جمهوری اسالمی دارند، 

 شامل همه کودکان بشود.

سيستم اياب و ذهاب برای همه مدارس 
ها قادر به  رايگان و اجباری شود. خانواده

پرداخت هزينه کمرشکن سرويس مدارس 
 نيستند.

کار کودکان را اين رياضت اقتصادی به 
ما تحميل کرده است. خواهان ممنوعيت 
فوری کار کودکان هستيم. مسئوليت 

 مستقيم اين امر به عهده حکومت است.

اينها که اشاره  کردم، شعارهای تخيلی 
نيست. همه اينها سالهای متمادی است که 

داری هم  در بسياری از کشورهای سرمايه
متحقق شده است و بويژه کارگران 

اند به اين روش از حق فرزندان  توانسته
 خود دفاع کنند.

اين مطالبات را بايد مدافعين و فعالين 
حقوق کودک به اشکال مختلف، با ابتکار 

 و ظرافت، بگذراند مقابل جامعه.

ايجاد توقع، ايجاد توان اعتراض و داشتن 
مطالبه بعنوان يک درخواست فوری و 

 تعيين بايده و نبايدها، روشن بشود.

 

هايی معين کرد تا  شود شاخص آيا می
 بشود اين مطالبات را عملی کرد؟

شود.  به نظرم قطعا میسيامک بهاری: 
 بشرطی که شاخص ما خط رفاه باشد! 

ای که در سؤال پيشين گفتم.  همان نمونه
معيار ما بايد رفاه باشد و بايد مطالباتی را 
مطرح کنيم که در همين جهت باشد. برای 
مثال، آموزش و پرورش رايگان در عين 
اينکه يک حداقل است اما يک جهت 
بسيار مدرن، امروزی و پيشرو دارد و 
بخشی از تامين عدالت اجتماعی و رفع 
تبعيض در جامعه است. ما خط رفاه را 

گذاريم تا  مقابل خط فقر در جامعه می
مشخص شود کجای مبارزه قرار 

ايم. اين را بايد بسيار جدی گرفت و  گرفته
 نقطه شروع هم بايد همين باشد.*



٢١٣شماره  ٣٣ 
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از صفحه فيسبوک کودکان مقدمند 
عضو اين صفحه بشويد  ³ديدن کنيد

 ³و با آن همکاری کنيد. اخبار
عکس و هر اطالعی از  ³مقاالت

وضعيت کودکان را دراين صفحه 
 منتشر کنيد

 

(Kodakan moghadamand) 

        مكان: يك محله ي تروتميز و مرتب در قلب پايتختمكان: يك محله ي تروتميز و مرتب در قلب پايتختمكان: يك محله ي تروتميز و مرتب در قلب پايتختمكان: يك محله ي تروتميز و مرتب در قلب پايتخت
 زمان: درست در شلوغي و همهمه شب عيدزمان: درست در شلوغي و همهمه شب عيدزمان: درست در شلوغي و همهمه شب عيدزمان: درست در شلوغي و همهمه شب عيد

از اون محله ها كه شب عيد دغدغه ي مهمشون سفارش بـه 
موقع شيريني مخصوص نوروز هست . هـمـون هـا كـه 
گرفتاري هاشون در حد نبود پاركينگ نزديـك آجـيـل 
فروشي مشهور و قديمي تهرونه.  مشكل خريد لباس ندارنـد. 
آخه تازه از حراج شب ژانويه برگشتند و براي سيـزده روز 
عيد روزي دو دست لباس دارند. ماهي سبزي پلو هم كـه 
از شمال مي رسد. سكه و طال  و دالر هم براي عيدي بـه 
بچه هاي فاميل و چشم و هم چشمي به حد كافي جـمـع 
كردند. هتل ها براي بعد از سال تحويل رزرو و وقـت 
كلينيك زيبايي هم گرفته شده.  خانه را هم آمدند و تميـز 
كردند و حتا مبل و پرده و وسايل نو خريدند. يك عيدي 
بزرگ هم چپاندند توي جيب مدير مدرسه كه بچه به جاي  
چهاردهم  فروردين آخر ماه برگرده مدرسه.  آخه حيف سـت  
تا (خارجه)  سفر كنه و فقط ده روز بمونه! خوب ديگه چكاري 
موند؟! آهان! اين لباسهاي پارسالي رو هم بـنـدازنـد  
توي سطل آشغال شهرداري ديگه كار تمومه و جا بـراي 
لباس هاي جديد هم باز ميشه. خيال راحت! عيد شـمـا 

  ك!هم مبار
 

بله، دقيقا توي همون روزها بود. آفتاب كه غـروب كـرد 
كمي هوا سرد شد. دست هايم را توي جيبم كرده بودم و 

از كوچه فرعي سكوت و كوري مي گذشتم. حوصـلـه ي 
خيابان هاي پر جنجال و جمعييت الـكـي خـوش را 
نداشتم. نوروز سال هاست كه به جاي صمـيـمـيـت و 
لطافت بهاري فقط بوي پول و فالكت مي دهد. انـگـار 
عيد مي آيد تا در ميان آدم هايي كه هزار مشكل دارنـد و 
كودكاني كه در خيابان ها بدون آينده و بدون پناه و مامـنـي 
سرگردانند، حسرت يك فضاي صميمي و و نـداشـتـه 
هايشان را بيشتر از هر روز عادي اي به رخ آنها بكشد. در 
همان كوچه بود كه مرد را ديدم با سرو وضعي مندرس، دمپايي 
به پا و ژوليده دست يك پسرك كوچك را كه وضعـيـت 
بهتري نداشت گرفته بود و از دور تند تند  آمدند و يـك 
راست رفتند سراغ سطل زباله و مرد به زيرو رو كـردن آن 
پرداخت. درِ يك كيسه بزرگ را باز كرد و تعدادي لبـاس 
در آن پيدا كرد. حتا به خود زحمت نداد كه آن را از سطـل 
بيرون بياورد. به پسرك كه كنارش ايستاده بود دستـور داد: 
پشتت را بكن و راست بايست. هرچه بود يكي يكـي در 
مي آورد و بعد از ورانداز كردن به سرشانه هاي بـچـه مـي 
چسباند. اكثرشان بزرگ بودند. بالخره يكي انـدازه ي 
پسرك شد. رفتند پشت سطل زباله و بچه كهنه پاره ها را از 
تن اش در آورد و لباس جديد را پوشيد. مرد دوباره كمي بـه 
وارسي كيسه پرداخت و بعد از آنجا رفتند. دست هـايـم 
توي جيب هاي گرم كاپشنم  كامال يـخ زده بـودنـد. 
باصداي  تك بوق ماشين متوجه شدم كه وسـط كـوچـه 

 ايستادم و به راهم ادامه دادم. 
اما فكرم در همان جا ميخكوب مانده بود.  همان طـور كـه 
تصوير پاهاي الغر و سياه و دمپايي كودك  از جـلـوي 
چشمم نمي رفت يكباره از ذهنم گذشت پـس كـفـش 

 چي؟!

 

 ليال يوسفی



٣٤ 
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 فوری جنبش دفاع از حقوق کودکان خواستهای

تسهيل پيشروی  و متشكل ش{دن ه{رچ{ه ب{ي{ش{ت{ر ج{ن{ب{ش دف{اع از  نهاد کودکان مقدمند به منظور
حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زير را بعنوان خواستهای فوری و حداقل جن{ب{ش دف{اع 

 از حقوق کودکان در ايران اعالم ميدارد: 

آموزشی، بهداشتی و درمانی کودکان برابر آخرين استانداردهای جهانی  Çتضمين و تامين امکانات رفاهی ــ١
بوسيله دولت. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان 
را، در باالترين سطح ممکن، تضمين کند و کمک هزينه های الزم و خدمات رايگان پزشکی و آموزشی و 

 فرهنگی را مستقل از وضعيت خانوادگی کودکان و نوجوانان تامين کند.

 

ايجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از يک محيط زنده و خالق تربيتی  ــ٢
  .و اجتماعی، مستقل از شرايط خانوداگی

 

تضمين حقوق برابر برای همه کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب به مليت يا مذاهب مختلف. ــ ٣
ممنوعيت هرنوع تبعيض عليه کودکان دختر و پسر، مهاجر و غير مهاجر و کودکانی که داخل يا خارج ازدواج 

 .بدنيا آمده باشند

 

 ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانانــ ٤

 

 لغو کليه قوانين قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعيت نگهداری کودکان در زندان. ايجاد مراکز ــ٥
 کمک های مؤثر پزشکی و روانپزشکی برایبازآموزی با امکانات رفاهی، آموزشی و پرورشی مدرن همراه با 

 بازگرداندن زندگی شايسته به آنان.  نوجوانان بزهکاربا هدف

 

 ممنوعيت حجاب کودکان!ــ ۶

 

کودک مذهب ندارد. کودکان بايد از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون   ــ٧
 باشند. جلب افراد زير شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی ممنوع است. 

 

ممنوعيت دخالت مذهب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعيض و تمايز در همه عرصه ها و سطوح  ــ٨
  آموزشی ميان دختر و پسر. مختلط شدن مدارس در همه سطوح تحصيلی

 

مقابله قاطع قانونی با استفاده جنسی از کودکان، حتی تحت نام ازدواج، جرم سنگين جنايی محسوب ــ ٩
سال، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب  ١٨ميشود. رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد زير 

  .ميشود

 

ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی.   ــ١٠
 .ممنوعيت اکيد تنبيه بدنی. ممنوعيت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان

 

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

 

 

دفاع از حقوق کودکان در ايران و خواستهای حداقل و عاجل برای رهانيدن  اين مطالبات فوری جنبش انسانی
کودکان از محروميت و بيحقوقی و دست درازی مذهب و مقابله با کودک آزاری سيستماتيک توسط جمهوری 

پد و کليه تشکلها و طاسالمی است. نهاد "کودکان مقدمند" همه انسانهايی که قلبشان برای حقوق کودک می
 .نهادهای مدافع حقوق کودک را بمبارزه برای تحقق اين خواستها فراميخواند

 برپايی يک دنيای بهتر برای کودکان ممکن است، به نهاد کودکان مقدمند بپيونديد! 


