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من بهنام ابراهيم زاده، از فعالين کارگری 
در زندانم. ما کارگران، ما انسانهای 

کنند تا اعتراض  معترض را زندان می
نباشد. تا فرياد و کيفرخواستی نباشد. اما 

دهيم که اين صداها خاموش  ما اجازه نمی
شود و اجازه نخواهيم داد. ما به کل اين 
بساط استثمار و بربريت اعتراض داريم و 
اول مه ، روز جهانی کارگر، روز 

داری  اعتراض به همه مصائبی که سرمايه
در گسترده جهان برای بشريت بوجود 

 داريم. آورده است ، را گرامی می

امسال در شرايطی اول مه را گرامی 
ميداريم که فقر و گرسنگی بيش از هر 
وقت زندگی کارگران و کل مردم را تباه 

هزار  ٨١٢کرده است. حداقل دستمزد 
تومان ، تحميل فقر بيشتر بر ما کارگران 
و ما مردم است. اول مه امسال با 
اعتراض به زندگی زير خط فقر، با 

هزار تومان حداقل  ٨١٢اعتراض به 
دستمزد، بر يک زندگی انسانی و شايسته 

 تاکيد کنيم.

زاده و  من همصدا با همکارانم جعفر عظيم
اسماعيل عبدی که به اين وضعيت اعالم 

تشکل  ١٣اند، همصدا با  اعتراض کرده
کارگری که خواستار حداقل دستمزد سه 

اند، باز  ميليون و پانصد هزار تومان شده
گويم معيشت، منزلت حق مسلم  هم می
 ماست.

من از خواستهای جعفر عظيم زاده و 
اسماعيل عبدی از جمله لغو احکم زندان 
برای کارگران و زندانيان سياسی که 

ترين حق و  بخاطر مبارزه برای ابتدايی
حقوشان در زندانند و با اتهام واهی 

قصد اقدام عليه امنيت  "اجتماع و تبانی به 
ملی کشور" محاکمه و احکام سنگين 

کنم. خود من  اند، اعالم همبستگی می گرفته
يک نمونه از چنين احکام ناعادالنه هستم 

سال در زندانم و در حکم جديدی هم  ٦که 
به هفت سال و ده ماه ديگر حبس محکوم 

 ام. شده

من در عين حال نگرانی اين عزيزان 
هستم. بعضا ما زندانيان در شرايطی 

گيريم که ناگزير  اضطراری قرار می
ای چون اعتصاب غذا  شويم با شيوه می

حرف و اعتراضمان را بيان کنيم، تا 
صدای اعتراضمان شنيده شود. اما هميشه 
حمايت مردم و جامعه يار و ياور ما بوده 
است. و امروز همکاران من جعفر و 
اسماعيل چنين رسالتی را بر دوش 

اند. من ضمن اعالم حمايت قاطع از  گرفته
زاده و اسماعيل  بيانيه مشترک جعفر عظيم

عبدی انتظار وسيعترين حمايتها را از اين 
عزيزان دارم و بر اين باورم که اين يکی 

داشت  امسال ما در گرامی از اقدامات مهم 
اول مه روز همبستگی جهانی کارگران 

 است.

گويم روز جهانی کارگر را  باز هم می
 دارم.  گرامی می

زنده باد اول مه روز همبستگی جهانی 
  کارگران

 

 ٩٥فروردين  ٢٠

رجايی شهر،  ١٠بهنام ابراهيم زاده. بند  
 سويت زندانيان سياسی

برگرفته از صفحه فيسبوکی پايگاه خبری 
 خانواده بهنام ابراهيم زاده

 

نام و نام خانوادگی: بهنام (اسعد) 
 ابراهيم زاده

 ١٣۵۶مرداد ١٧تاريخ تولد: 
 اشنويه

اخالل ٬اتهامات: تبليغات عليه نظام 
اجتماع و تبانی ٬  در نظم عمومی
  عليه امنيت ملی

محکوميت: در دو پرونده به ترتيب 
بهپنج سال حبس تعزيری + نه و 

نيم سال حبس تعزيری محکوم شده 
 است.

قاضی  ٢٨دادگاه اوليه: شعبه 
 –دادگاه انقالب  ١۵شعبه —مقيسه

 قاضی صلواتی

مرجع تاييد حکم: دادگاه تجديد 
 نظراستان تهران.

 محل نگهداری: زندان رجايی شهر

 ١٣٨٩خرداد٢٢تاريخ بازداشت : 

وضعيت پزشکی: آسيب در قفسه 
 دست چپ ٬پای چپ ٬گردن ٬سينه

محکوميتهای پيشين : يازدهم 
ـ روز کارگرـ  ١٣٨٨ارديبهشت ماه 

در پارک الله تهران بازداشت و 
 پس از مدتی آزاد شد.

سوابق فعاليت: فعال حقوق کودک، 
فعال کارگری و عضو کميته 

پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد 
کارگر يک شرکت  ٬کارگری

 سازی در تهران. لوله
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امروزه بر هيچ انسان شريف و منصفی 
پوشيده نيست که ميليونها کارگر و معلم و 
ديگر زحمتکشان کشور با شرايط معيشتی 

فرسا و غيرقابل تحملی دست به  طاقت
ترين حقوق  گريبانند و سالهاست ابتدايی

طور وقفه ناپذيری پايمال  انسانی آنان به
  .شود می

تحميل دستمزدهای زير خط فقر، عدم 
پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی 
گسترده، نابودی کامل امنيت شغلی 
اکثريت قريب به اتفاق کارگران با 
قراردادهای موقت و سفيد امضا و بخش 
چشمگيری از معلمان تحت عناوين 

چون معلمان آزاد،  مختلفی هم
التدريسی، شرکتی، پيمانی و پيش  حق

دبستانی، به کارگيری معلمان آزاد با 
مدارک تحصيلی ليسانس و باالتر با 
حقوق سيصدهزارتومانی و بدون بيمه، 
نهادينه کردن گسترده شرکتهای 
پيمانکاری در صنايع بزرگ و متوسط 
دولتی و غيردولتی و غارت مضاعف 
دسترنج کارگران، گسترش کودکان کار، 
عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ 
پرداخت و مصوبات هيأت وزيران در 
مورد فرهنگيان شاغل و بازنشسته، رشد 

فزاينده مدارس غيرانتفاعی و هيأت امنايی 
و نابودی تدريجی آموزش و تحصيل 
رايگان، غارت و چپاول صندوق تأمين 
اجتماعی و برخی ديگر از صندوقهای 
بازنشستگی، ممنوعيت ايجاد تشکلهای 
مستقل کارگران و معلمان و امنيتی کردن 
اعتراضات آنان، قطع سوبسيد کاالهای 
اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، لبنيات 

عدالتيها و شرايط  هايی از بی و، تنها گوشه
مشقت باری است که بر کارگران و 

 معلمان تحميل شده است.

تحميل چنين وضعيتی بر کارگران و 
مثابه  معلمان و ديگر زحمتکشان به

اکثريت عظيم مردم ايران، امروزه 
عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان 

رغم جا افتادن  تنگ کرده است که به
ساعته و حتی ١٢اجباری کار روزانه 

عنوان  ساعته در ميان کارگران به١٨
ساعت کار معمول و روی آوری معلمان 
به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به 
تأمين حداقلهايی از استانداردهای زندگی 
امروزی نيستند، بلکه اکثريت عظيمی از 

 .اند آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده

اما پاسخ دولتهای مختلف به اين وضعيت 
فالکتبار، تنها و تنها تشديد سرکوب 

اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، 
حقوقی بيشتر به  تالش برای تحميل بی

های  آنان و بر اين بستر تسهيل زمينه
های  غارت و چپاول روزافزون سفره

 .خالی آنها بوده است

ها از  طوری که در نتيجه اين سياست به
زمان استقرار دولت روحانی به اين سو 
بخشنامه ممنوعيت اعتصاب و اعتراض 

طور رسمی به  از سوی قوه قضاييه به
برخی مراکز کارگری ابالغ شده، دامنه 
سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان 
در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام 
آنان در محل کارشان گسترش پيدا کرده، 
صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و 

اند،  تحت تعقيب قضايی قرار گرفته
های مؤثر معدود تشکلهای مستقل  چهره

کارگران و معلمان با اتهامات سنگين 
اند و تعدادی از آنان و  امنيتی مواجه شده

از جمله ما در حال گذراندن حبسهای 
 .طوالنی در زندانهای کشور هستيم

به ما اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام 
اند و بر اين  عليه امنيت ملی کشور زده

المدت در زندان  های طويل اساس با حکم
چون هزاران  اوين محبوس هستيم. ما هم

 کارگر و معلم معترض، هيچ فعاليتی جز 
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دفاع از کرامت انسانی خود و هم 
هايمان نداشتيم. تمام فعاليتهای ما  يی طبقه

مان در کانون  و ديگر همکاران زندانی
صنفی معلمان، اتحاديه آزاد کارگران 
ايران و ديگر تشکلهای مستقل کارگری 
و معلمان در مقابل ديدگان افکار عمومی 

 .قرار دارد و بر همگان روشن است

يابی به مطالبات  فعاليتهای ما برای دست
مان چنان محرز است که  قانونی و انسانی

حتی مصاديقی هم که بر اساس آنها در 
هايمان به ما اتهامات امنيتی وارد  پرونده

ً معطوف به فعاليتهايی از  کرده اند تماما
آوری امضا در اعتراض به  قبيل جمع

دستمزدهای زير خط فقر، ايجاد تشکلهای 
مستقل کارگران و معلمان و فعاليت در 
آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل 

های  مجلس و وزارت کار و ارائه نامه
اعتراضی به نهادهای مسئول و ديگر 

  .کنشگريهای صنفی است

بدينگونه بر اساس مستندات رأی هايی 
که بر عليه ما صادر شده است بايد گفت 
هر گونه تالش برای اجرای قوانين 
حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود 

شرايط زندگی و معيشت کارگران و 
معلمان در اين کشور اقدام عليه امنيت 

 .شود ملی محسوب می

دانيم و بر اين امر اذعان داريم که  ما می
با فعاليتهايمان امنيت و آسايش کسانی را 

شکنی و تحميل فقر و  که بر بستر قانون
فالکت بر کارگران و معلمان ساليان سال 

اند به خطر  دست به غارتگری زده
ايم و با اصرار بر تحقق  انداخته

مان تداوم منافع  خواستهای بر حق
  .ايم ی آنان را به چالش کشيده چپاولگرانه

 

اما آنان با نشاندن منافع و امنيت خود به 
جای امنيت ملی کشور و بر اين بستر با 
هدف وا داشتن کارگران و معلمان 
معترض برای تمکين به وضعيت 
فالکتبار موجود، ما و ديگر فعاالن 

 .اند کارگری و معلمان را به بند کشيده

لذا ما در گراميداشت اول ماه مه روز 
جهانی کارگر و اعالم همبستگی با 

مناسبت اين روز  کارگران جهان، به
بزرگ در اعتراض به امنيتی کردن 
فعاليتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات 
کارگران و معلمان، دستمزدهای زير خط 

فقر، ممنوعيت برگزاری مستقالنه و 
آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی 
معلم، عدم شفافيت و عمل مؤثر سازمان 

در قبال نقض حقوق  ILO جهانی کار
بنيادين کارگران و معلمان ايران و با 
خواست خارج کردن اتهام اجتماع و 
تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی 
کشور و ديگر اتهامات امنيتی از 

های مفتوح کارگران و معلمان  پرونده
گونه اتهامات  معترض و برداشتن اين

های خود و  جعلی و ساختگی از پرونده
ديگر فعاالن کارگری و معلمان زندانی 
از روز دهم ارديبهشت ماه دست به 

 غذای نامحدود خواهيم زد. اعتصاب

 

 رونوشت به: 

هxای  الxمxلxلxی اتxحxاديxه کنفxدراسxيxون بxيxن
و سxxازمxxان جxxهxxانxxی  ITUC کxxارگxxری

  EI معلمان

 

 زاده و اسماعيل عبدی جعفر عظيم

 -زنxxدان اويxxن ٨زنxxدان اويxxن، بxxنxxد  
 .٨انديشگاه 

سمبل كارگران، جعفر عظيم زاده و 
سمبل معلمان اسماعيل عبدی در اتحادی 
مبارك تصميم دارند در دهم ارديبشت 
همزمان با روز كارگر و روز معلم 
اعتصاب غذا کنند تا صدای حق خواهی 
شان را به گوش معلمان و زحمتكشان 
ايران و نهادهای بين المللی حقوق بشر 

 برسانند.

همكاران فرهنگی، از حاكميت دزد و 
غارتگر ترسی به دل راه ندهيد، انان بايد 

  از ما بترسند

 نه ما ازآنها.

"چه كسی ميخواهد من و تو ما نشويم 
 خانه اش ويران باد؟"

كارگران و معلمان زحمتكش ايران 
  اتحادتان مبارك باد.

"من اگر بنشينم تو اگر بنشينی چه كسی 
 بر خيزد؟"

كارگران و معلمان، اعتراض هايتان را 
هر چه بيشتر و بيشتر تا غارتگران 

المال بفهمند كه دو قشربزرگ ملت  بيت
  ايران يعنی كارگران و معلمان بيدارند.

"من اگربرخيزم تواگربرخيزی همه 
 برخيزند. "

زاده و سمبل  سمبل كارگران، جعفر عظيم
معلمان اسماعيل عبدی در اتحادی مبارك 
تصميم داردند در دهم ارديبشت همزمان 

 با روز كارگر 

 ���ی� ه��� ��ا���ر، �	�� ���رز 

� و �	����ی�� زاد   از ا����ی� ��

 (�	�� و &�ر%� ز$�ا$#)

٢٢ادامه  درصفحه   
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معاون وزير آموزش و پرورش: از اين "
پس والدينی که مانع تحصيل کودکان خود  

ماه حبس تعزيری و يک  ٣شوند با 
ميليون تومان جريمه نقدی مواجه 

وپرورش  خواهند شد. وزارت آموزش
 ."ها خواهد بود شاکی اين پرونده

 

ای و بنيادی برای حق  يک اصل پايه
دسترسی به آموزش و پرورش و 
تحصيل، اجباری و رايگان بودن آن 
است. خصوصيات اصلی اين نظام 
آموزشی اين است که حق همگانی و 
يکسان با استانداردی  واحد  در دسترسی 
به تحصيل  برای عموم جامعه مهيا است. 
دستاوردی که در بسياری از کشورهای 
اروپايی يک نرم جا افتاده اجتماعی است 
و به همين دليل ميزان بيسوادی و 

ترين حد خود و يا عمال  سوادی به پايين کم
 به صفر رسيده است.

اظهارات معاون وزير و اليحه پيشنهادی 
آنان به مجلس شورای اسالمی اما دقيقا به 
اين معنی است که خريدن آموزش و 

پرورش پولی و کااليی برای عموم 
اجباری است. همه موظف هستند کاالی 
گرانقميتی به نام آموزش را بخرند، 
وگرنه جريمه خواهند شد و حتی به زندان 
خواهند رفت. اين يک قلدری تمام کمال 
است. دولت کيسه دوخته که با اجباری 

ها را  کردن آموزش و پرورش، خانواده
های کمرشکن  ناچار به پرداخت شهريه

 کند. 

به اين ترتيب جمهوری اسالمی و دولت 
ظاهرا راه برون رفت از  "تدبير و اميد"

معضل ترک تحصيل و نرفتن به مدرسه 
و داليل و عامل ترک تحصيل دانش 
آموزان را پيدا نموده و برای  مقابله با آن 
قانون وضع کرده است! قرار است از اين 
به بعد، با خيال راحت بکلی منکر 
مسئوليتی در باره موضوعی به نام 

سوادی و ترک تحصيل  بيسوادی، کم
گسترده و ميليونی در ميان بخش وسيعی 
از مردم، بويژه کودکان، نوجوانان و 

 جوانان شود.

ترين راه است که بجای پاسخ  اين راحت

به صورت مسئله، بکلی آنرا پاک کرد و 
موضوع ديگری را عنوان نمود. حال 
متهم رديف اول پرونده بيسوادی و ترک 
تحصيل ميليونی، آموزش و پرورش پولی 
طبقاتی شده در ايران، خودش در نقش 
شاکی وارد محکمه شده است و قرار است 
قربانيان خود را مجازات کند. اين را نبايد 
فقط به پای شارالتانيسم و وقاحت بی 
نظير جمهوری اسالمی گذاشت. بجز اين 
اما اين بخودی خود کيفرخواستی جدی 
عليه بانيان بيسوادی و ترک تحصيل 

آميز بودن  ميليونی و طبقاتی و تبعيض
دسترسی به آموزش و تحصيل در ايران 

را با چنين طرفندهای   است. اين پرونده
توان مختومه کرد. شاکيان  مضحکی نمی

معضل بيسوادی و ترک تحصيل با اين 
 ها از ميدان بدر نخواهند شد. حيله

 

 صورت مسئله چيست؟

شمسی، که قانون اجباری ١٢٩٠از سال 
در ايران تصويب شد تا  "سواد"شدن 

گذرد. نه  سال از آن می ١٠۵اکنون که 
بيسوادی ريشه کن گرديده  است و نه 

 معيار علمی برای آن تعريف شده است. 

باسوادی توانايی "بنا بر تعريف يونسکو؛ 
شناخت، درک، تفسير، ساخت، برقراری 
ارتباط  و محاسبه در استفاده از مواد 

شده مربوط به   شده و نوشته  چاپ
های گوناگون است. باسوادی  زمينه

زنجيره آموزشی را که توانايی رسيدن به 
اهداف، توسعه دانش و پتانسيل و شرکت 

ای بزرگتر را برای يک  کامل در جامعه
 . "کند، دربر دارد فرد فراهم می

حال بايد به تعريف فوق، رشد تکنولوژی 
معاصر، توانايی و قابليت استفاده از 

 کامپيوتر و اينترنت را هم اضافه کرد. 

 پاسخ به معاون وزير آموزش و پرورش

 جمهوری اسالمی ايران 

 

 سيامک بهاری
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 ادامه از صفحه پيش . . . 

ای که با آن روبرو  آنوقت سطح اوليه
شود. تعريف  هستيم بهتر مشخص می

جمهوری اسالمی از سواد، همان خواندن 
نوشتن ابتدايی و توانايی در انجام چهار 
عمل اصلی رياضيات است. بنابه اعتقادات 
ايدئولوژيک حکومتی توانايی خواندن 

 قرآن نيز به آن اضافه شده است.

عليرغم همين معيار بشدت غير علمی و 
های آماری جمهوری  محدود، برابر داده

اسالمی، که مانند هميشه متناقض و 
مغشوش است، وضعيت بيسوادی در 

سال ادعا در ريشه  ٣٧کشور عليرغم 
کردن آن، نه تنها کاهش نيافته که 

های سنی  تر نيز شده است. رده گسترده
بيشتری، بويژه نوجوانان، بيسواد و يا 

 سواد را هم شامل گرديده است. کم

 

برابر سرشماری صورت گرفته در سال 
 ١٧يعنی ده سال پيش، نزديک به  ٨۵

هزار نفر در حال تحصيل  ٨٠٠ميليون و 
 ٧٠٠ميليون و ۵اند. از اين تعداد  بوده

 ٩٠٠ميليون و  ٣هزار نفر دوره ابتدايی و 
 .گذراندند راهنمايی را می  هزار نفر دوره

برابر آمار منتشر شده از سوی آموزش و 
 ١٣٩۵ـ ١٣٩۴پرورش در سال تحصيلی 

معاون  "علی زرافشان"بنا به اظهارات 
آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش 

 ١٢و رئيس ستاد پروژه مهر، تعداد 
آموز در  دانش ٣١هزار و ۶٨٧ميليون و 

  .اند نام شده مدارس ثبت

برابر همين مقايسه با توجه به رشد نفوس 
و تعداد دانش آموزان واجد تحصيل، رقمی 

آموز  هزار دانش١١٣ميليون و ۵معادل 
در يک بازه ده ساله از چرخه تحصيل 

اند. اين رقم پنج ميليونی البته  بازمانده
هنوز شامل همه بازماندگان از تحصيل 
نيست. کماکان جمعيت کثيری به دليل 
نداشتن شناسنامه و نامعلوم بودن وضعيت 

اند. اين  سطح سواد در اينجا محاسبه نشده
فقط تفاضل عددی آمارهای منتشر شده 

 است.

مرکز آمار ايران تعداد بيسوادان را در 
 ٨۶٠سه ميليون و  ١٣٩٠سرشماری سال 

هزار نفر اعالم کرد. اين رقم هم بشدت 
 مغشوش و دستکاری شده است.

معاون وزير آموزش و  "علی باقرزاده"
پرورش و رئيس سازمان نهضت 

گويد:  آموزی در اين خصوص می  سواد
های اصلی نهضت  يکی از چالش"

سوادآموزی عدم اطالع از آمار دقيق 
بيسوادان و همچنين نام و هويت آنهاست. 
در حال حاضر مشکل اصلی اين سازمان 
کمبود بودجه و منابع است که پاسخگوی 

سوادی نيست. دراين  کنی بی ريشه
ميليون نفر  ۴ها وضعيت سواد  سرشماری

مشخص نيست و اطالعات سواد آموزی 
آنها در جايی ثبت نشده است. همچنين 

سال ٢۵هزار نفر دارای سن بيش از  ۵٢٠
القاعده بايد در سيستم  هستند که علی

آموزش وپروش، اطالعات سوادآموزی 
شد اما اين اتفاق نيفتاده است.  آنها ثبت می

هزار نفری را کم کنيم، ۵٢٠اگر اين آمار 
 ۵٠٠ميليون و  ٣توان گفت اکنون  می

هزار نفر وجود دارد که مشخص نيست 
 ."سواد دارند يا خير

همچين وی درجلسه شورای آموزش و 
 کند که: پرورش شهرستان ميانه اظهار می

سواد  ميليون کم١٠ميليون بيسواد و ١٠"
درصد زندانيان ٣٠در کشور وجود دارد. 

سواد  درصد معتادين بيسواد و کم٩٠و 
 ."هستند

 

، رييس انجمن مددکاران "مصطفی اقليما"
های  ايران و عضو شورای بررسی آسيب

خبرگزاری ايلنا اما در گفتگو با اجتماعی 
دارد؛ او از  از حقيقت ديگری پرده بر می

درصد، يعنی يک ٢۵ترک تحصيل ساليانه 
هد و  آموزان کشور خبر می چهارم دانش

دهند  ها نشان می پژوهش"کند:  تاکيد  می
که فقر مالی، فقر انگيزشی و سيستم 
غيرخالق آموزشی، داليل مشترک در اين 

منابع رسمی از افزايش   .رويکرد هستند
 ١١گويند که در سنين  شمار کودکانی می

سال قرار دارند و به داليل زيادی  ١٧تا 
 ."مانند از ادامه تحصيل باز می

بنابر آخرين آمار اعالم شده از سوی 
 ١۵مرکز آمار ايران، از جمعيت باالی 

 ٢۵درصد بيسواد و  ١۶سال ايران تقريبا 
درصد دارای سواد خواندن و نوشتن در 

به بيان ديگر قدر  .سطح ابتدايی هستند
تا کنون  ١٣۵٧مطلق بيسوادی از سال 

تر هم شده است. بر اساس گزارش  افزون
نرخ باسوادی  ٢٠١٠توسعه انسانی سال 

سال در  ١۵بزرگساالن در رده  باالی 
ايران، در مقايسه با کشورهايی نظير 

تر  عربستان، قطر، بحرين و ترکيه پائين
 .است

تا همين جا بنا به آمار و ارقام اعالم شده  
توسط مسئوالن سواد آموزی و آموزش و 
پرورش جمهوری اسالمی، با هر درجه 
از مخفی کردن حقايق و تقلب در اعالم 

شود  ارقام واقعی، به سادگی مشخص می
هيچ عزمی برای کاهش بيسوادی در 
دولت و مسئولين جمهوری اسالمی وجود 
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ندارد. بازتوليد و ورودی بيسوادی بارها 
و بارها از خروجی بيسوادی بزرگتر و 

 بيشتر است.

آنچه که با نقل قولهايی از خود مسئولين  
اندرکاران درجه اول آموزش و  و دست 

پرورش ذکر شد، بخوبی صورت مسئله 
سوادی و ترک  واقعی بيسوادی، کم

تحصيل را در جمهوری اسالمی 
 مشخص ميکند.

 

دسترسی به کاالی آموزش و پرورش، 
 پولی، تبعيض آميز و نابرابر

سوادی تابعی از عدم  رشد بيسوادی و کم
دسترسی عمومی و امکان ادامه تحصيل 
است. پولی کردن آموزش و پرورش و 
هم زمان، افزايش مخارج باالی 
تحصيلی، طبقه بندی کردن و خصوصی 
سازی مدارس با استانداردهای فاحش 
يک رکن سيستماتيک سياست گذاری 

 آموزش و پرورش است.

هزارميليارد ۴کسر بودجه نجومی 
تومانی وزارت آموزش و پرورش، 

هزارتومانی ٢٨سرانه آموزشی حداکثر 
مقدار بودن هرگز  که عليرغم ناچيز و بی

شود، سياست  به مدارس پرداخت نمی
استراتژيکی است که عمال مدارس را به 

 بخش خصوصی بسپارد.

همزمان رکود تورمی افسار گسيخته و 
تحميل دستمزدهای چند برابر زير خط 

های نجومی و سرکيسه  فقر، شهريه
ها برای تامين و  کردن مداوم خانواده

جبران کسری بودجه مدارس، بخش 
ها را عمال از تامين  وسيعی از خانواده

 کند. هزينه گزاف تحصيلی عاجز می

آنچه سبب ترک تحصيل و بازماندن از 
چرخه تحصيلی، عدم دسترسی به 
آموزش و پرورش با استاندارد برابر و 
همگانی است، خوِد سيستم آموزشی و 
سياستهای تحميل رياضت اقتصادی به 
بخش وسيعی از جامعه است. پرتاب 
کودکان و نوجوانان به بازار بيرحم کار 
و رشد سرسام آور کودکان خيابانی، بی 
سرپرست، بدسرپرست و غيره، نتيجه 
تبعی و بالواسطه آموزش و پروش پولی 

 و طبقاتی است. 

فضای ايدئولوژيک، پادگانی و غمبار 
مدارس را نيز به اين مجوعه بايد افزود 
که عمال ميل و رقبت به ادامه تحصيل را 

 خدشه دار می کند.

آموزان دختر،  خانه نشين کردن دانش
های زودهنگام، بخشی  تشويق به ازدواج

ديگر از توطئه سازمان يافته برای 
آموزان دختر از  پرتاب کردن دانش
 چرخه تحصيل است. 

هويت و بی شناسنامه کردن بيش از  بی
واهی های  نيم ميليون کودک به بهانه

بخش ديگری از سياست تعريف شده 
نظام آموزشی برای محروم کردن 
کودکان و نوجوانان از تحصيل است. به 

انگيز  اين مجموعه بايد رشد حيرت
حاشيه نشينی در جوار شهرهای بزرگ 
و نداشتن کوچکترين امکانات زيستی و 

 رفاهی و تحصيلی را نيز افزود.

َعَلم کردن جريمه و حتی زندان برای 
هايی که کودکان خود را به  خانواده

فرستند، يک نمايِش مضحک  مدرسه نمی
و مشمئز کننده توسط نظامی است که 
خود مسئول، مسبب و عامل اصلی رشد 
و گسترش بيسوادی و ترک تحصيل 

آموزان است. اين قلدری، عمال نعل  دانش
وارونه زدن و مخدوش کردن صورت 

ای است که جمهوری اسالمی توان  مسئله
پاسخ دادن و قبول مسئوليت  آنرا ندارد. 

خواهد خود را از زير ضرب  نه تنها می
هايی را که به خاک  خارج کند و خانواده

سياه نشانده است، مقصر جلوه دهد، که 
کيسه گشادی هم برای کسب درآمد از 

 اين آموزش اجباری دوخته است.

آموزان  سوءتغذيه درميان کودکان و دانش
کند و به يک اپيدمی دردناک  بيداد می

بدل شده است. همين حکومت اعالم 
اند  ميليون نفر گرسنه ٢٠کند بيش از  می

و به کمک فوری مواد غذايی نيازمند 
ها که اساسا   هستند. آنوقت همين خانواده

قادر به تامين مخارج تحصيل که نه، 
ترين امکانات زيستی خود  تامين ابتدايی

نيستند، تهديد به جريمه و زندان 
شوند، تا با فشار مضاعف بخشی از  می

هزينه تحصيل کودکان را هر طور شده 
 ها خراب کند. بر سر همين خانواده

نقاب حکومتی درنده،  اين چهره بی
باز و فريبکار است که چنين  بيرحم، حقه

وقيحانه در مقابل ميليونها مردمی که به 
آنها   زير خط فقر رانده و هست و نيست

را به غارت برده است قيافه حق به 
 گيرد. جانب می

 

اما خواست بحق مردم برای داشتن يک 
آموزش و پرورش شاد، انسانی، برابر و 
بدون تبعيض سرجای خودش باقی است 
و به چيزی کمتر از اين رضايت 
نخواهند داد. بخش عظيم واکثريت مردم، 

 اند.  خواهان برپايی چنين نظام آموزشی

يکی از خواستهای بحق مبارزات 
درخشان معلمين طی سال گذشته تاکيد بر 
بهبود فضای آموزشی و رايگان کردن 
آموزش و پرورش بود. معلمين در 
آخرين بيانيه خود، درست يک هفته پيش 

اسفند، مجددا بر  ٢٣از سال جديد، در 
ای که آموزش رايگان و  اين خواست پايه

اجباری تنها راه حل معضل ترک 
تحصيل و پايان دادن به  کااليی و پولی 
کردن آموزش و پرورش است تاکيد 

 کردند.

جمهوری اسالمی نه تنها قادر به تامين  
چنين مناسبات انسانی نيست بلکه عمال 
درمقابل آن است. به همين دليل با چنين 

کند و به  ای تهديد می رفتار قلدرمنشانه
 دهد.* مردم اعالم جنگ می
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از همان ابتدای بر سر کار آمدن رژيم 
اسالمی، يکی از اختالفات دائمی معلمان 
با وزارت آموزش و پرورش رژيم 
اسالمی، مربوط به مشکالت مالی، عدم 
تأمين هزينه معيشتی، عدم پرداخت به 
موقع و پايين بودن ميزان حقوق و 
مزايای دريافتی آنها بوده و خواهد بود، 

 البته اگر دستمزدی در کار باشد.

در کنار معلمان رسمی تعدادی معلم حق 
التدريسی نيز مشغول تدريس در مدارس 
هستند، اين مزدبگيران وضعيتی به 
مراتب اسف بار تر از معلمان رسمی 
دارند. حقوق پايين تر از خط فقر معلمان 
حق التدريسی و عدم دريافت چندين ماهه 

آن، يکی از دالئل اصلی اعتراضات 
روزانه آنها به تبعيض، تحقير و نابرابری 
در آموزش و پرورش رژيم اسالمی 

 است.

اختالف طبقاتی، افزايش نابرابری، فساد 
در ادارات دولتی، رشوه خواری و وعده 
های پوچ و دروغين مأمورين و مسئولين 
رژيم سرمايه داری اسالمی، در همۀ 
عرصه ها و هر آنچه که روزانه بمنظور 
فريب افکار عمومی توسط آخوند های 
مرتجع و وزير و وزرای کابينه روحانی، 
برعليه طبقه کارگر و مردم فقير و تحت 
ستم در ايران تحت حاکميت رژيم اسالمی 
اعمال می شود، صدای"اعتراض"تعدادی 

از نمايندگان مجلس اسالمی و پيروان 
خامنه ای را به منظور حفظ نظام موجود 

 به همراه داشته است.

 

اين"اعتراضات"که هراز چند گاهی به 
صحن علنی مجلس اسالمی کشيده خواهد 
شد، عالوه بر تشديد اختالفات بين جناح 
های گوناگون درون حاکميت رژيم 
اسالمی، حاوی افشاگری و نکات قابل 
تآملی است که گاهآ از آراده اين تعدادی 
از مأمورين رژيم اسالمی حامی جناحی 
در حاکميت خارج است. به موردی از 
اين شگردی های مأمورين رژيم اسالمی، 

 اشاره مختصری خواهيم کرد. 

 

 الدين امانتی شمس
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 ادامه از صفحه پيش . . .

 ، باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  

"ابراهيم نکو" نماينده مردم" بهارستان و 
دستور جلسه  رباط کريم" در نطق ميان

علنی مجلس اسالمی، درخصوص 
 مشکالت حوزه انتخابيه خود گفت:

خواهم به وزير آموزش و پرورش  "می
الزحمه نيروهای زحمتکش  بگويم که حق

تا کنون  ١٣٩٤التدريسی از اول مهر  حق
)، فقط يک ماه پرداخت ٩٥فروردين١٧(

شده است و اين مايه سرافکندگی همه 
ماست. چرا خود را به جای آنان فرض 

ايم؟  کنيد؟ چرا خود را به خواب زده نمی
آينده جامعه فرهنگی ما با اين شرايط 
چگونه خواهد بود؟ وی در ادامه گفت "از 

خواهم دستور الزم  رئيس جمهور می
برای اختصاص کامل اعتبار منظور شده 

ميليارد  ٨٧٠که بالغ بر  ٩٤در سفر سال 
تومان است را صادر نمايند و از وزيران 
راه و شهرسازی و بهداشت و درمان 

اندازی تنها  خواهم نسبت به راه می
بيمارستان شهرستان "بهارستان" اقدام 

 ".نمايند

شهرستان بهارستان که در تقسيمات 
کشوری در جنوب غربی استان تهران 

، تأسيس گرديد. ١٣٨٩قرار دارد در سال 
 ٦٠٠اين شهرستان با جمعيتی حدود 

روستا می  ٦شهر و  ٣هزار نفر دارای 
باب  ٢٦٢باشد که يک مرکزآموزشی، 

نفر دانش آموز دارد.  ١٠٠٠٨٢مدرسه و 
ماه حقوق معلمان  ٦عدم پرداخت 

زحمتکش حق التدريسی يا به عبارتی 
ديگر غارت و به گروگان گيری حقو ق 
ماهانه اين زحمتکشان که از منظر 
"ابراهيم نکو" اولين عامل" سرافکندگی" 
همه مسئولين و در رأس آنها وزير 
آموزش و پرورش رژيم اسالمی است، 
تنها به اين وزارت محدود نخواهد شد، 

های ديگری نيز  بلکه ساير وزارتخانه
سهمی از اين "شرمندگی" را به ارث 

 برده اند. 

 

هزار  ٦٠٠شهر"بهارستان" با جمعيتی 
سال حاکميت ارتجاعی ٣٧نفری، بعد از 

مذهبی اربابان اين نماينده مجلس، فاقد  -
بيمارستان است به همين دليل نامبرده 

های،  دست به دامان وزرای وزارتخانه
بهداشت و درمان و راه و شهر سازی 
شده تا آنها را در اين پروسه "شرمندگی" 
سهيم کند. اما آيا اساسآ اثبات اين 

ماه  ٦"شرمندگی" مشکل عدم پرداخت 
حقوق معلمان حق التدريسی يا نبود 

 ٦٠٠بيمارستان و کسری بودجه اين 
هزار نفر از جمعيت حوزه انتخابيه 

 "ابراهيم نکو" را حل خواهد کرد؟   

اين نماينده مجلس پا را از گليمش فراتر 
گذاشته و بخشی از اين"سرافکندگی يا 
همان شرمندگی"را به بد قولی روحانی 

 ٩٤در اعطای اعتبار سال 
شهر"بهارستان"که مبلغی بالغ بر 

ميليارد تومان بود و هنوز ُکل اين ٨٧٠
مبلغ پرداخت نشده است اختصاص داده، 

تا به اين ترتيب جايگاه روحانی را نزد 
خامنه ای و دارو دسته اصولگرايان 

 تضعيف کند.  

اما اين بده و بستانها، آه و ناله سر دادن و 
پند و اندرزهای ناشی از استيصال و 
درماندگی اين نماينده مجلس که به منظور 
فريب افکار عمومی مطرح ميشود به هيچ 
وجه کار ساز نخواهد بود و مضافآ از 
منظر کارگران و اقشار زحمتکش و تهی 
دست شهرهای"بهارستان و رباط 

 کريم"برد چندانی ندارد.

 

وضعيت اسفبار معلمان مخصوصآ 
معلمان حق التدرسی تنها مختص به 
شهرهای"بهارستان و رباط کريم"نيست، 
بلکه اين ناعدالتی و فشار معيشتی بر اين 
قشر زحمتکش و خانواده های آنها توسط 
مجلسی که آقای"ابراهيم نکو"يکی از 
اعضای فعال آن است، به قدمت عمر 
ننگين رژيم اسالمی در ساير شهر های 
ايران عموميت دارد، به نحوی که 
وضعيت استخدامی، بيمه درمانی، نحوه 
باز نشستگی و در صدر همه اين 
مشکالت وضعيت ناخوشايند مالی و 
حقوق بخور ونميری است که مستمرآ 
مورد اعتراض همۀ معلمان است، آنهم 
اگر دچار سر نوشتی مشابه با معلمان حق 
التدريسی در شهر های"بهارستان و رباط 
کريم"نشوند، يا به دالئل واهی و به 
"جرم" فعاليت صنفی، دستگير، اخراج، 

 زندانی و اعدام نشوند.

 

حل مشکالت معلمان احتياج به مديريت و 
بودجه کافی و تضمين شده ای دارد، اما با 
توجه به ساختار طبقاتی رژيم حاکم بر 
ايران، اين دو شاخص و البته هر آنچه که 
به پيشرفت علم، دانش و اقتصاد مربوط 
باشد در سيستم حکومتی حاکم بر ايران 
حرام و مغاير با اصول و فروع دين 

 اسالم است.

در گزارشی به نقل از تسنيم "بطحايی" 
و   معاون توسعه مديريت وزارت آموزش

پرورش، برای اولين بار و بعد از 
، ٩۵سال گفت "دولت دراليحه بودجه ٣٧

اعتباری را در رديف مستقلی، برای 
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 ادامه از صفحه پيش . . .

پاداش بازنشستگان فرهنگی قرارداده 
است." در ادامه به وعده پوچ نامبرده در 

 اين اليحه اشاره کوتاهی خواهيم کرد.

اما در رابطه با عدم پرداخت حقوق 
معوقه معلمان حق التدريسی و پرداخت 
حق الزحمه امتحانات نهايی وضع به 
گونه ای ديگر است و در واقع درب بر 
همان پاشنه سابق می چرخد. به گزارش 
مهر، بطحايی، گفت"طی تالش های 

، برای پرداخت ٩۴فراوانی در پايان سال 
بخشی از مزد حق التدريسی ها و همچنين 
حق الزحمه امتحانات نهايی همكاران 

، تا اواخر ارديبهشت ٩۴مربوط به سال 
 ماه پرداخت خواهد شد."

طبق معمول بطحايی نيز همانند ساير 
همکارانش هيچگونه توضيحی در رابطه 
با کمبود اعتبار که تأثير مستقيم و 
بالواسطه ای بر تأخير در پرداخت مزد 
ماهانه معلمان حق التدريسی و اينکه چرا 
اين پرداخت شامل بخشی از حق 

 التدريسی ها نخواهد شد را نمی دهد؟ 

مرکز پژوهشهای رژيم اسالمی، با 
 ٩٤و اليحه بودجه  ٩٣بررسی بودجه 

اعالم کرد "سهم آموزش و پرورش از 
نسبت به  ١٣٩٤فصل آموزش در سال 

درصد کاهش  ١،٨معادل  ١٣٩٣سال 
 دهد." نشان می

به اين ترتيب آموزش و پرورش با کسری 

 ٦، ١٣٩٤در صد در سال  ٨،١بودجه 
ماه حقوق ماهانه معلمان حق التدريسی 
شهر های"بهارستان و رباط کريم" را 
 هنوز پرداخت نکرده است، اين در حالی 

است که بنا با گزارشی از تسنيم، و بر 
طبق توضيحات مجدد بطحايی "در بودجه 

در بند ساير اعتبارات عدد  ٩٤سال 
ميليارد تومان نوشته شده بود  ١٧٠٠

اين رقم  ٩٥درحالی که دراليحه بودجه 
ميليارد تومان کاهش يافته  ٤٧٠به 

است."سالی که نکو است از بهارش پيدا 
 است.

 

بند"ساير اعتبارات"در تقسيم بودجه 
ساالنه به نسبت تقسيمات بودجه در ساير 
بخش های ديگر آموزش و پرورش که 
دستمزد معلمان حق التدريسی از 
اين"ساير اعتبارات" پرداخت خواهد شد، 
وضعيت فالکت بارتری دارد. مابه ازاء 
اين بی اعتباری و کاهش بودجه در اين 
بخش از آموزش و پرورش، متأسفانه 
آينده شغلی و مالی معلمان حق التدريسی 
را از آنچه که هست بد و بدتر خواهد 

 کرد. 

به گزارش شما نيوز، علی اصغر فانی، 
 ٢٢ -در برنامه "تيتر امشب" (يکشنبه 

) شبکه خبر، با اشاره ١٣٩۵ -فروردين
نيز کسری بودجه  ٩۵به اينکه سال 

خواهيم داشت: گفت"از محل قوانين 

برای کمک  ٩۴مصوب در بودجه سال 
وپرورش هيچ مبلغی به دست  به آموزش
 ما نرسيد."

عليرغم اظهارات نا اميد کننده فانی، 
اعتراض به وضع موجود مخصوصآ در 

ماه مزد ماهانه  ٦رابطه با عدم پرداخت 
معلمان حق التدريسی، در 
شهرهای"بهارستان و رباط کريم"، 
وجدان آگاه حکم ميکند که به هر نحو 
ممکن اين قشر از معلمان را در 
اعتراضات روزمره شان تنها نگذاريم. 
کافی است لحظاتی به وضعيت فرزندان 
اين معلمان فکر کنيم که چگونه عليرغم 
ميل باطنی خود قربانی نابرابری و 
ناعدالتی در نطامی شده اند، که رتبه 
يکصدو بيستم يکی از فاسدترين 
کشورهای جهان را بخود اختصاص داده 

 است. 

 

شرايط حاکم بر ايران که با توسل به 
حربه استبداد مذهبی رژيم اسالمی ايجاد 
شدە است، سرنوشت محتوم مردم اين 
کشور نيست. اين شرايط و رژيم مسبب 
آنرا با همت مبارزە آگاهانه، سازمانيافته 
و متحدانه کارگران و ستمديدگان جامعه، 
از جمله معلمان که بخشی از طبقه کارگر 
هستند، می توان تغيير داد و دگرگون 

 کرد.* 
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ايی وجود  دو  برای انجام هر معامله 
طرف قرارداد ضروری است. فروشنده 
وخريدار که اقدام به خريد و فروش 
کاالهايی مانند مواد غذايی، پوشاک، 

کنند. اما  وسايل خانه، خدمات و . . . می
وقتی از خريد وفروش يک انسان حرف 

زنيم چه اتفاقی ميافتد واين معامله  می
 چگونه تعريف ميشود؟

ممکن است اولين سوال اين باشد که اصال 
مگر خريد وفروش انسان هم داريم؟ 

گويم که  توی آشفته بازار  هايی می ازبچه
ايران و بدون هيچ حمايت جدی از طرف 

 د. دولت اسالمی تبديل به کاال شده ان

ها  بستگی به جنس  تعيين  ارزش بچه  
وکيفيت آنها دارد. پسرها ودخترها بنابه 

کند.  نياز مشتری قيمتشان تغيير می
معموالپسرها گرانتر هستند، نوزادانی که 

اند ويا بچه های چندين ساله هم  بدنيا نيامده
های خودشان را دارند. در اين بازار  قيمت

حتی نوزادان بيمار، معتاد وايدزی هم به 
هزار ٢٠٠تا  ١٠٠قيمت پايين حدود 

 . رسند تومان بفروش می

نحوه بازاريابی شکلهای متفاوتی دارد از  
فروش پنهانی توسط اعضای خانواده و 
دالل و باند تا نمونه  فروش اينترنتی آن 
حکايت ازعمق و افزايش روزافزون اين 

ها پيش فروش   فاجعه دارد. تعدادی از بچه
شوند و بعضی سفارشی هستند.  می

محلهای خريد وفروش نيز متفاوت است. 
از شهر و روستا گرفته تا خيابان و پارک 
و هر جايی که بشود معامله را جور کرد. 
اما بيشترين گزارشها مربوط به 
بيمارستانهای دولتی شلوغ تهران است. 
هزينه زايمان طبيعی در بيمارستان دولتی 

هزار تومان است. مواردی ۵٠٠حدود 
گزارش شده است که مادر همان مبلغ را 
هم ندارد و از بيمارستان فرار ميکند ويا 
نوزاد خود را در ازای پرداخت 

در .صورتحساب به داللها ميفروشد
بيشترين موارد فروشندگان مادرانی 
هستند که همسران زندانی، معتاد، بيکار 
و بدهکار دارند. دسته ای ديگر زنان و 
دخترانی هستند که از رابطه خارج از 
ازدواج باردار شده و مشکالتی مانند تهيه 
شناسنامه و مسايل قانونی آن مانع از 

شود وهستند  دختران  نگهداشتن نوزاد می
بارداری که از ترس معموال چند ماه قبل 
و بعد از زايمان از حضور در خانواده 

کنند. اکثر اين زنان باردار  خود داری می
از حمايت مالی وعاطفی خانواده  
برخوردار نيستند و خود فاقد توانمندی 

 .برای مراقبت از نوزادشان هستند

تا چندی پيش شنيدن خبر خريد وفروش  
کودکان شايد  بندرت  در صفحه حوادث 

آمد، اما اين روزها حتی  روزنامه ها می
برخی از مسولين دولتی هم از آن با دليل 

زنند. اولين باری که  ومدرک حرف می
اين خبر بطور رسمی انعکاس يافت 
توسط يکی از نمايندگان زن مجلس 
شورای اسالمی شهر تهران بنام  فاطمه 

دانشور  بود که گزارش کاملی ومستندی 
به دفتر ريس جمهور تحويل  داد. او 

اين کودکان بيشتر از زنانی "ميگويد: 
هستند که بدون ازدواج باردار می شوند، 
تعدادی از مادران اين کودکان اعتياد 
دوگانه دارند و برخی آنها مبتال به 
اچ.آی.وی (ايدز) بوده و اغلب نوزادان 
متولد شده  نيزمبتال به اين بيماری 

 ."هستند

به گفته عضو شورای اسالمی شهر  
نوزادانی که توسط مادران معتاد "تهران، 

شوند، توسط  و کارتن خواب متولد می
باندهای مختلف اعم از متکديان خريداری 
شده که به دليل بيماری و عدم نگهداری 
صحيح اين بچه ها عمر زيادی هم 

 ."ندارند

موضوع "دانشور تصريح می کند: 
ديگری که در حال گسترش است ورود 
دختران فراری به تهران و باردار شدن 
آنها است، بطوريکه برخی از افراد، 
نوزادان متولد شده از سوی اين دختران 

 ."را نيز با قيمت های باالتری می خرند

رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران  
يکی از پديده هايی که در "نيز می گويد:

کشور با آن مواجه هستيم خريد و فروش 
 نوزادان و کودکان است و نظام حمايت 
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اجتماعی و تامين اجتماعی کشور 
ای نيست که پوشش فراگير و  بگونه

اثربخشی برای حمايت از افراد نيازمند 
های تامين هزينه  داشته باشد و يکی از راه

ها، خريد و فروش  برای اينگونه خانواده
 .  "کودکان است

مدير کل امور اجتماعی و فرهنگی 
بايد بپذيريم "استانداری تهران هم گفت: 

بخشی از اين عمل (نوزادفروشی) غير 
انسانی و غيرشرعی به شکل سازمان 
يافته انجام می شود. از آن جايی هم که 
اين افراد سرپرست و بيمه ندارند و کسی 

های آن ها نگهداری کند،  نيست که از بچه
گاهی اقدام به فروش نوزاد خود می 

 ."کنند

درصد از اين  ٨٠وی با بيان اينکه حدود 
زنان و تعداد قابل توجهی از فرزندان آنها 
مبتال به ويروس اچ.ای.وی هستند، گفت: 

متاسفانه، هنوز يک ساز و کار اجتماعی "
فراگير که بتواند اين افراد را پوشش دهد 
وجود ندارد و دولت برخالف تمام دنيا 

گيرد. تحت  اين افراد را زير پوشش نمی
اين شرايط هيچ راهی برای اين زنان 
آسيب ديده وجود ندارد.شهريور در پاسخ 
به اين سوال که آمار دقيقی در خصوص 
تعداد نوزادان فروخته شده و ميانگين 
قيمت آنها وجود دارد، اذعان کرد: به 
عقيده من، در حوزه اجتماعی نبايد دنبال 
آمار قطعی باشيم. اطالعات ما بر اساس 

 ."تخمين است

عليرغم تمام اين مخفی کاريها در رابطه 
با آمار واقعی وبيان علل آن  شواهد از 
زندگی اسفناک کودکان خبر ميدهد که 

 متاسفانه روزبروز هم بدتر ميشود. 

داليل عمده اين فاجعه افزايش آسيبهای 
اجتماعی  فقر و بيکاری گسترده، 

فروشی، کارتن خوابی، فرار از خانه،  تن
اعتياد، نبود رفاه اجتماعی ونداشتن 

ای روشن وعدم قوانين حمايتی  آينده
وامنيتی خصوصا برای زنان  مانند به 
رسميت نشناحتن بارداری خارج از 
ازدواج ميتوان اشاره کرد برای حمايت 
از اين کودکان بسيار مهم است که حقوق 
اين کودکان به رسميت شناخته شود واز 
برچسب زدن حرامزاده وکودکان بی 
ارزش خودداری شود القابی که از 
فرهنگ مرد ساالر وعقب مانده مذهبی 

 .ريشه ميگيرد

از طرف ديگرعدم برخورد جدی با باندها 
وخريدارانی که کودک را به قصد استفاده 
در باند قاچاق، کار کودک، گدايی، 

دهند  خرند يا اجاره می فروشی غيره می تن
امنيت وسالمت کودکان را به خطر 

اندازند. دنيای متمدن و انسانی  می
سالهاست که برده داری و خريد وفروش  
انسانها را لغو و ممنوع کرده است. ايران 
هم کشوری است که چندين قرارداد و 

نامه در رابطه با جلوگيری از اين  پيمان
 .امر امضا کرده است

قانون منع خريد و فروش ١٣٠٧در سال 
برده در خاک ايران و آزادی برده در 

ورود به مملکت   موقع
 ١٨/١١/١٣٠٧ مصوب

در مملکت ايران هيچکس به  -ماده واحده
عنوان برده شناخته نشده و هر برده به 

های ساحلی  مجرد ورود به خاک يا آب
ايران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را 
به نام برده خريد و فروش کرده يا رفتار 
مالکانه ديگری نسبت به انسانی بنمايد يا 
واسطه معامله و حمل و نقل برده شود 
محکوم به يک تا سه سال حبس تاديبی 

 خواهد گرديد.

پيمان نامه حقوق کودک:  ٣۵ماده 
اقدامات   تمام  كنوانسيون طرف   كشورهای

را برای   ، دو و چند جانبه ملی  ضروری 
و يا  ، فروش  شدن از ربوده   جلوگيری 

هر   و به  هر شكل  به كودكان   قاچاق
 .خواهند آورد  عمل منظور به

پيمان نامه حقوق  ٣۶ماده 
از   كنوانسيون طرف  کودک :كشورهای 

  استثمار كه  اشكال در برابر تمام   كودكان
را به  كودك   رفاه های  از جنبه  هر يك

خواهند كرد.  اندازد، حمايت  مخاطره  
نامه حقوق   سپس پروتکل الحاقی پيمان

خريد و فروش کودکان، «کودک درباره 
نگاری  فروشی کودکان و هرزه تن

 ٢٠٠٠ژانويه  ١٨مصوب  »کودکان
شود که به تصويب مجلس  تصويب می

شورای اسالمی رسيده است. بر اساس 
اين پروتکل، خريد و فروش  ١ماده 

کودکان بايد منع شود و بر اساس بند الف 
اين پروتکل منظور از خريد و  ٢ماده 

ای  فروش کودکان، هرگونه اقدام يا معامله
است که فردی يا گروهی از افراد، 
کودکی را در ازای مبلغی  به ديگری 

کند. طبق پروتکل ياد شده،  منتقل می
سيستم قضايی و اجرايی کشور بايد 
هرگونه عرضه، تحويل و دريافت 

 کودکان به هرشکل را متوقف کنند

در ايران به منظور پيشگيری از خريد و 
فروش کودکان قانون حمايت از کودکان و 

ماده در جلسه  ٩نوجوانان مشتمل بر 
  علنی دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه

مجلس شورای اسالمی تصويب و  ١٣٨١
تأييد شورای  به  ١٣٨١٫١٠٫١١در تاريخ 

 .نگهبان رسيد
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هر گونه   اين قانون آمده است: ٣در ماده 
کشی و بکارگيری  خريد، فروش، بهره

اعمال خالف   کودکان به منظور ارتکاب
از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب 

به   مورد عالوه بر جبران خسارات وارده
ماه تا يک سال زندان و يا به جزای  ۶

ميليون  ٢٠ميليون لایر تا  ١٠نقدی از 
 .لایر محکوم خواهد شد

 

و اما راهکارهای سازمانهای مختلف در 
 جمهوری اسالمی:

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی  
با ارائه خدمات بيشتر به زنان «می گويد: 

خانمان می توان  خواب، معتاد و بی کارتن
آمار خريد و فروش کودکان را کاهش 

  داد.

کند: سازمان  فريد مسعودی تاکيد می
بهزيستی اين آمادگی را دارد که هر فردی 
که به خاطر اعتياد يا داليل ديگر نگران 
کودک خود است، آن کودک را پذيرش 
کند. در نتيجه نوزاد خود را نفروشيد به 

 »بهزيستی بدهيد.

المهدی سخنگوی نيروی  سعيد منتظر 
گويد: کودک  انتظامی در اين باره می

شود و در اين زمينه  فروشی جرم تلقی می
حساسيت بيشتری ايجاد شده و چنانچه 
مواردی از اين دست ببينيم، برخورد 
قانونی خواهد شد ساماندهی زنان خيابانی 
راهی برای حل مشکل خريد و فروش 

 »نوزادان است.

فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ 
نيا  نيز در اين باره  سردار حسين ساجدی

زن معتاد  ١۵٠٠بيش از  می گويد: 
متهاجر (کسی که اعتياد خود را آشکار 
می کند) در تهران وجود دارد درحاليکه 
چهار سال پيش حدود يکصد زن معتاد 

 متهاجر در تهران وجود داشت.

فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ  
اگر روند مبارزه با اين "ميگويد: 

ناهنجاری به اين صورت ادامه يابد، 
چهار سال آينده آمار بيشتری از معتادان 

وبرای حل مساله   خيابانی خواهيم داشت
خريد و فروش کودکان بايد فکری به حال 

 . "زنان آسيب ديده کرد

 

مديرکل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، از ناباروری 

عنوان يک ناهنجاری و بيماری پنهان  به
ميليون زوج نابارور در   سه«ياد کرد: 

هايی برای  کشور وجود دارد که برنامه
فرزندآوری آنها در دست اقدام است. 

توانند از  راحتی نمی وقتی خانواده به
طريق قانونی، اين کودکان را به فرزندی 
بپذيرند، معموال از طريق غير قانونی 

های  نمايند وخانواده اقدام به اين امر می
ايی بهتر اقدام به اين  فقير هم به اميد آينده

 .»عمل مينمايند

اما در واقعيت در  بسياری از اين موارد 
سرنوشت اين کودکان تاريک ونامعلوم 
است وبعد از فروششان هيچ اطالعی از 

 سرنوشت آنان در دست نيست.

در کشوری که ثروت جامعه برای تحت 
پوشش گرفتن کودکان در تما م ابعاد 
وجود دارد. اما در عمل  چرا چنين اتفاقی 
ميافتد؟ چرا آنها به حال خود رها شده اند؟ 

واقعا نمی شود اين دولت ننگين اسالمی  
از خود سلب مسوليت کند وکل ماجرا را 
به گردن چند باند وپدر ومادرهای بی پناه 
و آسيب ديده ومستاصل بيندازد. اگر دختر 

ساله بدون حجاب به خيابان برود ۶ای  بچه
پليس بعنوان يک مجرم با او برخورد 
ميکند اما نسبت به خريد وفروش کودکان 
بی تفاوت است .  دولت جمهوری اسالمی 
در دفاع از مردگان هزار ساله اشک 
تمساح ميريزد وبرای خانواده امام حسين 
ودو طفالن مسلمش کاروان شيرخوارگان 

اندازد اما برای کودکانی  حسينی راه می
کنندهيچ   که در حال حاضر زندگی می

 کند. کاری نمی

البته يکی از تالشهای دولت برای 
جلوگيری از فروش کودکان اين بوده که 
انها مجددا به والدين اصلی برگردانده شده 
اند  يعنی همان کودکانی که توسط 
والدينشان بفروش رسيده اند!.  پس در 
واقع دولت از اين فاجعه آگاه است ودر 
حالی که هر روز به اين آمار اضافه 
ميشود بدون در نظر گرفتن سرنوشت 
کودکان  فقط به فکرسرپوش گذاشتن بر 

و کودکان در پناه  .اين فاجعه انسانی است
دولت جمهوری اسالمی خريد وفروش 
ميشوند چيزی به مانند تجارت انسان در 

 .دولت اسالمی داعش

اما وظيفه همه انسانهای آگاه ومتعهد است 
که نگذارند اين وضعيت به زندگی عادی 
کودکان تبديل شود.بايد به هر شکل ممکن 
عليه اين بردگی وبی عدالتی اعتراض 
کرد. مردم ميتوانند هر خبری که در اين 
مورد دارند را رسانه ای کنند. تهيه 
گزارش وعکس وبراه انداختن کمپين 
درسايتها و ترجمه مطالب به زبانهای 
مختلف بسيار مهم است همچنين هماهنگی 
و کار مشترک  سازمانها، تشکلها و (ان 
جی او) های مدافع حقوق کودکان با هم به 
يقين ميتواند بخشی از رساندن صدای 
کودکانی باشد، که قربانی شرايط موجود 

 شده اند.*
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رويی  مرگ فجيع ستايش، دخترک خنده
های عمرش فقط شش بهار تاب  که شکوفه

آورد تا پرپر بشود، يک بار ديگر طعم 
بار و ناايمن  تلخ و گزنده زندگی خشونت

کودکان در ايران را به صحن جامعه 
ای  آورد. ظاهرا مرگِ ستايش پديده

ای است که سهم کودکان  منطقی در جامعه
از امنيت، رفاه و خوشبختی را از آن 

 اند.  ربوده

در سکوتی سنگين و باور نکردنی در 
زير اليه ضخيمی از فقر، محروميت و 

آنکه نامی و  ها بی سيه روزی، ستايش
جايی و ردپايی از خود بجای بگذراند 

ها  شوند. وقتی جنين محو و نابود می
رسند و  دسته دسته کودکان به  بفروش می

دهند،  خيابان رانده شده را اجاره می
آنکه بدانند  کرور کرور کودک، بی

تواند باشد، در  کودکی چيست و چه می
های بازار بيرحم کار مچاله شده پا  بيغوله

گذارند، تا چرخ لعنتی  به بزرگسالی می
سرمايه بچرخد و مدام کودک ببلعد! در 

 بر همين پاشنه خواهد چرخيد.

مرگ دردناک ستايش شش ساله به دست 
امير حسين، کودک پانزده ساله ديگری 
که فرصتی نيافته تا بداند کودکی چيست و 
پا به نوجوانی گذاشته، قطره کوچکی از 
دريای وحشت  هر روزه کودکی ناايمن 

 در جمهوری اسالمی است.

کارگرنشين خيرآباد ورامين در   محله
جنوب شرق تهران، با اين فاجعه، غمزده 
در بهت و حيرت فرو رفت! اما اگر زخم 

های اجتماعی سر باز  اين محله در شبکه

رفت و  ای سراغش می کرد، نه رسانه نمی
نه وکيل و وزير و سفيری از آن 

های تنگ و پستوهای تو در توی  کوچه
 آورد. کارگر نشين سر در می

 

فروردين که ستايش برای  ٢١از يکشنبه 
خريد کوچکی از خانه بيرون رفت و 
ديگر برنگشت، قريب يک هفته گذشت تا 

های اجتماعی به  فوران خبرها از شبکه
کل جامعه سرازير شد تا سکوت مرگبار 

ها در هم شکسته شود. جامعه اگر  رسانه
چه در شوک عميقی فرو رفت اما آغوش 
گرم و پرمحبتش را به روی هر دو 

 خانواده گشود.

در عوض دستگاه انتظامی که وارد ميدان 
شد، تشويق به قصاص و انتقام با اشد 
مجازات را به عنوان تنها راه حل به 
خانواده داغدار قريشی و جامعه عرضه 
کرد. کودکی به قتل رسيده است، و 

خواهد با کشتن کودک  نيروی انتطامی می
ديگری بعنوان قاتل، باز هم به جامعه 

 خون بپاشد.

  

 جنايی کردن خطای کودکان، آری يا نه؟

اخبار ضد و نقيض در اين باره در 
چرخد.  های اجتماعی و رسانه می شبکه

تصور اينکه کودکی پانزده ساله بتواند 
چنين جنايتی را با اين درجه از خشونت 
و قصاوت انجام دهد، همه را در بهت 

 فرو برده است. 

اميرحسين فقط پانزده سال سن دارد، 
به همين دليل او کارت "گويد:  مادرش می

ملی هم نداشت. گفت مامان شيطان گولم 
زد! اصال تجاوزی در کار نبوده، 
ماجرای وان اسيد و غيره هم حقيقت 

ای است که مادر از  . اين نمونه"ندارد
گويند:  کند. پدر و مادر می پسرش نقل می

ايم، خودمان   ما از قشر ضعيف جامعه"
کارگريم، خانواده ستايش هم مثل ما 

 .  "زحمتکش و کارگرند

گويد؟ در عين  آيا چنين است که مادر می
توان به اعترافات اميرحسين در  حال می
های فوق خشن اداره آگاهی باور  بازجويی
 داشت؟!

پس ماجرا چيست؟ نيروی انتطامی 
کودکی پانزده ساله را  "سلحشورانه"

دستگير کرده است تا به اشد مجازات 
محکومش کند. اميرحسين را در مقابل 

اش، از جرثقيل آويزان کند و بگويد  خانه
عدالت اجرا شد! عمل اميرحسين به هيچ 
وجه قابل دفاع نيست. با هر تفسير و 
تعبيری، جنايتی هولناک توسط او رقم 

    ما همه ستايش هستيمما همه ستايش هستيمما همه ستايش هستيمما همه ستايش هستيم
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خورده است. اما برای کشف حقيقت بايد 
تر شد و  از اميرحسين فراتر رفت، عميق

 ها برد.  دست به ريشه

امير حسين در کدام مدرسه و با چه 
خوانده است؟ کدام متون  کيفيتی درس می

درسی راجع به بدن خودش، احساسات 
شده  جنسی و رابطه جنسی تدريس می

است؟ وضعيِت تعادل روانی او هرگز 
بازبينی و آزمايش شده بود؟ پيش از اين 

ای از عدم پايداری روانی  فاجعه او نشانه
از خود نشان داده است؟ چه کسی 

او از مشکلی روانی رنج   داند؟ می
ها و  برده است؟ در کجا اين بررسی می

ها انجام شده است؟ در محله  کنترل
کارگرنشين خيرآباد ورامين؟! مسئولين 

در ارتباط با او و ديگر   مدرسه
های  آموزان آزمايشات و مراقبت دانش

ای در اين  اند؟ پرونده روانی انجام داده
 باره موجود است؟

ای فقر زده  اميرحسين محصول جامعه
است که خشونت از سر و رويش 

بارد. او حداقل شاهد چندين فقره جان  می
دادن قربانيانی آويزان شده از جرثقيل 
بوده است! شالق زدن، ديگران را بعنوان 

ديده است. بيرحمی را  "عدالت"اجرای 
بارها و بارها چه در رابطه با خودش چه 
ديگران مشاهده کرده است. مانند ميليونها  
نوجوان ديگر در سن بحرانی بلوغ جنسی 

های جنسی بشدت  است، جذابيت
کند، آموزشی راجع به بدن  اش می وسوسه

های جنسی نديده  خود، مسايل و مراقبت
است. اگر مشکلی هم دارد، نه خودش و 

نه اوليا او و مربيان مدرسه از آن 
خبرند. اگر انگيزه انحراف جنسی او  بی

را به آزار ستايش شش ساله کشانده است، 
بی ترديد پيش از اين، خود را در دهها 
واکنش جنسی و جسمی ديگر نشان داده 
است، نه خودش، نه خانواده و نه مربيان 
مدرسه، روش و روندی برای بازيافت 

ها ندارند. نه در خانه و نه در  اين نشانه
مدرسه مديريتی در اين باره اکيدا وجود 
ندارد. در حاليکه سهم آموزشهای مذهبی 

آموزان  در کتب و برنامه تحصيلی دانش
درصد است، سهم آموزش و ٢۵بيش از 

مراقبتهای جنسی صفر است. تابوهايی 
است که بايد چنان سربسته بماند که 
کودکان و نوجوانان با کنجکاوی خود با 
قبول انبوهی از ريسک و خطر، در 
بهترين حالت با آزمون و خطا، به آنچه 
که به بدن و ساختار جنسی و تفاوتهای 
بيولوژيکی دختران و پسران مربوط 

شود و اساسا در فرهنگ عقب مانده و  می
هايی ممنوعه است،  متحجراسالمی، حيطه

 دست يابند. 

اما آموختن انبوهی از خزئبالت مذهبی و 
های مذهبی  جعليات تاريخی، خشونت

اموری اجباری و الزامی در کتب و 
 آموزشهای درسی است. 

 

واضح است که اداره آگاهی نيروی 
انتظامی، اميرحسين را بقصد 

گيری، چنان شکنجه خواهد که نه  اعتراف
هايی که اداره آگاهی   تنها به صحنه

خواهد، که به دهها فقره جرم نکرده  می

ديگر هم اعتراف خواهد کرد! فاجعه قتل 
ستايش، حول موضوعی به نام تجاوز و 

کردن آثار جرم توسط کودکی پانزده    پاک
چرخد. پرونده نيروی انتظامی از  ساله می

آماده ارسال به يکی از   پيش نوشته شده و 
شعبات دادگستری جمهوری اسالمی 

نما،  است. طبق سناريويی پا خورده و نخ
بنا به اعتراف و اقرار "خواهند گفت: 

صريح متهم، انگيزه قاتل تجاوز جنسی 
بوده است. نامبرده صريحا اقرار کرده 

ها را مکررا از  است که همه اين صحنه
طريق ماهواره و هجوم فرهنگی 

 !  "بيگانگان آموخته است

 

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه 
پاسداران، سراغ خانواده اميرحسين 
ميرود. در اقدامی مشمئز کننده که فقط از 
يک دستگاه پليسی بيرحم ساخته است، در 
فشاری باورنکردنی، مادر و پدر 
اميرحسين را مقابل دوربين تلويزيون 

شوند. علنا از   گذارد تا به همه معرفی می
گيرد و آنها به ناچار خود  آنها اعتراف می

، "پدر قاتل"کنند،  را چنين معرفی می
کنند که از  آنها را مجبور می "مادرقاتل"

پيش، پای سندی را که بعدها دستگاه 
گذارد،  قضايی کشور جلوی جامعه می

مقابل عموم امضا کنند. سناريو برای 
و ختم دادرسی به شيوه  "قاتل"کشتن 

 جمهوری اسالمی در حال وقوع است!

اما صحنه واقعی جامعه چيز ديگری 
است. درست به فاصله ده روز، دومين 

باز هم شش ساله، به طرزی  "ستايش"
ساله در يکی از  ۴٣فجيع توسط مردی 

ريز استان فارس با انگيزه  روستاهای نی
سرقت گوشواره اين کودک در راه مهد 

رسد.  کودک به خانه، ربوده و به قتل می
ای ديگر در استان لرستان برای  در نقطه
ساله حکم بازداشت صادر می  ۵کودک 
قاضی دادگاه به اتهام ايراد صدمه "شود. 

 ۵بدنی غيرعمد به غير، برای اميرمحمد 
ساله حکم جلب صادر کرده و رأی به 

. آنچه صرفا در "دهد پرداخت ديه می
همين ده روز اخير روی داده است، 
کيفرخواست وضعيت نابسامان کودکان 

 در جمهوری اسالمی است!
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 انگيزه يا علت، کداميک؟!

فقر تحميلی به جامعه، تنها در محدوده 
ماند. کل  صرفا اقتصادی باقی نمی

مناسبات، روابط و ضوابط اجتماعی و 
اخالقی جامعه را تحت تاثير خود تغيير 

دهد. ناامنی و خشونت سبوعانه دارد  می
بلعد و کودکان، اولين  جامعه را می

قربانيان بالفصل آن هستند. آنچه در حال 
يابی قابل پاسخ  وقوع است، با انگيزه

نيست. چرايی اين فجايع اساسا در 
ها نهفته نيست! جامعه حتی اگر با   انگيزه

موارد نادری از خشونت، بويژه عليه 
کودکان روبرو شود بايد به دنبال علل 
وقوع آن بگردد. آنچه روی داده بيشک 

 ١۵يک جنايت است. اينجا يک کودک 
ساله را از همه محيط، شرايط آموزش، 
امکاناتی که از او دريغ شده است، عدم 
بررسی وضعيت روانی و هيجانات ناشی 
از ناهنجاريهای شخصيتی و دهها فاکتور 

کنند،  اجتماعی و روانی ديگر جدا می
ماند اميرحسين شرور  آنچه که بجا می

خبيث و قاتل است که با بيرحمی و 
قصاوتی باورنکردنی ستايش کوچولوی 
شش ساله را کشته است! اين ساده ترين 

حل برای مخدوش کردن علل اجتماعی  راه
 وقوع چنين فجايعی است.

تعرض به حقوق کودکان و زيرپا گذاشتن 
آن عمدتا توسط حکومت اسالمی چه با 
تحيمل قوانين ضد کودک، چه با چشم 

ای کودکان  پوشی عامدانه به حقوق پايه
های اجرايی آن مانند  توسط دستگاه

آميزو پولی  آموزش و پرورش، با تبعيض
کردن آموزش، تزريق متون ارتجاعی 
بجای تدريس علم و دانش، پليسی و 

های آموزشی از  پادگانی کردن محيط
ها، شهرداريها و  يکطرف و بهزيستی

نيروی انتطامی با مافيايی کردن آنچه به 
شود و  غلط حمايت از کودکان ناميده می

دستگاه قضايی و انتظامی کشور در 
طرف ديگر و همزمان  فقر و فالکت 
عمومی تحميل شده به جامعه، کودکان را 

 در مخاطره عظيمی فروبرده است.

جمهوری اسالمی و کل دستگاههای 
انتظامی و قضايی و تبليغی آن در مواجهه 
با مرگ دردناک ستايش قريشی، با سرهم 

سازی مصنوعی  بندی عامدانه و انگيزه
بقصد مخدوش کردن صورت مسئله 

بار کودکان، مشغول  وضعيت مصيبت
پنهان کردن علل اصلی ناامنی اجتماعی و 

 است. پناهی کودکان بی

 

سؤال اصلی جامعه اين است! ميليونها 
کودکی که در فقر و تنگدستی، در 
معرض انواع خطرات و صدمات 

اند، با سوءتغذيه دست و پنجه  اجتماعی
نرم می کنند، ناباورانه از سنين کودکی به 

شوند، ايدز و  بردگان جنسی بدل می
هپاتيت بخشی از زندگی روزمره آنهاست 

گرد، کودکان کار  يا بعنوان کودکان زباله

و خيابان، کودکان کارتن خواب، کودکان 
خواب و . . .  بی آنکه بدانند کودکی  مقبره

تواند باشد، در سکوتی  چيست و چه می
شوند را با  باورنکردنی نيست و نابود می

توان توضيح داد؟ از همين  کدام انگيزه می
رو، انگيزه اميرحسين هر چه هست، 
هنوز علت وقوع چنين قصاوتی را 

 دهد.  توضيح نمی

 

 واکنش عميقا انسانی جامعه

تشکل و نهاد مدافع حقوق  ٢١بيانيه 
کودکان در داخل کشور، در رابطه با اين 

درستی سمت و   رويداد تکان دهنده، به
جهت نگاه انسانی جامعه به علل اصلی و 

ای مرگ ستايش قريشی را نشان  ريشه
دهد. مسئوليت آنچه روی داده و  می

شود را متوجه نظامی  مداوما تکرار می
کند که عامدانه  کودکان و حقوقشان را  می

برای يک زندگی شاد، ايمن و خالق، زير 
 سپارد. کند و به فراموشی می پا له می

 

تجمع انبوهی از مردم که بطور سمبوليک 
در مقابل سفارت افغانستان در تهران 

پيمانی  سرنوشتی و هم يکبار ديگر هم
داشت  دهد با گرامی مردمی را نشان می

ياد عزيز ستايش، سياستهای حکومتی 
ضد مهاجرين و پناهندگان افغانستانی را 

ها و مرزهايی را  کنند. فاصله محکوم می
 زنند. اند به کناری می  که دولت ها کشيده

کسی خواهان مجازات کودک ديگری که 
فعال در چنگال بازجوهای اداره آگاهی 

شود. کسی خواهان قصاص  است نمی
نيست و عميقا هر دو خانواده را در 

گيرند. مردم  آغوش محبت خود می
گويند ما با مرگ دو کودک روبرويم!  می

يکی به قتل رسيده و ديگری را هم به 
 خواهند بکشند. جرم قتل می

به همين سبب مورد خشم و يورش نيروی 
گيرد و با خشونت و  انتظامی قرار می

آور تجمع مردم را به هم  پرتاب گاز اشک
 زنند. می

آنچه در اين ميان بايد مورد بررسی قرار 
گيرد، تعهداتی است که حکومت اسالمی 
را ملزم به رعايت حقوق کودکان و به 

 رسميت شناختن آن کند. اين ميسر نيست 
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 ادامه از صفحه پيش . . .

 

جز اينکه جمهوری اسالمی مسئوليت 
بار  مستقيم خود را قبال وضعيت مصيبت

کودکان و آينده تاريکی که برايشان ساخته 
است، بپذيرد. جامعه بحق انگشت اتهام را 

ساله که به سوی  ١۵نه بسوی اميرحسين 
کليت نظام جمهوری اسالمی دراز 

کند. به حکومتی که جز با زبان کيفری  می
 با کودکان برخوردی نداشته است! 

نبايد گذاشت، جمهوری اسالمی برای 

پاک کردن پرونده سراسر جنايتش عليه 
کودکان، با قصاص امير حسين، خود را 

ای که خود مسبب و بانی و  از مهلکه
 عامل بقای آنست، برهاند! 

 

جامعه بايد پايش را در يک کفش کند و 
آموزش جنسی و شناخت علمی از 
کارکردهای احساسات جنسی را به مواد 
درسی دانش آموزان اضافه کنند و توسط 
افراد با صالحيت در مدارس تدريس 
گردد. انجمن خانه و مدرسه برای همه 

های تعليم   آموزان دوره های دانش خانواده
و آموزش جنسی و مديريت اين دوران 
نزد کودکان و نوجوانان برپا کند. اين 
حداقلی است که بايد فوری و اضطرای 
در دستور کار آموزش و پرورش قرار 

 گيرد.

اميرحسين بايد به مرکز روان درمانی 
منتقل شود و تحت معالجه جدی قرار 

های الزم به  گيرد تا بتواند با کسب مهارت
انسانی مفيد و مطمئن تبديل شود و به 

 آغوش جامعه بازگردد.*

ستايش قربانی تبعيض جنسيتی شد. او 
يک کودک بود. ستايش ماندگار شد، نه 
در آسمان، بلکه در روی زمين در قلب 
انسانهای تحت ستم، در قلب من، در قلب 
ما... قاتلش که يک نوجوان است نيز 

قربانی يک سيستم ظالمانه شد و عملی 
 .وحشيانه انجام داد

مرتکب چنين جنايتی  هيچ انسان سالمی  
    شود.  نمی

اميرحسين قاتل ستايش يک بيمار روانی 

است، که بايد تحت درمان قرار گيرد. پدر 
ستايش کارگراست، پدر اميرحسين هم 

ای  کارگر است. هر دو خانواده در منطقه
 ای دارند.  محروم، زندگی فقيرانه

چرا امير حسين قاتل ميشود؟! چرا او که 
بايد در دنيای نوجوانيش سوار بر 
دوچرخه آمال و آرزويش در کالس درس 
باشد، امروز در زندان کودکان، در صف 
منتظران بزرگ شدن برای اعدام است! 
آيا اين همه اعدام، از شمار قاتلی کاسته 
است، يا يکی به جرم قاتل بودن اعدام 
ميشود تا جايی برای يک قاتل ديگر باز 

چرخد،  شود! و اين چرخه همچنان می
يابی اين درد اين معضل، اين  بدون، ريشه

 آسيب در جامعه! 

به راستی چه بايد کرد، اگر کودکانمان 
 امروز قربانی اند؟ 

انتخاب اعدام برای آموزش جامعه امروز 
انسانی نيست. درد جامعه، فقر، بيکاری، 
حاشيه نشينی، حاصل از محروميت و... 
را بايد ديد! جامعه بيمار را بايد با تمام 
بيماريش ديد! دردش را ديد و بيماريش را 
درمان کرد! واين جز با عدالت اجتماعی 

 

اند؟! چرا كودكانمان قرباني  
 محبوبه فرح زادی
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خبر قتل فجيع ستايش دختربچه شش ساله 
در ورامين خيلی از مردم را به شدت 
تکان داده است. اين قتل براستی تکان 
دهنده و تاسف آور است. در اين مورد 
زياد ميشود نوشت. پدر و مادر ستايش 
زاده افغانستان هستند. هفته گذشته يعنی 

فروردين ستايش کوچولو برای  ٢٠روز 
خريدن بستنی از خانه بيرون رفت و 
ديگر باز نگشت. بعدا معلوم شد که به 

نحو فجيعی به قتل رسيده و جسدش 
ساله  ١٧سوزانده شده است. يک جوان 

که در همسايگی آنها زندگی ميکرده گويا 
مرتکب اين قتل شده است. در افغانستان 
و ايران اين جنايت شوک و ناراحتی 
جدی ايجاد کرده است. و کامال قابل فهم 
است. انگيزه فوری اين قتل هرچه باشد 
علت اصلی آن را بايد در جامعه و 
نظامی جستجو کرد که جان انسانها در 

آن ارزش ندارد. اين مهم است که ما اين 
را ببينم. نفرت خودرا متوجه اين سيستم 
کثيف کنيم. حکومتی در ايران بر سر 
کار است که جلوی چشم بچه ها اعدام 
ميکند و ميکشد و ميدزدد و ارزشهای 

 انسانی را زير پا لگد مال ميکند.

ستايش اين کودک خردسال قربانی اين 
حکومت و اين نظام است. مرگ او 
بشدت تکان دهنده و دردناک است. قاتل 
نيز خود يک کودک است که قربانی شده 
است. اگر من و شما و ديگران بخواهيم 
ديگر خبری شبيه اين خبر هولناک 
نشنويم بايد به صف مبارزه برای تغيير 
ريشه ای اوضاع بپيونديم. بايد عليه 
تحجر و عقب ماندگی و اعدام و کشتار و 
حکومت مذهبی و تعصبات قومی و ملی 
به ميدان بياييم. ستايش حيف شد. به 
خانواده اش تسليت ميگويم. مصمم تر 
برای زير و رو کردن زمينه های 
اجتماعی و سياسی اين قتل فجيع گام 

 برداريم.*
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درد اين فاجعه زياد بود. چند روز طول 
 کشيد به خودم بيايم.

ستايش رفت... افغان بود يا ايرانی، عرب 
کند. او فرزند همه ما  يا ترک فرقی نمی

بود. از نسل آينده، حاال برايش شيون کنيم 
يا زاری و يا ابراز تاسف و يا برای 
پسرک که مرتکب جرمی سنگين شده 
است، نگران باشيم يانه! کامنت با گل و 
شکلک اندوه بگذاريم يا پروفايلمان را 
يک هفته ای عوض کنيم... نمی دانم اما، 

حرف هميشگی خودم و فعالين را تکرار 
 ميکنم. صدای کودکان باشيد... 

هنوز هزاران ستايش با شرايط مختلف 
در کشور افغانستان و ايران و ترکيه و 

ای  عراق ... در ناامنی، فقر و آينده
آنها ميان آتش  برند. تاريک به سر می

شوند.  ناپديد می جنگ و پناهندگی 
ها ، در  هزاران کودک در خيابان

ها و در معرض بيماری و سوء  کارگاه
 های گوناگون هستند.  استفاده

سازمان حمايت کننده مشخصی وجود 
ندارد. کودکان ما از تحصيل محروم 

شوند و آموزش آنها تماشای اعدام در  می
ميدان شهر و معتاد شدن توسط والدين 
خود آنها است. خشونت در همه جای 
کشور ريشه دوانده و بازهم فاجعه خواهد 
آفريد. صدای کودکان باشيد... اعتراض 

آينده بهتر، زندگی در امنيت و  کنيد، 
حق همه  آرامش با حق تحصيل رايگان 

 کودکان است.*

 

 ليال يوسفی او فرزند همه ما بود
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ای مشابه  پس از گذشت بيست سال حادثه
شود. هنوز چند  قتِل ليال فتحی تکرار می

روزی از تعطيالت بهار نگذشته بود که 
ساله توسط امير حسين،  ۶ستايش دختر 

ساله همسايه، پس از تجاوز به  ١۵پسر 
 .کام مرگ کشيده شد

بود که ليال دختر  ١٣٧۴ارديبهشت ماه 
ساله برای چيدن گلهای وحشی از  ١١

منزل خاله اش در يکی از روستاهای 
سقز خارج شد اما ديگر به خانه 

 .بازنگشت

 

 ليال علی کرمی، وکيل دادگستری

با ناپديد شدن ليال، خانواده اش موضوع 
ها برای  را به پليس اطالع داده و تجسس

شد. سرانجام سه نفر  يافتن اين دختر آغاز 
های هادی، محمد صفر و حسن به  به نام

 .اتهام تجاوز و قتل ليال دستگير شدند

تيرماه همان سال، مجرم رديف  ۵در 
اول، هادی، در سلول انفرادی خودکشی 

 کرد. 

بود که دادگاه،  ١٣٧۴هفتم تير ماه سال 
محمد صفر و حسن را به جرم مشارکت 
در جنايت به مرگ محکوم کرد، البته در 

التفاوت ديه توسط  به صورت پرداخت ما
خانواده ليال، دختری که به قتل رسيده 

 .بود

 

 ليال فتحی -ستايش قريشی 

قانون مجازات اسالمی مجازات قصاص 
را برای قاتل در قتِل عمدی پيش بينی 
کرده است. البته درخواست اجرای 
قصاص را به دست اوليای دم سپرده و 

توانند از قصاص بدون دريافت  آنها می
 .ديه و يا با دريافت آن صرف نظر کنند

اما اگر مقتول زن يا دختر باشد ماجرا 
کند. ديه زن نصف ديه مرد است.  فرق می

پس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، در 
صورتی که اوليای دم گذشت نکنند و راه 
انتقام را در پيش گيرند، راهی که قانون 

کند، در اين  مجوز آن را صادر می
صورت خانواده مقتول بايستی مابه 
التفاوت ديه را بدهند تا جان دختر مقتول 
آنها، هم سنگ قاتل شود و آن وقت 

 .درخواست اجرای قصاص کنند

خانواده ليال حاضر به گذشت نشد و راه 
قصاص را برگزيد. در جريان رسيدگی و 
قطعيِت حکِم اعدام بود که حسن، مجرم 

سال از قتل  ١١رديف دوم متواری شد. 
گذشت که نه تفاضل ديه فراهم  ليال می

شده بود و نه تالش پليس برای دستگيری 
مجرم رديف دوم نتيجه داده بود. به همين 

قضائيه  خاطر پدر ليال، از رئيس قوه
خواست تا اجازه ندهد خون دخترش 
پايمال شود. هاشمی شاهرودی رئيس 

 ٢٢٠وقِت قوه قضائيه دستور پرداخت 
المال  ميليون لایر تفاضل ديه را از بيت

صادر کرد و محمدصفر، بامداد 
در  ١٣٨۶ارديبهشت سال  ٢۶چهارشنبه 

 .زندان به دار آويخته شد

حسن آخرين متهم پرونده به طور مخفيانه 
کرد.  در شهرستان کاشمر زندگی می

خانواده ليال که هيچ چيز جز قصاص آنها 
کرد، او را شناسايی و با  را راضی نمی

کمک پليس دستگير کردند. حسن که يک 
بار به طور غيابی به قصاص محکوم 
شده بود، بعد از دستگيری به اين رأی 
اعتراض کرد اما رای دادگاه بر همان 

 .قصاص باقی ماند

 

 پيچيده و دلخراش

قتل ستايش موضوعی است که قوانيِن 
موجود، پيچدگی را به دلخراش بودنش 

افزايد. امير حسين خود نيز کودک  می
است، او پانزده سال دارد. کنوانسيون 
حقوق کودک، طفل را فردی تعريف 

سال نرسيده است.  ١٨کند که به سن  می
حال آنکه از ديد قانون مجازات اسالمی 
سن مسئوليت کيفری برای پسر پانزده 
سال قمری است. يعنی از ديد قانون 
مجازات اسالمی امير حسين پانزده ساله، 

 .مسئوليت کيفری دارد

پدر ستايش نيز گويی تصميم به گذشت 

 

 ,�� ���ی+ 
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ندارد و تقاضای قصاص قاتل فرزندش را 
 .کرده است

قانون سه راه برای خانواده ستايش تعيين 
کرده و آنها اختيار کامل در برگزيدن هر 

توانند جان پسری  يک دارند: آنها نيز می
که فرزندشان را از آنها گرفته، بستانند و 
خانواده امير حسين را نيز مانند خود به 
سوگ بنشانند، آنها اختيار دارند بدون 
دريافت ديه و يا در مقابل دريافت ديه 
گذشت کرده و زندگی را بر پسرک 
ببخشند. اما بايد در نظر داشت که ارزش 

نصف ارزش جاِن پسری  «ستايش»جاِن 
است که او را به قتل رسانده است. 
خانواده ستايش بايستی در صورت 
اصرار بر اجرای قصاص مابه التفاوت 
ديه را پرداخت کند تا جان دخترشان هم 
سنگ پسری شود که او را به قتل رسانده 

 .و آن وقت اجرای قصاص را بخواهند

يعنی آنها بايد مبلغ هشتصد ميليون لایر 
(نصف مبلع يک ميليارد و نهصد ميليون 

) را به ١٣٩۵لایر، ديه اعالمی در سال 
خانواده قاتل بدهند تا حکم قصاص اجرا 

توانند بر اين مبلغ  شود. از طرفی آنها می

و يا باالتر از آن توافق کرده و از 
قصاص صرف نظر کنند و يا اصال بدون 

 .دريافت وجهی پسرک را ببخشند

نبايد از نظر دور داشت که مهمترين 
هدف مجازات جنبه بازدارندگی آن است. 
برای تصويب هر قانونی بايد سوال کرد 
تا چه حد اجرای مجازات از تکرار جرائم 

کند؟ آيا به راستی  در آينده جلوگيری می
ساله  ١۵اجرای قصاص و اعدام پسری 

ساله بيگناهی را به کام مرگ  ۶که دختر 
کشانده جلوی تکرار چنين وقايع هولناکی 
را خواهد گرفت؟ آيا با اعدام اين پسر 
ديگر حاشيه امنی برای دختران ما ايجاد 

شود؟ تجربه ثابت کرده که اعدام جنبه  می
بازدارنده ندارد. از طرفی ديگر در اين 
ماجرا، عامل قتِل ستايش پسری است زير 

سال، يعنی طبق استانداردهای  ١٨سن 
بين المللی هنوز خود کودک به حساب 

آيد. افکار عمومی و جامعه از خبر  می
قتل ستايش در شوک است و از خود 

کند ريشه اين همه خشونت  سوال می
ساله چنين  ١۵چيست؟ چرا نوجوانی 

دهد؟ شايد  عمل وحشتناکی را انجام می

ها قصاص را حق امير حسين و تنها  خيلی
راه تسکين خانواده ستايش و برگرشت 
آرامش به جامعه بدانند. اما تجربه پرونده 

های مشابه قتل نشان  ليال و ديگر پرونده
داده که حذف فيزيکی قاتل تاثيری در 
جلوگيری از وقوع اين فجايع ندارد بلکه 
سبب ترويج خشونت بيشتر در جامعه 

 .شود می

هايی بايد آموخت  بی شک از چنين پرونده
و راهی برای اجرای عدالت به مفهوم 
واقعی کلمه پيدا کرد. عدالتی که خانواده 
به سوگ نشسته را تسلی خاطر باشد و 
برای مجرم مجازاتی در نظر گيرد که 
پس از درمان يا اصالح به جامعه 
بازگردد. مسلما با اعدام امير حسين، 

گردد اما  به خانه پدری بر نمی «ستايش»
شايد با گذشت خانواده او، بررسی عوامل 
اصلی وقوع چنين حادثه ای، حذف اعدام 
و تدوين و تصويب قوانينی که جنبه 
بازدارنده دارند، بتوان چرخه خشونت را 
متوقف کرده و آرامش را به جامعه 

 *.برگرداند

 

به فراخوان نهاد کودکان مقدمند و جمعی  
از جوانان افغانستانی در يکی از 
ميدانهای مرکزی شهر استهكلم، تجمع 
كرديم و ياد عزيز ستايش با اعالم 
همدردی با خانواده  قريشی و گل و شمع 

 و يك دقيقه سكوت گرامی داشتيم.

ای به علل اين فاجعه و  در ادامه در جلسه
راهكارهای ممانعت از چنين جنايتی 
پرداختيم. تعداد قابل توجهی ازعالقمندان 
در اين بحث و گفتگو شركت كردند. بحث 
و تبادل نظر داغی در مورد مجازات قاتل 
درگرفت، تعدادی معتقد بودند فرد قاتل به 
سبب چنين جنايتی بايد به مجازات مرگ 
محکوم شود. تعدادی هم اعدام را راهكار 

دانستند. شرايط اسفناك و  چاره نمی و راه
نابرابر اقتصادی، سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی و آموزشی را منشا چنين فجايعی 

 ميدانستند. 

کريم شامحمدی دبير نهاد کودکان مقدمند 
در اين مراسم برای عالقمنتدان سخنرانی 
کرد او جمهوری اسالمی را بانی و 

 مسبب اين فاجعه معرفی کرد.

 مراسم يادبود

ستاره قريشی در استکهلم   
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های  جمعی از مؤسسات و سازمان
نهاد کشور، با اعالم همدردی با  مردم

ای که در  ساله ۶خانواده ستايش، دختر 
ورامين به قتل رسيد، فعاالن حقوق 
کودکان را به آرام کردن فضای جامعه 
در جهت جلوگيری از اعدام عامل اين 
جنايت که خود کودک و قربانی شرايط 

اقتصادی است دعوت کردند و -اجتماعی
خواهان رعايت استانداردهای دادرسی 

 ويژه کودکان و نوجوانان شدند.

 

 متن اين بيانه به اين شرح است:

قدر عميق است که درک  گاهی فاجعه آن
يک  شود و گاه اين جوانب آن دشوار می

تواند عمق فاجعه را چند  جانبه نگری می
خراش قتل ستايش،  برابر کند. خبر دل

ساله مهاجر به دست پسری  ۶کودک 
نوجوان، موجی از خشم و نفرت و انتقام 

 را در کشور به راه انداخته است.

يکسوی ماجرا مشخص است؛ کودک، 
دختر، تجاوز، اسيد، افغان، حاشيه تهران 

های  های درگيری ها، کد نشانه همه اين…  
ای  جنسيتی، طبقاتی، مليتی، در جامعه

آورد. انگار  مردساالر را به خاطر می
تمام فاجعه جمع است. انگار پاسخ هم 

دانيم که  مشخص است: انتقام از قاتل. می
ای از رنج خانواده  هر چه کنيم، حتی ذره

شود، هيچ انتقامی  ستايش کاسته نمی
تواند ستايش را به آغوش جامعه و به  نمی

 آغوش همه ما بازگرداند.

اما اين يکسوی ماجراست. يکسوی 
بندی فاجعه است. در سوی ديگر  صورت

فاجعه، قاتلی است که خود قربانی شرايط 
جامعه است. نوجوانی که بر اساس 

نامه حقوق کودک، کودک محسوب  پيمان
تر  شود. آيا اين مسئله را پيچيده می
کند؟ آيا اين پاسخ به انتقام را تغيير  نمی
  دهد؟ نمی

موجی که به راه افتاده است مسئله را به 
دهد،  انتقام تقليل می -دوگانه ساده قتل 

مسئله  انگار جامعه بخواهد روی صورت
 اسيد بپاشد.

به ياد داشته باشيم سوی ديگر اين معادله 
هم کودکی قرار دارد که احتمال 

های مناسب  يقين از فرصت به قريب
يادگيری، رفاه و کودکی محروم مانده 

زايد. جای  است. خشونت، خشونت می
های اجتماعی در  خالی آموزش مهارت

هاست که از  نظام آموزشی کشور، سال
سوی فعالين حقوق کودک هشدار داده 

های  شود. نظام آموزشی و رسانه می
رسمی کشور در خصوص حقوق بشر و 
حقوق کودکان، جامعه را چگونه آموزش 

دهند؟ جامعه چه واکنشی نسبت به  می
 ازاين داشته است؟ موارد مشابه پيش

جامعه اجازه انتقام از فرزندانش را ندارد. 
ای که در برابر ساختار خشن،  جامعه

بيکاری، فقر و مرگ دوران کودکی همه 
تواند  کودکانش، ساکت نشسته است نمی

سادگی موج انتقام را بازتوليد کند. ما  به
کنيم که شرايط  آنچه را درو می

اجتماعی، سياسی و  اقتصادی،
 مان کاشته است. فرهنگی

مطابق قانون مجازات اسالمی (فصل 
) در اين موارد اگر فرد بالغ ٩١دهم، ماده 
شده  سال، ماهيت جرم انجام ١٨کمتر از 

يا حرمت آن را درک نکند و يا در رشد و 
ای باشد، قصاص  کمال عقل وی شبهه

شود. موجی که عليه اين پسر نوجوان  نمی
تواند اجازه قتلی  به راه افتاده است می

 ١٧ديگر را صادر نمايد. قتل پسر 
ای که به حمايت جامعه و فعاالن  ساله

 حقوق کودک نياز دارد.

عنوان جمعی از  ما امضاکنندگان ذيل به
نهاد کشور،  های مردم مؤسسات و سازمان

ضمن اعالم تأثر عميق و همدردی با 
خانواده ستايش؛ آگاهان جامعه و همه 

شکنی  فعاالن حقوق کودک را به موج
کنيم. معقول کردن روند  دعوت می

دادرسی و رعايت استانداردهای دادرسی 
ويژه کودکان و نوجوانان و مخالفت با 
اعدام کودکان، در لحظات بحرانی معنا و 

يابد. بياييد خودمان  ارزشی صدچندان می
 کودکانمان را نکشيم!

ها و مؤسسات  تاکنون برخی از انجمن
فعال در خصوص حمايت از حقوق 
کودکان با امضای بيانيه فوق، خواستار 
پيوستن همه فعاالن و مراکز حامی حقوق 

اند. برخی از  کودکان به اين کمپين شده
 ها به اين قرارند: اين تشکل

  

. مرکز حمايتی آموزشی کودک و ١
 شيراز -خانواده موج مهر 

 رشت -. برای فردای کودکانمان ٢

 بيرجند -. موسسه مهر کوير ٣

. جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان ۴
 تهران -

. موسسه خيريه صيانت از نهاد خانواده ۵
 خراسان جنوبی -مقدس 

 اردبيل -. مرکز امام رضا۶

 قزوين -. پناه کودکان کار٧

 رشت -. جمعيت حاميان کودکان کار٨

حمايتی کودک و  -. مرکز آموزشی ٩
 ـ سنندج ی زانياران خانواده

 -. موسسه حمايتگران نونهال البرز١٠
 استان البرز

 شهرکرد -. کلينيک آريانا ١١

آموزشی کودک و  -. مرکز حمايتی ١٢
 مشهد مقدس -خانواده همراز گلستان 

 رشت -. موسسه آوای اميد ١٣

شناختی گوهرانديشان  . موسسه روان١۴
 مشهد -سالمتی 

. انجمن علمی فرهنگی اوياران ١۵
 -زيست  اوی علمی فرهنگی محيط جی ان

 قزوين

دانشگاه شهيد  -. کانون خيريه اميد نو ١۶
  بهشتی

. موسسه فرهنگی حمايتی کودکان کار ١٧
 کوشا

 -. موسسه ميعادگاه مهر زاگرس ١٨
 استان ايالم

. انجمن ياری کودکان در معرض ١٩
 خطر

 .کانون ندای زنان ايران٢٠

 .موسسه کنشگران توسعه پارس٢١
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 رفتار هر جامعه با کودکان، محک ارزيابی درجه انسانی بودن آن جامعه است! 

 ۴ادامه از صفحه 

و روز معلم اعتصاب غذا کنند تا صدای 
شان را به گوش معلمان و  حق خواهی

المللی  زحمتكشان ايران و نهادهای بين
حقوق بشر برسانند. همكاران فرهنگی، 
از حاكميت دزد و غارتگر ترسی به دل 
راه ندهيد، آنان بايد از ما بترسند نه ما 

 ازآنها. 

اگر حاكمان ايران چنانچه در زمان 
احمدی نژاد، بزرگترين غارتگر تاريخ 
ايران، به اندازه يك واحد درسی 

دانستند يعنی تنها  دانشگاهی اقتصاد می
دانستند،  مفهوم عرضه و تقاضا را می

كشور را به اين روز سياه نمی نشاندند. 
همكاران فرهنگی، نه تنها معلمان و ملت، 
بلكه دنيا حاكمان ايران را زير نظر دارند 
و می بينند با معلمان شان چگونه رفتار 

شود. حكومتی كه معلم هايش را زندان  می
و تبعيد و اعدام كند بسيار لرزان و غير 

 قابل اعتماد است. 

بنا براين، ای معلمان ايران، پرچم آزاده 
گی را در زندان برافراشته نگه داريد كه 
پيروزی نهايی از آن ملت ايران است. 

هايتان روز  شما زندانيان سياسی و خانواده
بروز بخاطر بر افراشته نگاه داشتن پرچم 

خواهی عزيز و  آزاده گی و عدالت
شويد. استقبال شايانی كه  عزيزتر می

معلمان خراسانی از دو خانواده عزيز 
زندانی يعنی آقايان بداقی و عبدی در 

به عمل آوردند اين مسئله را  ٩۵نوروز 
به روشنی تاييد كرد. همكاران فرهنگی، 
كشورهای آزاد و توسعه يافته بخاطر 
رعايت استقالل قوا و انتخابات آزاد و 
دموكراتيك و رعايت حقوق بشر توانسته 
اند به پيشرفت های عظيمی دست يابند. 
اين در حاليست که همه ميدانند در ايران 
اسقالل قوا (قوه قضائيه،مجريه،مقننه) و 
در راس آن قوه قضائيه كشك است. 
نيروهای امنيتی در تمام مراحل پرونده 
متهمان و محكومان حتی به زندانيان 

گوييم عمل  گويند اگر به آنچه ما می می
شويد. تجربه نيز اين را ثابت  كنيد آزاد می

 كرده است.

يك تشكل صنفی در تمام كشورهای 
پيشرفته و دموكراتيك آزاد است. اما 

های صنفی را به  حاكمان ايران تشكل
خواهند داشته باشند به شرط  ظاهر می

اينكه از درون خالی و تابع سياستهای 
حاكميت باشند. در خراسان دو تشكل 
صنفی بنام انجمن صنفی فرهنگيان و 
كانون صنفی فرهنگيان خراسان وجود 
دارد. اولی كه صد در صد به غير از 
شهر تربت حيدريه پيرو حاكميت می 
باشد. دومی چون مستقل عمل می كند در 

حال برگزاری انتخابات بدون اطالع 
هيئت مديره كانون صنفی فرهنگيان 

خواهند از شر هيئت  خراسان هستند. می
مديره فعلی و بخصوص شخص بنده 
راحت شوند. (در آينده اطالع رسانی 
بيشتر خواهم كرد). بنده به حاكمان 

گويم فكر نان كنيد  جمهوری اسالمی می
كه خربزه آب است. راه برو بيراه مرو، 

  هرچند كه راهت دور شه.

كشورهای بسياری داريم كه يكصدم ايران 
درآمدهای خدادادی نداشته اما امروز 

های آنان سر افراز و در رفاه و  ملت
پرسيد، چرا؟ برای  آسايش هستند. می

اينكه در انواع انتخابات و از جمله 
انتخابات صنفی، نمايندگان واقعی آنان 
انتخاب شده و در طول حيات خود هم 

اند. پس زنده باد  هيچوقت به زندان نيافتاده
زندان تا برقراری انتخابات آزاد و 
دموكراتيك هميشه و در همه جا، درود بر 
ياران زندانی جعفر عظيم زاده و بهنام 
ابراهيمزاده و اسماعيل عبدی و رسول 
بداقی و محمود بهشتی لنگرودی و 

 عبدالفتاح سلطانی و . . . 

 

 هاشم خواستار 

نماينده معلمان در كانون صنفی 
 فرهنگيان خراسان
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در حاليکه حکم اصلی رسول بداقی، 
عضو هيأت مديره کانون صنفی معلمان 

يافت  پايان می ٩۴ايران در تيرماه سال 
 ٢۵برای او پرونده جديدی ساختند و در 
 شهريورماه مورد محاکمه قرار گرفت.

در حکم جديد دادگاه انقالب رسول بداقی 
به  "اتهام اقدام عليه امنيت ملی"را به 

تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم 
 کرد. 

اين حکم با اعتراض بداقی روبرو شد اما 
سرانجام دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه 
ً تاييد کرد. بدين ترتيب  بدوی را عينا

 ١٣٩٧خواهند رسول بداقی را تا سال  می
 در زندان نگهدارند.

های  رسول بداقی دبير دبيرستان

پس  ١٣٨٨شهر، روز دهم شهريور  اسالم
از احضار به اداره آموزش و پرورش 
اين شهرستان بازداشت شد. او از سوی 
دادگاه بدوی به شش سال زندان و پنج 

های اجتماعی  سال محروميت از فعاليت
محکوم شد. حکم مزبور در دادگاه تجديد 
نظر نيز عيناً مورد تأييد قرار گرفت و او 

بايست در زندان  می ٩۴تا شهريور سال 
 ماند. می

رسول بداقی برای پرونده دوم خود بيش 
از پنج ماه بازداشت به صورت انفرادی 

الف زندان اوين را تجربه   –در بند دو 
 کرد.

اکنون در بند هفت اين زندان  او هم 
 شود.* نگهداری می
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 سه شنبه شبها از ساعت

 بوقت ايران ٢٣/ ٣٠تا  ٢٣ 

 بوقت اروپای مرکزی ٢١تا ٢٠/ ٣٠

 لطفا ساعت پخش برنامه کودکان مقدمند را به همگان اطالع دهيد!

 ما را از کيفيت برنامه ها مطلع کنيد.
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به  ١٣٧٠كنوانسيون كودك در سال 
 ٩تصويب ايران رسيد و حسب ماده 

قانون مدنی در زمره قوانين داخلی ايران 
 محسوب و قابليت استناد دارد. 

از ديگر سو بر اساس حقوق جزای ايران 
كودكان (افراد نابالغ) مبری از مسئوليت 
كيفری هستند. اكنون اگر هنگام بازی دو 
يا چند كودك نابالغ به يكي از آنان آسيبي 
وارد شد و اين آسيب غيرعمد باشد، آيا 
كودك آسيب ديده حق شكايت كيفری 

 دارد؟ 

آيا عاقله كودك مسئول است يا خود 
كودك؟ با تصويب قانون جديد مجازات 
اسالمی اين موضوع دستخوش تغييراتی 

 قرار گرفته است.

قبال عاقله مسئوليت داشت اما وفق مواد  
قانون جديد محازات اسالمی  ۴۶٢و  ٩٢

خود مرتكب دارای مسئوليت كيفری 
پرداخت ديه است و عاقله صرفا در 
خطای محض يا در موارد ديگری غير 

 مسئوليت دارد.  ٩٢از ماده 

اين امر اخيرا موجب صدور رای در يكی 
های كشور  از محاكم كيفری يكی از استان

شده است كه در آن كودك پنج ساله ای 
محكوم به پرداخت ديه و النهايه صدور 

شود. اين  حكم جلب برای اين كودك می
مساله موجب شده است تا بحث اصالح 
قانون مجازات اسالمی در اين زمينه 
مطرح شود، زيرا اين رای با استناد به 

 اين قانون صادر شده است. 

ها همزمان  طرح اين موضوع در رسانه
است با قتل دختر شش ساله افغان در 
ورامين كه مورد جنايت دهشتناكی قرار 

 گرفت. 

تمامی اين مباحث در ارتباط با حقوق 
های فراوانی پيرامون  كودك است. رنج

 كودكان جامعه وجود دارد. 

از يك سو هنوز حقوق كودك و 
كنوانسيون حقوق كودكان برای والدين و 

های ايران زمين به طور كامل  خانواده
ها كمتر  تبيين و تفهيم نشده است و خانواده

شناختی از حقوق كودك دارند. ثانيا ما 
بزرگساالن همواره انتظار رفتار 
بزرگساالنه از كودكان خود را داريم. به 

ايم.  آنان حق بازی كردن و خطا نداده
رفتار ما با كودكان مبتنی بر بردباری و 

 مدارا نبوده است. 

هميشه بزرگان خود را وارد بازی 
كنند و بازی شاد آنها را به  كودكان می

جنگ و دعوا در محاكم دادگستری تبديل 
  ايم. كرده

ای كه منتج به صدور  واقعا آيا در حادثه
اين رای شده است اگر والدين با بردباری 

كردند چنين  و صبوری به مساله نگاه می
افتاد؟ متاسفانه سطح بردباری  اتفاقی می

 ما پايين آمده است. 

گير كودكان شده  خشونت هموارهی دامن
است. رنج كودكان از خشونت بسيار آثار 

سالگی  ١۵مخربي دارد. جوانی كه در 
 مرتكب قتل دختر شش ساله به نام ستايش

شده است، بيشتر محصول همين رنج 
خشونت بوده است يا كودكی در حين 

شود و  بازی محكوم به پرداخت ديه مي
وضعيت روانی او در چه شرايط 

 گيرد.  دشواری قرار می

بنابراين آيا بهتر نيست از منظر ديگری 
همگان به حقوق كودكان بنگرند. به آنان 
حق بدهيم و برای آنان احترام قائل شويم 

 و آنان را همراهی کنيم. 

همين كودكان قرار است فردای جامعه ما 
را بسازند. پس مطلوب در اين است تا از 
يك سو به بازنگری قانون جديد مجازات 
اسالمی در اين زمينه بپردازيم و از ديگر 
سو مدارا و بردباری را در جامعه به 

 خودمان و كودكانمان آموزش بدهيم. 

همه ما در قبال كودكان و حوادث 
 چنينی مسئول هستيم.  اين

واقعيت مساله اين است كه بايد دنيای 
واقعی كودكان را درك كنيم و به آن 
احترام بگذاريم و از كودكانمان در قبال 

ها حمايت و دفاع  ها و آسيب خشونت
 كنيم.*

 

 

 نياز حسين احمدی
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گويد ديگر توجيه  سازمان ملل متحد می
"فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هيچ 

سالی قابل پذيرش نيست.  ١٨کودک زير 
قطعنامه برای تصويب نهايی به مجمع 
عمومی خواهد رفت. تنها ايران و سودان 

 با اين قطعنامه مخالفت کردند. 

ای را صادر  سازمان ملل متحد قطعنامه 
ی کشورهای عضو را متعهد  کرد که همه

کند که ازدواج کودکان را ممنوع و 
قوانين الزم برای پيشگيری و مجازات 

 متخلف را تصويب و اجرا کنند.

ی حقوق بشر مجمع عمومی  کميته
سازمان ملل متحد با تصويب اين قطعنامه 

های  ی کشورها خواست تا گام از همه
جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به 

 ازدواج بردارند.

ميليون زن  ٧٠٠در حال حاضر بيش از 
سال  ١٨در سراسر جهان زير سن 

 ٢۵٠کم  ازدواج کردند. از اين تعداد دست
سال  ١۵ميليون نفر وقت ازدواج زير 

 سن داشتند.

های  سازمان ملل متحد بارها در گزارش
رسمی خود اعالم کرده که اين گروه از 
زنان بيش از ديگر زنان در معرض 
خشونت خانگی قرار دارند، بسياری از 

ها از حق تحصيل برای هميشه محروم  آن
تر  شدند و فقر در ميان اين زنان جدی

 است.

ازدواج کودکان اثرات جدی و 
ناپذيری بر روی سالمت جسمی و  جبران

وميرها  روانی نيز دارد. بسياری از مرگ
به هنگام زايمان يا بعد از زايمان در 

 دهد. سال رخ می ١٨دختران زير 

ها در جنوب آسيا و  ازدواج دختربچه
تر از  ی آفريقا رايج برخی مناطق قاره

ديگر مناطق جغرافيايی است. در اين 
ميان بيشترين ازدواج کودکان در 

دهد. يک سوم  بنگالدش و هند رخ می
هايی که به اجبار اودواج  دختربچه

 اند. کنند، هندی می

ی دائمی کشور  کريستين کاالموينا، نماينده
زامبيا در سازمان ملل متحد که يکی از 

افراد کليدی در تدوين و تصويب اين 
ازدواج «قطعنامه است به رويترز گفت: 

کودکان نه تنها نابرابری جنسيتی را 
بخشد و مانع از توانمندسازی  شدت می
ناپذيری  شود، بلکه اثرات جبران زنان می

بر روی سالمت جسمی و روانی افراد 
هايی مثل  گذارد. مقابله با بيماری باقی می

ايدز، مرگ ناشی از بارداری زودهنگام 
و سقط جنين ناشی از سن کم نيز 

 »شود. دشوارتر می

شماری از کشورهايی که باالترين نرخ 
ازدواج کودکان را دارند، از قطعنامه 
استقبال کردند. مالی، اتيوپی و جمهوری 
آفريقای مرکزی برخی از اين کشورها 

 هستند.

اين قطعنامه قرار است در ماه دسامبر 
برای تصويب نهايی به مجمع عمومی 

 سازمان ملل متحد ارجاع داده شود.

 

 انتقاد ايران و سودان از قطعنامه

ی "حقوق بشر" سازمان  ی کميته قطعنامه
ملل متحد در حالی با استقبال بسيار 
تصويب شد که جمهوری اسالمی ايران و 
سودان با پاراگرافی از قطعنامه مخالفت 

 کردند.

کند  اين پاراگراف کشورها را موظف می
تا از "حق زنان بر تن خود" و "حق 
باوروی زنان" محافظت کنند. ايران و 
سودان ابراز نگرانی کرده و اين 

 "دين و عرف"مغاير با پاراگراف را  
 اند.  خود دانسته

های مجمع عمومی سازمان ملل  قطعنامه
تواند  ها را نمی متحد از نظر قانونی دولت

حال هميشه اهرم فشار  موظف کند، با اين
خوبی برای اصالح قوانين در کشورهای 

 .* شود عضو محسوب می
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المللی  نامه بين ربع قرن از تصويب پيمان
گذرد. در حال حاضر  حقوق کودک می

تمامی کشورهای دنيا غير از آمريکا و 
اند. آيا  سومالی به اين کنوانسيون پيوسته

نامه توانسته وضعيت کودکان را  اين پيمان
 در جهان بهبود بخشد؟ 

وقوع دو جنگ جهانی در قرن بيستم 
اگرچه پيامدهای زيانبار انسانی، 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی فراوانی 

الملل  داشت اما از نظر حقوق بين
 دستاوردهای بزرگی به همراه داشت.

های  نامه ها و پيمان تدوين بيشتر اعالميه
المللی بعد از وقوع اين دو جنگ انجام  بين

شده است، از جمله اعالميه حقوق کودک. 
اولين اعالميه حقوق كودك در سال 

يعنی شش سال پس از پايان جنگ  ١٩٢۴
جهانی اول در ژنو تنظيم شد. اين اعالميه 

بهداشت و   بيش از همه بر امور تغذيه،
مسكن برای كودكان جنگ زده و آواره 

 پس از جنگ جهانی اول تاکيد داشت .

يک سال پس از پايان  ١٩۴۶در سال 

جنگ جهانی دوم، صندوق بين المللی 
كودكان، يونيسف درسازمان ملل با هدف 

 توجه ويژه به حقوق كودكان تاسيس شد.

 ١٩۵٩پس از تشکيل يونيسف، در سال 
ای برای حقوق کودک به تصويب  اعالميه

، ١٩۶۵های  رسيد. پس از آن در سال
های ديگری نيز  اعالميه ١٩٧٣و  ١٩۶٩

 در اين باره تصويب شد.

نوامبر  ٢٠كنوانسيون حقوق كودك اما در 
در مجمع عمومی سازمان  ١٩٨٩سال 

ملل به اتفاق آرا تصويب شد و از دوم 
يک ماه پس ازآنکه بيست  ١٩٩٠سپتامبر 

کشور آن را مورد تصويب قرار داده وبه 
االجرا شد. در حال  آن ملحق شدند؛ الزم

حاضر تمامی کشورهای عضو سازمان 
ملل به غير از دو کشور اياالت متحده 

المللی را  آمريکا و سومالی اين سند بين
کشور جهان  ١۴٠اند و در  امضا کرده

 شود. اجرا می

بر اساس اين پيمان به هر انسان کمتر از 
شود مگر آن که  سال کودک گفته می ١٨

قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن 
 قانونی کمتری را تعيين کرده باشد.

ماده و دو  ۵۴اين کنوانسيون شامل 
پروتکل اختياری است و چهار اصول 

ای آنرا مشخص کرده است: هيچ  پايه
کودکی نبايد از تبعيض رنج ببرد، 

که در رابطه با کودکان  زمانی
شود، بايد منافع عاليه  گيری می تصميم

آنان در راس قرار گيرد، کودکان حق 
حيات داشته و بايد رشد کنند و کودکان 
حق دارند آزادانه عقايد و نظرات خود را 
ابراز کنند و اين نظرات در تمامی 

شود، بايد  اموری که به آنها مربوط می
 مورد توجه قرار گيرد.

دو پروتکل الحاقی کنوانسيون حقوق 
کارگيری   ممنوعيت به کودک يکی

و های مسلحانه  ی کودکان در درگير
ديگری ممنوعيت فروش، فحشا و بهره 

 برداری جنسی از کودکان است.

 

 ايران و کنوانسيون حقوق کودک 

 سالگی کنوانسيون کودک ٢۵

 آيا جهان جای بهتری برای کودکان شده است؟! 
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 ادامه از صفحه پيش . . .

نامه حقوق  پيمان ١٣٧٢ايران در سال 
کودک را با "حق تحفظ" امضا کرد؛ اين 
بدان معناست که هريک از بندهای اين 
کنوانسيون که مغاير با قوانين داخلی 

االجرا  ايران باشد، در اين کشور الزم
نيست. به همين دليل است که بر خالف 
تعريف کنوانسيون حقوق کودک که تمامی 

داند، در  سال را کودک می ١٨افراد زير 
قوانين ايران هنوز تعريف واحدی برای 
کوک وجود ندارد و سن بزرگسالی متغير 

 است.

بعنوان مثال سن مسئوليت کيفری در 
ايران طبق قانون جديد مجازات اسالمی 

سال تعريف شده اما سن ازدواج  ١۵
 ١۵سال و برای پسران  ١٣برای دختران 

تواند با  سال است و البته ولی قهری می
تاييد دادگاه  فرزندش را کمتر از اين سن 
نيز به عقد ازدواج درآورد. همچنين سن 

سال  ١٨رای دادن در آخرين انتخابات 
 تمام اعالم شد. 

امضای اين کنوانسيون از سوی ايران 
باالخره ايران را وادار کرد تا در قانون 

سال تجديد نظر  ١٨اعدام کودکان زير 
کند. مطابق آخرين قانون مجازالت 
اسالمی، مجازات حد و اعدام برای 

شود اما  سال اجرا نمی ١٨کودکان زير 
قصاص همچنان درباره کودکان 
پابرجاست و کودکی که مرتکب قتل عمد 

اش در زندان  سالگی ١٨شود تا پايان 
 شود. مانده و سپس اعدام می

 

 آيا پيشرفتی حاصل شده؟ 

نامه حقوق  ربع قرن پس از تصويب پيمان
کودک، آيا دنيا جای بهتری برای کودکان 

ول متخصص  شده است؟ نايگل کانت
حقوق کودکان دفتر يونيسف ژنو، در 

وله  پاسخ اين سوال بخش آلمانی دويچه
گويد بله، ولی اين پاسخ مثبت با  فورا می

هايی هستند  بخش«يک "اما" همراه است: 
ايم؛ به طور  که ما در آنها پيشرفت داشته

مثال در بخش سالمتی و تربيت پيشرفت 
ايم اما در بحث آموزش  قابل توجهی داشته

 .»زنيم سالهاست که درجا می

 

 در همين زمينه:

بنا بر اعالم رسمی يونيسف، فقر و کمبود 
مواد غذايی دو عامل اصلی مرگ کودکان 
هستند در نتيجه مبارزه با فقر يکی از 
وظايف اصلی يونيسف تعريف شده و در 

سال  ٢۵اين بخش بهبودهايی نسبت به 
 گذشته حاصل شده است.

هايی که در کشورهای در  تعداد انسان
برند  در فقر شديد به سر می حال توسعه

سال قبل نصف شده است.  ٢۵نسبت به 
از هر دو نفر يکی در  ١٩٩٠در سال 

در فقر شديد به  کشورهای در حال توسعه
 ٢٠١٠برد ولی اين رقم در سال  سر می

به يک نفر در هر پنج نفر کاهش پيدا 
 کرده است.

در مقابل در بحث حمايت از کودکان 
آنطور که در روح کنوانسيون حقوق 

ای در  کودک آمده، پيشرفت قابل مالحظه
 سال حاصل نشده است.  ٢۵اين 

نيکولته مودی يکی ديگر از متخصصان 
در مورد خشونت «گويد:  يونيسف می

عليه کودکان، کار کودکان و ازدواج 
های کمی به دست  کودکان تنها پيشرفت

آمده است. برای مقابله با کار کودکان تو 
توانی يک واکسن تجويز کنی، در  نمی

 .»اينجا قوانين بسيرا پيچيده هستند

 

ای برای نظارت بر اجرای  کميته
 کنوانسيون 

ای متشکل از متخصصان مستقل  کميته
حقوق کودک در سازمان ملل تشکيل شده 
که موظف است هر پنج سال يک بار 

ها و موانع بهبود حقوق کودکان  پيشرفت
در کشورهای عضو کنوانسيون حقوق 
کودک را بررسی کند.اين کميته در ابتدای 

با رسوايی آزار جنسی  ٢٠١۴سال 
کودکان در کليسای کاتوليک تمرکزش را 
بر سوءاستفاده جنسی از کودکان قرار 
داد. نهادهای مدنی در داخل کشورها 

های قابل توجهی با اين کميته  همکاری
داشتند و توانستند پتانسيل تاثيرگذاری 
 کنوانسيون حقوق کودک را تقويت کنند.*
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ها مبدل  اگر مدارس به تلی از مخروبه
از تحصيل  ميليون کودک  ٧شده اند، اگر 

آباد و  های شين اند،. اگر بچه باز مانده
فارس در اثر  ای در درود زن  مدرسه

نداشتن شرايط گرمايی مناسب بايد طعمه 
حريق شوند، بسوزند و جان خود را از 

کتاب راست  دست بدهند. اگر اجازه چاپ 
بينيد ويا انقدر مورد  ودرستی را يا نمی

سانسور قرار گرفته که تيراژ آن به 
رسيد .... ببينيد و مشاهده  عدد نمی٣٠٠

کنيد که بودجه فرهنگی اين سرزمين امام 
زمانی واليت مطلقه دزدان جمهوری 

صرف چه و کجا  اسالمی نکبت وقيح 
توی جيب موسسات و اشخاص ريخته 

  . ميشود 

 

 ١٣٩۵فروردين  ٢٩ روزنامه شرق، 

المللی فرهنگی و هنری امام  بنياد بين 
 ميليون تومان ٦٠٠ميلياردو  ٨رضا (ع) 

های فرهنگی و هنری  ستاد عالی کانون 
 ميليارد تومان ٥٣مساجد 

کمک به اشخاص حقوقی غيردولتی  
  ميليارد تومان ٢٨

هللا  (مؤسسه پرتو ثقلين) متعلق به آيت
 يزدی سيدمحمدرضا مدرسی

(مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی) با هدف 
هايی صحيح، سليس، شيوا و  ارائه ترجمه

به دور از تحريف قرآن مجيد، در سال 
ثبت شده است. مديرعامل اين  ١٣٨٣

االسالم محمدرضا نقدی  مؤسسه حجت
 است.

ای است که  شهرک مهديه قم: مؤسسه
برای اعطای واحد مسکونی به طالب در 

 شهر قم داير شده است.

جشنواره عمار: فستيوالی سينمايی است 
برگزار  ١٣٨٩که اولين دوره آن در سال 

شد و به آثار سينمايی در حوزه مقاومت و 
 انقالب اسالمی اختصاص دارد.

مؤسسه آينده روشن: با محوريت مهدويت 
و موعودگرايی به ارائه تحقيقات، توليد 
محتوا و محصوالت فرهنگی و 

بصری، برگزاری همايش و  سمعی
های تخصصی و همچنين انتشار  نشست

 پردازد . کتاب و نشريات می

و  ١٣٧٦هيأت رزمندگان اسالم: در سال 
پس از استقرار دولت اصالحات، توسط 
جمعی از مداحان معروف و برخی 
روحانيون شکل گرفت. منصور ارضی، 
سعيد حداديان، حسين سازور، محمود 
کريمی و محمدرضا طاهری از مداحان 

 معروف اين هيأت در تهران هستند.

 ١٣٨٤دانشگاه اديان و مذاهب: در سال 
تأسيس شد. اين دانشگاه مرکزی 

المللی است که  آموزشی، پژوهشی و بين
در زمينه اديان و مذاهب در داخل و 

  کند . خارج از ايران فعاليت می

پژوهشکده تاريخ اسالم: يکی از مراکز 
تحقيقات تاريخی در ايران به مديريت 

 ای است . سيدهادی خامنه

شناسی شيعه: در سال  مؤسسه کتاب
تأسيس شد. هدف اين مؤسسه  ١٣٨٥

شناسايی و معرفی دقيق و متقن و علمی و 
جانبه ميراث مکتوب شيعه و نيز  همه

 پديدآورندگان آنها بيان شده است .

نامه انقالب  پژوهی و دانش بنياد تاريخ
 اسالمی .

دانشگاه عدالت: اين دانشگاه را 
شاهرودی تأسيس کرده و از نکات  هاشمی

ای  جالب توجه اين دانشگاه احداث شعبه
 در دوبی بوده است.

مجمع عالی حکمت اسالمی: در سال 
 تأسيس شده است . ١٣٨٤

 بنياد حکمت اسالمی صدرا

 المللی علوم وحيانی اسراء . بنياد بين

 مؤسسه امام صادق.*
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حاشيه سمت راست اتوبان نواب منتهی به 

بهشت زهرا روزهای پنجشنبه و جمعه 

(كه معموال در ايرا ن مردم بر سر مزار 

روند) مملو از  در گذشتگان خود می

ها و پسرهايی كه محدوده سنی  دختربچه

سال بوده و شغلشان گل  ١۵تا  ۶آنها 

فروشی است، بيشتر آنها روابط عمومی 

بااليی داشته و دوندگانی بسيار قوی نيز 

هستند. به محض اين كه ماشين كمی 

سرعت خود را کم می کند و يا به سمت 

آيد دويده و خود را  به  راست اتوبان می

كنند .اگر ماشين ايستاد كه  آن نزديك می

شوند  حتما به طريقی به ماشين آويزان می

فروشند اما اگر ماشين  هايشان را می و گل

توقف نکند تنها جانشان را به خطر 

اند. اين صحنه تراژيک در مترو  انداخته

تهران نيز به وفور ديده می شود.کودکان 

و نوجوانانی که به جای رفتن به مدرسه 

از ابتدای صبح در پی لقمه نانی 

فروشندگی می کنند و در کوله بارشان به 

جای کتاب و دفتر، چسب زخم، دعا، 

صلوات شمار،آدامس وده ها خرده 

ريزهای کوچک و اسباب معيشتشان 

سال پيش درمترو با دخترک گل ٣است. 

 فروشی به نام سميرا آشنا شدم.

سميرا هم مانند خيلی ازکودکان گل فروش 

ديگر از ساكنان مناطق حاشيه جنوب 

تهران بود كه به دليل وضع بد مالی 

خانواده ناچار بوداز راه فروش گل امرار 

او فقط تا کالس سوم ابتدايی  .معاش كند.

سال بيشتر نداشت، ١١مدرسه رفته و 

پدرش  کارگر ساختمانی بود که 

ازداربست سقوط کرده و فوت کرده بود. 

سميرا  .کرد مادرش هم دستفروشی می

برايم تعريف کرد: درآمد من و مادرم همه 

شود،  اش خرج خوراک و کرايه خانه می

خواهد ما خانه نداشته  آخر مادرم نمی

باشيم. من مثل خيلی از بچه هايی که اينجا 

کار می کنند نيستم .من خانه دارم، مادرم 

گويد اگر يک کمی پول جمع کنيم من  می

می توانم مدرسه بروم و اينجا نيايم. 

سميرای کوچک  برای من از آرزوهايش 

گفت، اين که دوست دارد دوباره به 

مدرسه برود، لباس زيبا بپوشد و وقتی 

هوا خيلی گرم يا سرد است مجبور نباشد 

 بيرون از خانه تا دير وقت کار کند.

سميرا و هزاران کودک جا مانده از 

همان کودکانی هستند که به دليل  تحصيل,

هايشان به جای رفتن به  فقر خانواده

مدرسه مجبور شدند ساعت ها در اتوبان 

های شلوغ و آلوده در شهرهای بزرگ به 

دست فروشی بپردازند. آنها عمدتا از 

طبقات کارگر می باشند که خانواده های 

به دليل نا توانی سرپرست خانواده 

ازچرخه تحصيل خارج شده و در گرداب 

استثمارگر کارفرمايان گرفتار شده اند. 

کودکانی که به اسم کودکند ولی در واقع 

کنند و  نقش سرپرست خانواده را ايفا می

 شده اند.  نان آور خانواده

 مژگان مظهرسرمدی
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رشد روز افزون بحران اقتصادی ای که 

سراسر کشور را فراگرفته بخش عظيمی 

مردم و به خصوص طبقه کارگر جامعه 

ما را به زير خط فقر کشانده است و هر 

روز شمار بيشتری از مردم زحمتکش را 

 کشاند.  به فقر و فالکت می

نگاهی به آمار اعالم شده از سوی 

وزارت آموزش و پرورش در بهمن ماه 

که تعداد دانش آموزان امسال را  ٩۴سال 

ميليون نفر گزارش کرده است و  ١٣

مقايسه آن با تعداد دانش آموزان درسال 

ميليون نفر ذکر شده بود ،  ١۵که  ١٣٨۵

خود به روشنی خبر از کاهش دو ميليونی 

تعداد دانش آموزان در اين فاصله می 

  دهد.

در حاليکه سرمايه داران حاکم با چپاول  

دسترنج زحمتکشان قادر هستند با 

های گزاف، فرزندان خود  پرداخت شهريه

را به بهترين مدارس خصوصی بفرستند، 

کارگران و اقشار آسيب پذير که اکثريت 

جامعه را تشکيل می دهند ,ديگر توانايی 

تهيه نياز های اوليه فرزندان خود برای 

التحرير و روپوش و  تحصيل چون لوازم

حتی اگر  .وسيله نقليه را هم ندارند

بخواهيم به آمار غير واقعی جمهوری 

اسالمی نيز استناد کنيم که "بر اساس 

مهر  ١۶گزارشی از خبرگزاری ايلنا در 

 ۴٠٠ماه امسال خبر از "يک ميليون و 

هزار کودک کار در ايران داد"، آشکار 

شود که چگونه هزاران کودک به جای  می

اند برای تامين و  تحصيل مجبور گشته

کمک به هزينه خانواده های خود، به 

 کارهای مشقت بار روی آورند.

هر در نظام سرمايه داری اسالمی ايران 

سال بخش عظيمی از کودکان و نوجوانان 

مجبور به ترک تحصيل می شوند، تنها به 

اين دليل که پدران و مادران آنان کارگرند 

و بهای بازتوليد نيروی کار والدينشان 

کفاف نان بخور و نمير خانواده را نمی 

دهد. شدت فشار سهمگين استثمار والدين 

کارگرشان توسط نظام ظالم سرمايه داری 

جمهوری اسالمی آنان را به باتالق بی 

انتهای فقر و نداری و گرسنگی فرو رانده 

است و اين کودکان راهی به جز ترک 

تحصيل در پيش پای خود نمی بينند، زيرا 

که پدران و مادرانشان در غير انسانی 

ترين شرايط کار می کنند و حتی دستمزد 

اندک خود را نيز به موقع دريافت 

 کنند. نمی

ترک تحصيل اين توده وسيع کودک و  

ً قطره ای از اقيانوس بی  نوجوان صرفا

داری   کران جنايت و استثمار نظام سرمايه

جمهوری اسالمی است. فرزندان 

های کارگری در بحران فساد  خانواده

اقتصادی دستگاه بيشترين آسيب را 

متحمل می شوند زيرا با حداقل دستمزد 

تعيين شده برای کارگران آنها مجبورند 

جهت جبران کمبود های ضروری زندگی 

از فرزندان خود برای درآمد زايی استفاده 

کنند و حاصلی جز افزايش تعداد کودکان 

کار و ترک تحصيل کنندگان در جامعه 

 ندارد .

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی  

کارگر، آموزش رايگان و اجباری همه 

های کارگران  کودکان و نوجوانان خانواده

بعنوان يک مطالبه بالفعل طبقه کارگر و 

های اساسی روز  به يکی از خواسته

 شود.  جنبش کارگری مطرح می

تضمين کامل کليه مايحتاج معيشتی مانند 

غذا و مسکن و پوشاک، بهبود شرايط 

تحصيل، تخصيص امکانات رفاهی 

آموزشی، بهداشتی، دارو و درمان، 

تفريحی و... برای همه کودکان و 

نوجوانان تا آخرين سطوح تحصيل حق 

هر کودک و نوجوان ايرانی است و جای  

آنها پشت ميز و نيمکت های مدارس است 

نه البه الی دود اگزوز ماشينها بر سر 

 .*ها چهارراه
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اخيرا وزير آموزش و پرورش دولت 
های نظام آموزشی در  روحانی، برنامه

ها را "بسيار ضعيف"  برخی استان
توصيف کرد. بر اساس گزارشها در 
استان سيستان و بلوچستان بيش از 

هزار کودک از رفتن به تحصيل ٧١
محروم شده اند. و پنجاه و يک دهستان 
در هشت استان آذربايجان غربی، 
چهارمحال بختياری، خراسان جنوبی، 
خوزستان، سيستان و بلوچستان، کرمان، 
لرستان و هرمزگان به عنوان 

شناسايی و  ترين مناطق آموزشی  محروم
اند. براساس گزارش مرکز  اعالم شده

های مجلس اسالمی، در سال  پژوهش
هزار  ٢٠٠تحصيلی گذشته سه ميليون و 

اند.  کودک در ايران از تحصيل بازمانده

همچنين به گفته معاون سوادآموزی 
سازمان نهضت سوادآموزی، ساالنه 

هزار نفر ترک تحصيل  ١١٠نزديک به 
 مانند. کنند و يا از تحصيل باز می می

 

گويد: "در  وزير آموزش و پرورش می 
  بحث ورود به تحصيل يکی از بزرگترين
مشکالت، دو زبانه بودن برخی از نقاط 

ای که در اين مناطق  کشور است به گونه
کودک پس از ورود به مقطع دبستان به 
دليل آشنايی با زبان مادری و ناآشنا بودن 

تواند درس را متوجه  با زبان فارسی، نمی
 ماند". شود و به همين دليل عقب می

 

مشکل زبان مادری و نا آشنتايی کودکان 
بزبان فارسی با بکارگيری امکانات مالی 

وايجاد مدارس مدرن برطرف ميشود. 
نکته اصلی محروميت کودکان از تحصيل 
فقر مالی خانواده های آنها، پايين بودن 
حقوق و دستمزدها، بيکار سازی ميليونی 
و عدم اختصاص بودجه کافی برای هزينه 
های آمورش و پرورش، کمبود مدارس و 
معلم و هزينه های سنگين تحصيل در 
ايران تحت حاکميت نظام جمهوری 

 اسالمی است!

  

تحصيل   رسمی، هزينه طبق آمارهای نيمه 
آموز منجمله خريد کتاب، دفتر،  يک دانش

نوشت افزار، کيف، کفش و لباس فرم 
مدرسه و کرايه سرويس مدرسه بالغ بر 
يک ميليون تومان برآورد شده است. و 

حداقل مزد  اين در شرايطی است که 
هزار تومان تعيين شده، با  ٨١٢ماهانه 

تعيين اين حداقل مزد است که ساالنه 
هزاران کودک در شهر و روستاها از 
تحصيل محروم و به اردوی کودکان 

 خيايانی و کودکان کار تبديل ميشوند.

نا آشنايی بزبان دوم توجيهات خرافی 
  وزير آمورش و پرورش است.

 

دولت  هاست. تحصيل حق تمامی انسان
  بايد امکانات آموزشی برابر برای همه
شهروندان ايجاد نمايد و برای جلوگيری 
از ترک تحصيل کودکان و نوجوانان 

 تحصيل بايد رايگان باشد.

مشکل دو زبانه بودن کودکان محروم از 
تحصيل با اختصاص بودجه کافی و بهره 
گيری از تجارب و فن آوری آموزش 
مدرن در مدارس برطرف ميشود. دولت 
يازدهم و کل نظام جمهوری اسالمی 
مسبب محروميت تحصيل کودکان، 

 هستند!*

 

 

 نسان نودينيان
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در يکی از شهرهای اطراف تهران 
کنيم و پسرم که کالس هشتم  زندگی می

ای  متوسطه دوره اول هست در مدرسه
خواند که نيمی از دانش  درس می

آموزانش افغانستانی هستند و آنچه که 
 ٢٢االن برايتان خواهم گفت روايت روز 

 پسرم هست از مدرسه شان: ٩۵فروردين 

 

مان در  از کالس ما خواستند که همگی
حياط مدرسه جمع شويم چون قرار است 

 مشاور تحصيلی برايمان صحبت کند.

به حياط مدرسه آمديم و به صف شديم و 
مشاور پشت بلندگو از اينکه چرا درس 

ها پايين است و روش  خوانيم و نمره نمی
هايی برای درس خواندن و درباره تعيين 
رشته تحصيلی در سال آينده صحبت کرد 
حدودا يک ربعی طول کشيد بعدش گفت 
اتباع (يعنی همکالسی های افغانستانيمان) 
به کالس برگردند و دانش آموزان ايرانی 

 بمانند!

دوستانمون به کالس رفتن اما همشون 
اومدن پشت پنجره که ببينن قراره مشاور 
چی بگه... مامان اگه بدونی چه صحنه 
بدی بود من آنقدر عصبانی شدم که 
خواستم منهم به کالس برم اما نذاشتن... 

های  ناظم پشت بلندگو رو به بچه
ها را ببنديد و  افغانستانی داد زد که پنجره

 بعدش مشاور بلندگو را بست و از سکوی 

مدرسه آمد پايين و کنار ما قرار گرفت و 
همه ما را دور خودش جمع کرد و گفت: 
خاک بر سر همتون بزنن شماها ايرانی 
هستيد و تو کشور خودتون ميزاريد اين 
افغانی ها از امکانات شما مجانی استفاده 
کنن و حقتونو بخورن مثال رضا تو چرا 
بايد شاگرد سوم بشی و محمد افغانی بشه 
شاگرد دوم خوب اگه اون نبود تو ميشدی 
شاگرد دوم!!! (عجب منطقی را به 

مغز اين کودکان می دهند) و تازه  خورد 
ها چکاره بشن  مگه قراره اين بچه افغانی

همشون ميشن کارگر! شماها نبايد بزاريد 
اين بچه ها حقتونو بخورن و اينجا از 
شماها جلو بزنن... من همين موقع دستم 
رو بلند کردم گفت آقا اجازه، درس 
نخوندن ماها چه ربطی به اين بچه ها 

ره  داره همين محمد بعد از مدرسه می
 ٨موتور سازی صاحبخونه شون و تا 

تازه مياد برای درس  ٨کنه و  شب کار می
خوندن و حاال ماها همه وقت بعد از 
مدرسه مون در اختيار خودمون هست و 

خونيم و نمره هامون  حاال اگه درس نمی
کمتر از اين بچه هاست به اونا چه ربطی 
داره به تنبلی ما برميگرده تازه اينا مجانی 

دن به مدرسه و  اينجا نيستن پول می
باباهاشون سخت ترين کارهارو انجام 

دن... مامان  دن و حقوق هاشونو نمی می
ها همه ميگفتن آقا  جواب منو نداد اما بچه

خورن  گه اينا حق مارو می داره راست می
اينا نبودن امکانات برای ما ميشد (کدام 
امکانات؟! مدارس تخريبی؟!) مامان فردا 
ميخوام برم دفترش و بهش بگم چرا 
ديروز اين کارو کرد و باهاش صحبت 
کنم... بهش توصيه می کنم که تنها نرو و 
با دوستانت صحبت کن و براشون 
توضيح بده و اونارو با خودت همراه کن 
و بعد به دفتر مدرسه برويد و اعتراض 

کند و می گويد: مامان  کنيد. اما قبول نمی
شناسی دوستای منو همشون  تو نمی

فکرشون مثه آقای مشاور هست... و باز 
دهم از جهت  من براش توضيحاتی می

سيستماتيک بودن اين تبليغات و اينکه 
چرا ميخوان اين طور موضوعات رو از 

ها بکنن و چه منفعتی  بچه بچگی در ذهن 
از اين جهت نصيبشون ميشه... عصبانی 
هست و روی حرفش که فردا به اتاق 
مشاوره می رم... همين چند شب پيش که 
پياده روی شبانه مادر و پسری داشتيم از 
دردلهای محمد برايم گفت که برادرش 
همين پارسال با معدل خيلی باال (نوزده و 

خورده ای) ديپلم گرفته است و اجازه  
اند و او  شرکت در کنکور را به او نداده

نااميد به ادامه تحصيل در رشته مورد 
اش که فيزيک بوده، االن بيکار  عالقه

است و محمد با ديدن برادر از االن نااميد 
و غمگين است برای سرنوشتی که 
بزودی دامن زندگی او را هم خواهد 
گرفت... همينطور اوايل سال بود که 
روزی پسرم از اين موضوع سخن گفت 

های  که دو سه روز پشت سر هم بچه
افغانستانی رو همان اول صبح در صف 
از بچه های ديگر جدا می کردن و بخاطر 
پرداخت نکردن شهريه مدرسه تا ظهر در 

داشتن و مورد تحقير قرار  حياط نگه می
دادند... اين تبعيض و تحقير هر روزه  می

به طور جدی بر سالمت روان همه بچه 
کند منتسب به کدوم مليت  ها (فرقی نمی
گذارد و اين کودکان را با  باشند) اثر می

تمام اين بی امکاناتی و بی استاندادی 
يی خشم  دهد و دنيا آموزش آزار می

درونشان انباشته می کند... بدا به حال اين 
حکومت با اين همه خشم که خود دارد 

 ايجادش می کند!*
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(Kodakan moghadamand) 

پك عميقي به سيگارش زد كه همين چند دقيقه پيش از  
روي ميز صاحبكار كش رفته بود. بعدش كمي كش و قوس 
آمد و  بغل دست من روي گوني بزرگ بلغور نشست. 
ته انبار تاريك و كمي سرد بود. ولي جاي دنج و ساكتي 
بود. از جنجال سوپر ماركت و موسيقي  تكراري كه مدام 

اي در امان بوديم. لبخندي زد و  پخش مي شد چند لحظه
گفت: امروز  وقت نشد باهم آشنا بشيم! من هم در 

 .جواب لبخندي زدم. فوري سيگاري به من تعارف كرد
 .ـ من سيگار نمي كشم

  ـ مگه ميشه؟!
 !ـ آره ميشه

ـ من اسمم... است و اهل عراقم، متولد بغداد ولي 
خيلي كوچك بودم كه عراق را ترك كرديم و رفتيم سوريه. 

رفتم و درس مي خواندم. بعدش سوريه  در سوريه مدرسه مي
هم جنگ شد و ما آمديم به تركيه و پناهنده شديم. حاال 

كنم. روزي دوازده تا  چند سالي است كه فقط كار مي
چهارده ساعت كار در رستوران، ماركت و آرايشگاه كار 

 كردم.
ـ تو به زبان تركي خوب صحبت ميكني، چرا به مدرسه بر 

 گردي؟ نمي
ـ من ده تا خواهر و برادر كوچك دارم كه آخريشون يك 

كنه.  ساله است. پدرم پاهايش مشكل داره و مريضه كار نمي
كنه. فقط من و يكي از  ها مراقبت مي نامادريم هم از بچه

دهيم. با اين  كنيم و خرج دوازده نفر را مي برادرهام كار مي

حساب وقت درس خواندن ندارم. دوتا خواهر دارم كه هنوز 
 .عراق هستند

 مادرت؟ - 
 ـ در عراق از دستش داديم و بعد به سوريه رفتيم.

 !ـ متاسفم
هاي  آره منم متاسفم، سرنوشت من اين بود كه مثل بچه-  

اش  ديگر زندگي نكنم. خونه همه اش كتك، سركار همه
 .بيگاري و خستگي

 شه؟ ـ از پولت چيزي نصيب خودت هم مي
 ـ فقط لباس و كفش و اين چيزها در طول سال.

 ـ چه آرزو و رويايي براي خودت داري؟
 !ـ يك موبايل بهتر بخرم

 ـ همين؟!
 !ـ همين

 ـ ديگه چي؟
 هيچي! - 

زده نگاهش  كردم. دختر زيبا و راست قامت و  شگفت
خيلي سبزه رو. باهوش و پر انرژي در آستانه هفده سالگي 

 تنها آرزويش يك گوشي تلفن بهتر بود و ديگر هيچ.
 !يك خنده بي دليلي كرد و بعد از من پرسيد:  تو چي؟

كمي دست وپايم را براي جواب دادن گم كردم. 
گفتم.  دانستم از كجا شروع كنم. شايد اصال نبايد مي نمي

 براي همين  پرسيدم: ميخواستي به من سيگار بدي؟
 هايش گرد شد! چشم 

 !كشم؟ تو كه گفتي نمي - 
 يك دونه هوس كردم!- 

دوباره زد زير خنده! فرياد صاحب كار كه بلند شد، ته سيگار 
 را كف انبار انداخت و بدو به كار اجباري برگشت.

 ادامه دارد... 

 

 ليال يوسفی



٣٤ 
٣٣١شماره  
د��ن ������ � 

 فوری جنبش دفاع از حقوق کودکان خواستهای

تسهيل پيشروی  و متشكل شxدن هxرچxه بxيxشxتxر جxنxبxش دفxاع از  نهاد کودکان مقدمند به منظور
حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زير را بعنوان خواستهای فوری و حداقل جنxبxش دفxاع 

 از حقوق کودکان در ايران اعالم ميدارد: 

آموزشی، بهداشتی و درمانی کودکان برابر آخرين استانداردهای جهانی  ªتضمين 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! 


