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 سیامک بھاری
 

بھ بھانھ آغاز سال نو معموال 
 ، کھ در پایان سال،رسم است

روزشماری از حوادث و 
رویدادھای مھم و تحلیلی بر آنچھ گذشت را 

این بار اما من بر آنم کھ سال نو .  مینویسند
را با آنچھ پیش رو داریم و باید برایش آماده 

 .شویم شروع کنم
فردا را امروز مینویسیم و امروز تجربھ 

این عبارت را بسیار دوست .  دیروز است
 با سال نو مبارک و ،پس اجازه بدھید.  دارم

خستھ نباشید بھ ھمھ فعالین دفاع از حق 
کودک و ارج گذاشتن بھ ھمھ راھھای 

 ،دشواری کھ در این یک سال پیموده شده
 .فردا و سالی دیگر را پیش رو داریم

فقط نیم نگاھی بھ سال پرمشقتی کھ پشت 
 راه پیش ،سر گذاشتیم کافی است کھ دریابیم

 . رو ھموار نیست
 سال گذشتھ از سخت ،بھ جرات میتوان گفت

تعداد .  فقر و فالکت بیداد کرد.  ترین ھا بود
انبوه تری بھ صف کودکان کار و خیابان 

 ،کودکان بیشتری از دارو و درمان.  پیوستند
 . بازی و اسباب بازی محروم شدند

 
ھجوم بھ معیشت و سفره خالی مردم آنچنان 

 .وحشیانھ است کھ قابل توصیف نیست
طوفان فقر و فالکت ھر کوی و برزنی را 

 . این را ھمھ مامیدانیم. در نوردیده است
درعین حال سال گذشتھ سال مبارزه و 

 سال اعتراضات جمعی تر و سال ،اتحاد
مقاومت و ایستادگی علیھ تبعیض و 

 . بیعدالتی و فقر گسترده بود،نابرابری
کسی تردیدی ندارد کھ این وضعیت جھنمی 

لبریز . بھ این شکل ممکن نیست دوام بیاورد
 .شدن کاسھ صبر دیگر واژه گویایی نیست

مبارزه ای وسیع علیھ وضعیت موجود در 
 عامل فقر و فالکت . حال شکل گرفتن است

siabahari@yahoo.com 

 :در صفحات دیگری میخوانید
 
گو با افسـانـه ت گف،میزگرد نقش شادی در زندگی کودکان و نوجوانان

  مینو فتاحی و سیامک بھاری، کریم شامحمدی،وحدت
کندوکاوی در کتابھای درسی ایران؛ مھراب دشتی 
دوست بزرگ کودکان کار و خیابان،عمو خیاط  
 معرفی سه جلد کتاب از داستانھای کودکان کار و خیابان ــ نـوشـتـه

 علی صداقتی
زندگی کودکان در افغانستان ــ نصیر مھرین 
دو راه حل، دونگاه،دو رویکرد  
نلی علی،کودکان خیابانی در میدان التحریر  
قاسم دبیری،من شمع رسوا نیستم  
گرد آوری و تنظیم از مرجان واعظ،خبرھا و رویدادھا  
ودا ایلکا،گزارش جشن نوروزی نھاد کودکان مقدمند در استکھلم  
دختر بچه ای که اجازه ندارد قھرمان شود 
 و. . . 
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 !لطفا ساعت پخش برنامھ کودکان مقدمند را بھ ھمگان اطالع دھید
.ما را از کیفیت برنامھ ھا مطلع کنید  
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ھای  ساعات پخش برنامھ
 !کانال جدید افزایش یافت
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 
و گرانی و دستمزدھای چندین برابر زیر 

جمھوری .  خط فقر را مردم میشناسند
اسالمی با ھمھ کراھت و نکبتش بر سر 

 . راه خوشبختی مردم نشستھ است
نسخھ پیچی این حکومت برای وضع 
موجود زمان خریدن و بھ چپاول و دزدی 

 . ادامھ دادن است
برای ما مردم اما خاتمھ دادن بھ این جھنم 
سوزان کھ ھست و نیست مان را بھ باد 

 یک امر فوری و با تاکید ھمین ،داده است
 .حاال است

حکومت اسالمی مانند دزد سرگردنھ 
نشستھ است و برای حفظ نظام رو بھ 
زوال و اقتصاد ورشکستھ اش وقیحانھ 
دستش را در سفره خالی مردم دراز 

 ھزار ٤٨٧تعیین حداقل دستمزد .  میکند
تومانی اعالم جنگ آشکار و بدون تعارف 

 . علیھ نود و نھ درصد مردم است

در حالی کھ طومارھای اعتراضی سی 
ھزار امضا بھ دستمزدھای زیر خط فقر 
اعتراض دارد و خود حکومت از شاخص 
سبد ھزینھ یک میلیون و ھشتصد ھزار 
تومان و حتی دو میلیون و چھارصد ھزار 

چنین فالکتی را .  تومان ھم حرف میزند
 .روی دست مردم میگذارد

 گسترش و تنوع مبارزات مردم ،در مقابل
علیھ وضع موجود از مبارزه و اعتراض 
بھ دستمزدھا تا اعتراض بھ گرانی و 
مقابلھ با  وحشیگری حکومت در سرکوب 

 اعتراض زندانیان سیاسی از ،مخالفان
 بھ ما ،درون سیاھچالھای ھمین رژیم

 . میگوید دوران دیگری آغاز شده ا است
مردم شکنندگی حکومت و استصال آنرا 

میدانند دعواھای درونی .  بخوبی می بینند
میدانند .  این حکومت بر سر بقا آنھا است

کھ این دعواھا سر سوزنی بھ رفاه و 
 . سعادت مردم ربطی ندارد
ما مردم راھی .  موضع ما مشخص است

.  استقامت و مبارزه و اتحاد نداریم،بجز
.  روزھای سرنوشت سازی در پیش است

ھر خود را براین  ُ این ماییم کھ باید م
دوران بکوبیم و حرف خود را بھ کرسی 

 .بنشانیم
مبارزه علیھ تعیین دستمزد چندین برابر 

. زیر خط فقر مستقیما بھ ما مربوط است
این .  این ھجوم مستقیما بھ معیشت ماست

خرج سنگینی روی .  ھجوم خونین است
 نتیجھ مسقیم آن ،دست ما مردم میگذارد

 اعتیاد بیشتر و جرایم   ،کودکان کار بیشتر
 .بیشتر است

باید .  کودکان اولین قربانیان این طوفان اند
بھ جمھوری اسالمی دپ قبال این تھاجم  
وحشیانھ کھ زندگی نود و نھ درصد مردم 

 پاسخی دندان ،را بھ گروگان گرفتھ است
 !شکن داد

دفاع از حقوق کودک اینجا دقیقا معنایش 
این است کھ صف اعتراض بھ خط فقر و 
دستمزدھای زیر خط  فقر را گسترش 

 منشاء آوارگی ،مدافع حقوق کودکان.دھیم
کودک بھ بیغولھ کار و خیابان را می 

بنابراین تالش برای بھبود وضع .  شناسد
کودکان ولو حتی اندک و مقطعی با سد 
جمھوری اسالمی و ماشین تولید فقرش 

 .روبرو میشود
 سال اعتراضات وسیع و ،سال جدید

این سال میتواند پایان .  سراسری است
 .محنت و فقر و فالکت باشد

و اولین .  تاکید این است کھ باید آماده بود
شرط آمادگی ھدف روشن و خواستھای 

 .معین است
ھدف ما پایان دادن بھ فقر و فالکت و 

خواستھای ما دقیق . نجات کودکانمان است
خواستھای فوری و .  و روشن است

مطالباتی ما در پایان ھمین شماره نوشتھ 
 .شده است

 باید ،در ھر اعتراضی بھ وضع موجود
خواستھای فوری کودکان مقدمند را نیز 

این کار جمعھا و محافل .  مطرح کرد
 .کودکان مقدمند است
 حملھ بھ ھمھ کسانی ،دستمزد زیر خط فقر

است کھ با این دستمزد زیر خط فقر باید 
 .زندگی  کنند

باید کودکان .  چشم انداز ما مشخص است
از آخرین استانداردھای تعریف شده بین 

ھزینھ آن در .  المللی برخوردار باشند
جیب حکومت اسالمی است و آنرا باال 

 .کشیده است
 ، از کارگران،مبارزه ھمھ بخشھای جامعھ

 پرستاران و بازنشستگان برای ،معلمین
بھبود وضعیت معیشتی و ابراز وجود 
اجتماعی مستقیما بھ ما فعالین دفاع از 

 .حقوق کودکان مربوط است
این سال را باید با تمام قوا بھ سال 

امید .  اعتراضات وسیع و متنوع بدل کنیم
بھ رھایی از شر فقر و فالکت و برپایی 

 انسانی تر از ھر وقت ،یک جھان بھتر
 . دیگر شدنی تر بھ نظر می آید

کودکان مقدمند در صف اول این مبارز 
 !این تاکید اصلی ماست! ایستاده است
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بازی و :  نشریھ کودکان مقدمند

شادی چھ نقشی در زندگی کودکان 
دارد؟ آیا کودکان در جمھوری 

 اسالمی شادند؟ بھ چھ دلیل؟
 
 

 افسانھ وحدت
 
 

. با سالم بھ شما و خوانندگان نشریھ
اخبار .  ممنون از طرح این سواالت مھم

متعددی در مورد گسترش افسردگی 
بخصوص در میان نوجوانان و حتی 
کودکان وجود دارد، بھ این دلیل بررسی 
  مقولھ شادی و نقش آن در زندگی

 .کودکان اھمیت زیادی دارد
 در ٩٠ھزاران پژوھش از بعد از دھھ 

  مورد تاثیر شادی و بازی در زندگی
کودکان فقط در غرب صورت گرفتھ 

 و افکار کودک  اینکھ بازی زندگی.  است
ابتکارات  بھ شکل گیری را میسازد و

  ھای کودک کمک میکند بر کسی رویا و
نقش بازی کودک در .  پوشیده نیست

سازندگی او آنقدر با اھمیت قلمداد میشود 
ھا و پیش دبستانی را  کھ بنای مھد کودک

در خیلی از کشور ھای دنیا با انواع 
ھا کھ کمک فراوانی بھ یاد گیری  بازی

 .بھتر کودکان دارد گذاشتھ اند
. بازی و شادی با کودک زاده میشوند

کنید،   پوشک نوزاد را تعویض می وقتی
پاھایش . ھای او شروع میشود اولین بازی

را کشف میکند و اگر بھ او اجازه دھید 
بھ این .  مدتھا با پاھایش بازی میکند

اگر شما ھم . ترتیب بدنش را کشف میکند
کمک کنید و نوک دماغ کودک یا پاھایش 

را لمس کنید، یا شکمش را قلقلک دھید 
کودک ھمیشھ از .  بازی ادامھ پیدا میکند

 پر محبت   با نزدیکانش در محیطی تماس
و ریلکس احساس رضایت میکند و بھ 

اولین تماس او .  طور طبیعی شاد میشود
تماس را .  با بزرگسال ھم شروع میشود

حس میکند و حواسش رفتھ رفتھ شکل 
محیط آرام و ریلکس بھ رشد .  میگیرد

او با .  طبیعی و سالم کودک کمک میکند
ای یاد میگیرد و  ھر تماس و ھر بازی

رفتھ رفتھ با شمردن .  تجربھ کسب میکند
ھای پایش موارد جدید تری را یاد  انگشت

ھا  این بازی.  میگیرد و تجربھ میکند
تجارب و .   کودک را شکل میدھد زندگی

 .ھای او را تکمیل میکند یاد گیری
اولین بازیھا برای نوزاد شامل نگاه 
کردن لمس کردن مزه کردن و گوش 

قائم باشک جزو بازی ھای .  دادن است
بعدی اوست کھ کودک در آن یاد میگیرد 

 بازی  کھ چگونھ دو نفری و جمعی
اطمینان پیدا میکند کھ میشود .  کنند می

   ناپدید شود  ولی برای لحظاتی کسی
ای در  ھر بازی.  دوباره برمیگردد

خودش آموزشی برای کودک در بر 
ھای زیادی ثابت شده  در پژوھش.  دارد

است کھ کودک از طریق بازی در 
 شاد خیلی بھتر یاد میگیرد و  محیطی

  ھایی مغز کودک سیستم.  فعال تر است
 است و شادی،  دارد کھ جستجو گر

.  آرامش و اعتماد را دوست دارد
ھمینطور نشان داده است کھ خنده، 
شوخی و شادی تا چھ اندازه میتواند در 

 انسان بخصوص در شکل گیری  زندگی
شخصیت انسانھای کوچک موثر باشد و 

 .بھ سالمت فکر و روان آنھا کمک کند
بازی احساسات مربوط بھ خالقیت و 

بازی .  دھد کنجکاوی کودک را رشد می

دھد و بھ  روحیھ شاد کودک را رشد می
این دلیل اھمیت زیادی دارد کھ در مھد 

  .کودک و مدرسھ ھم ادامھ پیدا کند
شما بھ سختی میتوانید کودک را از بازی 

اسباب بازی نداشتھ باشد، با .  بازدارید
ای کاغذ بازی میکند با چوب و  تکھ

سنگ بازی میکند و در دنیای خیالی 
خودش برایش ھر قعطھ از آنھا مھم 

   چرا کھ بازی جزوی از زندگی.است
 نقش اسباب بازی ھم بسیار .کودک است
 کھ  ھایی اسباب بازی.  زیاد است

رشد فکری کودک کمک  آموزش و بھ
 میکند ودرشکل گرفتن شخصیت  اساسی

کھ البتھ در دسترس .  کودک مھم است
میلیونھا کودک کار از  .ھمگان نیست

داشتن اسباب بازی محرومند و ھرگز 
 .آموزش را از این طریق تجربھ نمیکنند

 انسان  زندگیدر شادی خود یک اصل 
کنیم برای آن  ھر کاری کھ ما می.  ھاست

است کھ یا خودمان احساس شادی و 
تمام ھفتھ .  خشنودی کنیم یا نزدیکانمان

کنیم و آخر ھفتھ بھ فکر آن ھستیم  کار می
کھ بتوانیم  تفریح جالبی کنیم کھ شاد 

 . شویم
 باشد، آب و  کودک را ببینید، اگر راضی

نانش را خورده باشد، جایش خیس نباشد 
و محیط مناسبی داشتھ باشد مرتب 

یک احساس .  میخندد و خوشحال است
دھد   می ھا را معنی  انسان مثبت کھ زندگی

.  تشویق میکند و او را بھ ادامھ زندگی
کسانی کھ دارای تشویش، التھاب و 
نگرانی ھستند ویا غمگینند بھ سختی 

 برایشان سخت  کنند و زندگی پیشرفت می
است وبرعکس شادی، شور و شعف راه 
ترقی را ھموار تر میکند و زندگی را 

فضای شاد و ریلکس  .شیرین میکند
خانواده در تربیت کودکان،  شادی و 

 .امنیت آنان نقش مھّمی دارد
 ھمھ   غم نیست ولی  در پی ھیچ انسانی

. کنند کھ ھر چھ شاد تر باشند تالش می
مھمانی میروند، جشن میگیرند، موزیک 
گوش میدھند و میرقصند برای آنکھ شاد 
بودن را دوست دارند و برای آنکھ شاد 

  . انسانھا عجین است بودن با زندگی
 کھ شاد است احساس میکند کھ  انسانی

چون شادی از .   است زنده و راضی
دھد  ھا نشان می پژوھش.  رضایت می آید

کھ شادی بھ بھتر فکر کردن، آموختن و 
آماده کردن ذھن دانش آموزان برای 

کودک .  یادگیری بسیار موثر است
  ای بھ آموختن ندارد، بی غمگین عالقھ

 حوصلھ است و بھ درس خواندن و 

 
 
  
 
 
 
 

 نقش  شادی 
 در زندگی کودکان و نوجوانان

 
  مینو فتاحی و سیامک بھاری، کریم شامحمدی،افسانھ وحدت



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

١٠٢شماره  ٤  کودکان مقدمند  
 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

شرکت در فعالیتھای جدید عالقھ نشان 
 .نمیدھد

شادی شاخص سعادت و خوشبختی انسان 
شادی شاخص آزادی، تامین .  است

اقتصادی، سالمتی، آزادی بیان و آزادی 
مفھوم شادی بھ رفاه و .  حق انتخاب است

 .امنیت اجتماعی فرد گره خورده است
ای است کھ برای  ھمھ اینھا حقوق پایھ

تمامی .  انسان امروز یک اصل است
تالش انسانھا در طول تاریخ برای بدست 
آوردن سعادت و خوشبختی بوده و 

شادی با .   سعادت شادی است شاخص این
یک برده یا یک .  آزادی تداعی میشود

 کھ شکنجھ و  کسی.  زندانی شاد نیست
کودکی کھ در راه .  تحقیر شده، شاد نیست

خرید با مادرش صحنھ فاجعھ بار اعدام 
 میبیند کھ  را میبیند، آسیب عمیق روحی

این کودک .  ھمیشھ در ذھنش خواھد ماند
 .نمیتواند شاد باشد

با این توضیحات شاید بررسی وجود 
 کودکان و جوانان و کال  شادی در زندگی

مردم در دوران سیاه حکومت اسالمی در 
آنوقت .  ایران راحت تر صورت بگیرد

راحت تر میشود در مورد افسردگی 
کودکان در کشوری کھ حکومتش بھ 
مرگ و گریھ تشویق میکند و تنھا راه 
حلش در مقابل اعتراضات مردم سرکوب 

حکومتی کھ .  و اعدام است صحبت کرد
رھبرش نشاط را در غصھ و گریھ میبیند 

 .و کودک را شھید و قربانی حساب میکند
د شادی است، یعنی   حکومت اسالمی ضّ

د زندگی د آن چیزی است کھ  ضّ  است، ضّ
بشریت را بھ حرکت در میاورد و 

ای در نظام  ھیچ برنامھ.  سعادتمند میکند
آموزشی اسالمی در ایران ھدفش تفریح و 
ایجاد فضای شاد و دلچسب برای دانش 

برعکس شادی را گناه .  آموزان نیست
شھادت طلبی، مرده پرستی، .  میداند

خرافات، روزه و نوحھ خوانی تمامی 
ھای یک جامعھ شاد را متالشی  ابزار

  کرده و قبل از ھر چیز ویرانی زندگی
اقتصادی مردم، عدم وجود رفاه و امنیت 
در جامعھ شادی و سعادت را از مردم 

 .ربوده
نظام آموزشی حکومت اسالمی و محیط 
مدارس در افسرده کردن کودکان و 

 و نامیدی از  جوانان، ایجاد یاس، بد بینی
 . آینده نقش کلیدی دارد

محروم کردن دانش آموزان از 
ھای مھم آموزشی و تربیتی مثل  عرصھ

موزیک و رقص و آواز کھ بھ شکوفایی 
آنھا کمک میکند عمل دیگری است کھ در 

تنھا در .  افسرده کردن جوانان موثر است
ھا کھ زیر مجموع آموزش و  مھد کودک

پرورش نیستند موسیقی و رقص وجود 
داشت کھ چندی پیش توسط جانوران حاکم 

 . ممنوع شد

   خصوصی ھر شخص کھ بتواند بنا زندگی
 کند ھم بھ  بھ میل و سلیقھ خود زندگی

اوباشان حکومتی . نابودی کشیده شده است
ھای   دھھ، در ھمھ عرصھ در این سھ

 خصوصی مردم دخالت مستقیم  زندگی
 بر آن داشتھ اند کھ تمامی  کرده اند و سعی

 را کھ جوانان برای ارتباط با  ھایی راه
دنیای خارج دارند را مسدود با یکدیگر و 

 .کنند
ای بھ اسم ولی فقیھ  آخوند از گور بر آمده

کھ ضامن بقای حکومت اسالمیست با 
د انسانی  و صد در صد پدر  افکار ضّ

اش میخواھد با زور و کشتار  ساالرانھ
 میلیون تصمیم بگیرد و با گلھ ٧٠برای 

 مردم را بھ تابیعت از ،حزب هللا و بسیج
حتی مردم در داخل .  اوامر او وا دارند

ھایشان از دست  ھایشان و تخت خواب خانھ
این جانوران و اوامر رھبرشان در امان 

 . نبوده اند
 

امت "ھا و مزدوران دولتی  شعار بسیجی
یاد آور دوران سیاه قرون "  فدای رھبر

وسطاست و با ھر آنچھ در مورد شادی و 
 . سعادت ذکر شد در تضاد آشکار است

 و پرستش مرگ کھ از  تحقیر زندگی
آرمانھای اسالمیان است کھ مردم را بھ آن 

کنند ھم گویای این امر است کھ  تشویق می
د  بھ چھ شکل در این بیش از سھ  دھھ ضّ

 .زنده بودن و شادی عمل شده است
سرکوب شدید زنان و تالش در حذف آنان 

 جامعھ ھم تحرک و  از فضای عمومی
 . نشاط الزم را از جامعھ گرفتھ است

 ضد  رواج فقر، اعتیاد و تنفروشی ھمگی
 .شادی مردم است

ای جدا گانھ   کھ خود مقولھ کتابھای درسی
 .دارد و تحلیل مفصلی را ایجاب میکند

 نظام آموزشی کھ حکومت  بطور کلی

اسالمی برای پیشبرد اھداف و 
 بر اساس ،اش بوجود آورده ایدئولوژی

 شھادت طلبی و عزا  فرھنگ غیر انسانی
پر از مقوالت و مفاھیمی .  داری است

 کودک و انسان   بھ زندگی است کھ ربطی
 ّ امروز ندارد، متناسب با شرایط فھم و سن

کلماتی مانند ایثار، شھادت، .  کودک نیست
گناه کاری، پرھیزکاری، حج، امر بھ 

کھ فقط ...  معروف، سرباز امام زمان و 
برای شستشوی مغزی دادن کودکان 

استفاده کردن از آنھا در  اگر الزم شد و
ھمھ اینھا دوران .  جنگ و غیره است

کودکی میلیونھا کودک را بھ کابوس 
دوران مدرسھ را . سیاھی تبدیل کرده است

 آنھا تبدیل کرده  ترین دوران زندگی بھ بد
ھا نمیتوانند با شادی از آن نام  کھ بعد

البتھ جوانان ھمیشھ راه فرار از این .  ببرند
واقعیات تلخ در جامعھ را پیدا کرده اند 

ھا انرژیی زیادی میبرد،   این فرار ولی
ّی بگیر و  ریسک زیادی دارد و حت

 .ھای زیادی را بھ ھمراه داشتھ است ببند
 مشوق الگویی از انسان  کتابھای درسی

 فقیھ است، کنجکاو  است کھ پیرو ولی
با "نیست، سوال ندارد، تمکین میکند، 

ّت است، اعتراض نمیکند و برده خدا "  عف
 . است

کنی ارزشی   می جھانی کھ در آن زندگی
 ندارد بلکھ آخرت و  در کتابھای درسی

بطور .  مرگ است کھ ستایش میشود
 را کھ یک  ھایی خالصھ تمامی ابزار

جوان میتواند با آن شاد و سعادتمند شود 
 جوانان در  زندگی.  از او گرفتھ اند

جمھوری اسالمی با عدم شادی و احساس 
تنھا .  رضایت و خشنودی ھمراه است

 کھ جوانان ھمدیگر را مالقات  جایی
 مدرسھ ھم بشدت غمزده و  کنند یعنی می

برای جوانانی کھ .  پر از محرومیت است
راه فراری از این مخمسھ پیدا نمیکنند 

 . افسردگی امری است طبیعی
ال کردن  ھر چقدر خانواده سعی رم  در ن

ی اشد ول ھ ب در  وضعیت کودک داشت ق  آن
ر و  فاکتور ھای شادی در جامعھ محدود ت



کی از  م مال ک محدود تر شده است کھ ع
 .دستشان برای کودکانشان ساختھ نیست

ھ  ذاشت باری کھ دولت روی دوش مردم گ
ر  ق ھ ف ط مسال ق تصادی و ف ا اق ھ است تن

 .بست است ھر جور بنگریم راه بن. نیست
و ایران در حال . پرنده در قفس شاد نیست

اه گ و سی ن .  حاضر قفسی است تن در ای
ل از  ب ا مردم و ق قفس باید گشوده شود ت

 .ھمھ کودکان بتوانند آزادی را تنفس کنند
 

دغدغھ :  مقدمندنشریھ کودکان 
اصلی و واقعی جمھوری اسالمی 
در باره کودکان و نوجوانان 

 چیست؟ 
 

 
 

 کریم شامحمدی
 
 
 

اگر دغدغھ اصلی و 
واقعی جمھوری اسالمی را در باره 
کودکان و نو جوانان در یک جملھ بیان 
کنیم ، ترس و نگرانی جمھوری اسالمی 

این امر مھم و طبیعی . از شادی می باشد 
کھ برای کودکان و نوجوانان مثل نان و 
آب الزم و ضروری است، برای 
حکومتھای مثل جمھوری اسالمی مسئلھ 

بھ ھمین خاطر حتی .  و معضل شده است
در کودکستانھا ھم دستور ممنوعیت 

جمھوری .  رقص و پای کوبی را داده اند
اسالمی از بدو سر کار آمدنش تا حاال 
دغدغھ اصلیش این بوده است کھ چگونھ 
دنیای شاد کودکی را از کودکان و 

چگونھ شستشوی مغزی .  نوجوانان بگیرد
. بدھد کھ از شادی کودکان جلوگیری شود

سوال این است، جمھوری اسالمی چرا از 
شادی کودکان نگران است؟ یا چرا از 
شادی کودکان و نوجوانان می ترسد؟ دلیل 
واقعیش این است کھ دنیای شاد برای 
کودکان و نوجوانان پایھ ھای جمھوری 
اسالمی را کھ بر اساس گریھ و زاری، 
تعزیھ خوانی و خرافات مذھبی بنا شده 
است می لرزاند و دست بھ شیشھ عمر 

حکومتی کھ .  چنین حکومتھایی می برد
جامعھ را با ترساندن، رعب و وحشت، 
شکنجھ و کشتار نگھ داشتھ است و بھ این 

 سال است حکومت کرده است، ٣٤شیوه 
واقعیت این است کھ شادی، آزادی، 
عدالت و انسانیت برای چنین حکومتی 

بھ ھمین خاطر از رقص .  مثل سم است
کودک در کودکستان می ترسد و نگران 

جمھوری اسالمی بر اساس روشھا، . است
سنتھا و ارزشھای قرن حجر و 

بھ ھمین خاطر از .  واپسگرایی پایبند است
پیشرفت جامعھ در دنیای امروز عاجز 
است و ابزار و وسایل ارتباطات جمعی 
را با انواع و اقسام فیلتر ھا می بندد و بر 
ماھواره ھا با انواع و اقسام پارازیتھا می 
خواھد پیشرفت بشر را از دید جامعھ دور 

 .بدارد
 

سوال این است کھ آیا جمھوری اسالمی با 
وصف ھمھ این قید و بندھایی کھ اسم 
بردیم موفق شده است کھ شادی را از 
کودکان بگیرد و روش و سنن مفلوک 
عقب مانده را بر جامعھ تثبیت کند؟ و یا 

. اینکھ از عھده آن بر می آید؟ بھ نظرم نھ
شاید بد نباشد از زبان خود تئورسین 

کھ در یکی از سایتھایشان . ھایشان بشنویم
بھ اسم تابناک نگرانی حکومتشان را تحت 

مشکالت فرھنگی ما ایرانیان "عنوان 
تھاجم ".  ؟ بیان کرده است"چیست

فرھنگی حرکتی است مرموزانھ و حساب 
شده ھمراه با برنامھ ریزی دقیق و با 

ھا و ابزار و امکانات  استفاده از شیوه
ھا،  متعدد، برای سست کردن باور

ھا و  دگرگونی ارزشھا، انحراف اندیشھ
تغییر و تبدیل آداب سنن و نابودی اصول 

 سپس ادامھ "اخالقی حاکم بر یک جامعھ
 :می دھد

وقتی توانستیم تھاجم فرھنگی و جنگ "
نرم دشمن را خنثی کنیم و اجازه پیشروی 
بھ وی را در مرزھای فرھنگی کشور 
ندھیم باید در فکر صادر کردن و ترویج 
آرمانھای نظام و انقالب باشیم بھ جوامع 

 "دیگر
ببیند در ھمین دو پاراگراف، تناقض 
گویی، عجز و ناکامی و یاوه گویی این 
تئورسین مرتجع بخوبی پیداست و از 

 .طرف دیگر بر یک واقعیت تاکید دارد
. از مشکالت فرھنگی صحبت شده است

گویی فرھنگ یا بھتر می توان گفت 
 ثابت ایستاده و تغیر ،روش زندگی انسانھا

در صورتی کھ روش زندگی . ناپذیر است
انسانھا یا فرھنگ انسانھا در دنیای علم و 
دانش و پیشرفت بشری جلو چشم ھمھ 
جھانیان در حال تغیر و تحول است و 

. ھیچ احدی نمی تواند جلو آنرا بگیرد
جمھوری اسالمی کور خوانده است کھ 
می تواند جلو تغیر و تحوالت امروزی و 
پیشرفت علم، دانش و تکنولوژی دنیای 

. امروز را از چشم جوانان دور نگھ دارد
پیشرفت " نایل آمدن ،جالب اینجا است

بشر را با تعبیر و تفسیرھای خودشان 
تھاجم فرھنگی می نامند و با انواع و 

ھا و با ارعاب و   اقسام فیلتر و پارازیت
ترس وحشت می خواھند از چشم جوانان 
دور بدارند ولی از طرف دیگر خیلی با 
افتخار این روش و سنن و یا فرھنگ 
پوسیده عقب افتاده قرون وسطی را می 
خواھند صادر کنند و روش صادر 
کردنشان ھم بر ھمھ عیان است کھ 

 .چگونھ بوده است
ولی ھمانطور کھ در باال اشاره کردم یک 

شان و   واقعیت در گفتھ تئورسین
نمایندگان و سخنگویان جمھوری اسالمی 
نھفتھ است و بارھا بھ آن اذعان داشتھ اند 
کھ می گویند اکثر جوانان و نسل امروزی 
جامعھ ایران امروزی شده اند و دست از 
آداب و رسوم مذھبی و مذھب کشیده اند و 
ھمین واقعیت است کھ دست بھ شیشھ 
عمر جمھوری اسالمی برده است و می 
خواھند با جرم و جنایت جلو این حرکت 

ولی بھ نظرم شادی کودکان و .  را بگیرند
نوجوانان کھ جمھوری اسالمی بھ طور 
واقعی نگرانش بوده است و تا حاال 
تالشش بر این بوده کھ جلوش را 
بگیرد،ھیچ کھ نتوانستھ است جلو این 
حرکت عظیم اجتماعی را بگیرد بلکھ 
جمھوری اسالمی را بھ لبھ پرتگاه برده 

بنا بر این و بر این اساس کھ .  است
توضیح دادم، دغدغھ اصلی و واقعی 
جمھوری اسالمی را در باره کودکان و 
جوانان را ترس و نگرانی جمھوری 

بھ ھمین خاطر . اسالمی در شادی می بینم
و بھ درست تاکید شده است کھ این 

 . حکومت ضد شادی است

 
فضای باز و شاد :  کودکان مقدمند

برای کودکان ونوجوانان دقیقا بھ 
 چھ معناست؟

١٠٢شماره  ٥  کودکان مقدمند  

!ممنوعیت ھر نوع دخالت  و دست درازی مذھب در زندگی گودکان  



١٠٢شماره  ٦ کودکان مقدمند  

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

 . . .دامھ از صفحھ پیش 
 فضای باز و شاد :کریم شاه محمدی

 برای کودکان و نوجوانان بھ نظرم یک 
مجموعھ ایی بھ ھم پیوستھ از شرایط 
زندگی کودکان و نوجوانان است کھ تامین 

فضای .  و تضمین آن بھ عھده جامعھ است
شاد و ایمن بر سر سفره خانواده ھایی کھ 

 در زیر خط فقر زندگی می کنند و 
کودکان و یا نوجوانانشان مجبور بھ کار 

 .طاقت فرسا می شوند، ایجاد نمیشود
 نمی توان از فضای شاد صحبت بھ میان 
آورد مادام کھ ھفت میلیون کودک در 
کشوری مثل ایران ترک تحصیل کرده اند 

از وضعیت .  و امکان مدرسھ رفتن ندارند
خانواده ھا و کودکانی کھ از بیمھ بیکاری 
محرومند از مجموعھ خانواده ھا و 
کودکانی کھ سرپناھی ندارند، از صد 
ھزار کودکی کھ در ایران اسمشان 

. کودکان بی شناسنامھ و بی ھویت است
از کودکانی کھ چیزی بھ نام اسباب بازی 
ندارند، از کودکانی کھ امکانات تفریح از 

نھا سلب شده است از کودکانی کھ آ
امکانات دارویی و بھداشتی از آنھا قطع 
شده است و در کل از کودکانی کھ امنیت 
جانی آنھا در خطر است از فضای باز و 

. شاد برای کودکان نمی توان صحبت کرد
بلکھ فضای باز و شاد جزئی از خواب و 

 . رویاھای آنھا شده است
ھمانطور کھ در باال اشاره کردم مقصر 
اصلی حاکمیتی است، کھ از صدای خنده 
و شادی و رقص کودکان کودکستانی ھم 

 . احساس ناامنی و ترس می کند

بنابر این فضای باز و شاد برای کودکان 
و نوجوانان بھ شرایطی بر می گردد کھ 
جامعھ تضمین رفاه و سعادت ھر کودک 
را، مستقل از وضعیت خانوادگی تامین 
کند و دولت موظف است استاندارد 

 رشد مادی و ،واحدی از رفاه و امکانات
معنوی کودکان و نوجوانان را، در 

. باالترین سطح ممکن، تضمین کند
بنابراین اگر با این پیش فرضی کھ اشاره 
کردم موافق باشید، معلوم خواھد شد کھ 

منظور من از فضای باز و شاد برای 
 . کودکان و نوجوانان چھ ھست

فضای شاد فقط رقص و پایکوبی نیست 
. کھ جمھوری اسالمی از آن می ترسد

بلکھ شامل مجموعھ نرمھا و ارزشھایی 
از مدرسھ گرفتھ تا خانھ، از .  است

امکانات تفریحی گرفتھ تا انواع و اقسام 
ورزشھا و در کل از احترامی کھ جامعھ 
بعنوان یک شھروند برای ھر کودکی قائل 
است ھمھ اینھا شرایطی را فراھم می کند 
کھ کودک شاد و خندان و در کمال آرامش 
زندگی کند این برای رشد و شکوفایی و 

. خالقیت کودک بی نھایت مھم است
بنابراین بطور خیلی مختصر از فضای 
باز و شاد برای کودکان و نوجوانان، 

 .چنین تصویری دارم کھ عرض کردم
 
چرا :  نشریھ کودکان مقدمند

جمھوری اسالمی رقص و 
ھا   شادی را در مھد کودک

 حذف کرده است؟
 

 :مینو فتاحی
اساس  قوانین این حکومت اسالمی بر  

پایھ احکام و فتواھای مراجع تقلید، والیت 
فقیھ، شورای نگھبان، فقھا و مجلس 

تمام این .  اسالمی و حوزه علمیھ قم است
تفکرات گرفتھ شده از قرآن، کتب مذھبی، 

 .روایات و احادیث عقب مانده است
رفتارھای حکومت اسالمی  نشان داده کھ 
بشدت ضد شادی و بیان احساس مردم 
است و میخواھد  آنھا را در تمام عرصھ 

 .ھای زندگی کنترل کند
 

این حکومت بیش از سھ دھھ است تالش 
میکند جامعھ را اسالمی کند اما موفق 

رقص و آواز در مھد کودکھا ھم .  نمیشود
از تحمیل حجاب .  بھ یکباره ممنوع نشد

اجباری شروع شد تا جدا سازی زنان و 
مردان در دانشگاھھا و سالنھای ورزشی، 

اسالمی کردن .  اتوبوسھا و پارکھا
محتوای کتابھای درسی و ایجاد شعبھ 
ھای حوزه علمیھ در مدارس، ممنوعیت 

. آواز زنان و بگیر و ببند در ھنر سینما
حتی واژه رقص بھ حرکات موزون تغییر 

پرونده .  موسیقی شاد حرام اعالم شد.  کرد
ویژه ای در دادگاھھا برای عالقمندان بھ 

از بازجویی و حبس .  موسیقی تشکیل شد
دختر جوانی کھ "   مریم دی جی"خانگی 

 کھ  تحت ھمین ،گناھش آواز خواندن بود
فشارھای روحی یک بار ھم دست بھ 

تا دستگیری جوانانی کھ .  خودکشی میزند
جرمشان شرکت در پارتی و مھمانی 

 . است
؟ انواع اقسام موسیقی !اما نتیجھ چھ شد

رپ اعتراضی زیر زمینی رشد میکند 
عالقمندان بھ آواز از دختر و پسر خود را 
بھ مسابقات رقص  دبی و ترکیھ 

با اینکھ میدانند در بازگشت  .  میرسانند
دستگیری، اوین و جریمھ در انتظارشان 

مانند سولماز نفر اول مسابقھ رقص .  است
خارج از کشورکھ بھ محض ورود بھ 

 . کشور دستگیر وبھ اوین منتقل شد
 

مداحان و قرآن خوانان بھ خواننده 
مانند شاھین نجفی و (معترض تبدیل شدند 

و رقص چھارشنبھ سوری )  محسن نامجو
. رقص اعتراض بھ جمھوری اسالمی شد

حکومت دست بھ ھر سرکوب و جنایتی 
 . میزند کھ جلو رقص و آواز را بگیرد

مھد کودکھا تبدیل بھ میدان جنگ آخوندھا 
شده است آنھا میخواھند از ھمان کودکی 

تحقیقات .  بچھ ھا را شستشوی مغزی دھند
ثابت کرده نوزادان حتی در دوران جنینی 

موسیقی در .  از موسیقی تاثیر میگیرند
سالگی تاثیر بسیار جدی در ٧کودک تا 

پرورش حافظھ و ھوش دارد عالوه  برآن 
تاثیر مثبتی برتمرکز فکر، بینایی، 

کودکی .  شنوایی و بیان احساس میگذارد
کھ آزادانھ میرقصد و آواز میخواند از 
اعتماد بھ نفس  باالیی برخودار خواھد شد 
او مھارتھای کالمی، رفتاری، احساسی و 

شخصیت کودکی  .  اجتماعی را میآموزد
کھ آزادانھ  و خالقانھ شکل میگیرد کم رو 
خجالتی و مطیع نیست او در رابطھ با 
زندگی و نیازھایش دخالتگر و جسور 

 .است

 
اما حکومت اسالمی برای بقا خود نیاز بھ 
آدمھای  قانع، مطیع با احساساتی سرکوب 

 قم و ، کھ تفریحشان مشھد،شده دارد
جمکران و موسیقی شان مداحی و نوحھ 

پس روحیھ رقص و آواز با این .  است
 . نیاز حکومت جور در نمی آید
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 
نشریھ کودکان مقدمند :

خانوادھھا در این باره چھ 
 میتوانند بکنند؟

 
 : مینو فتاحی

نقش خانواده ھا بسیار مھم و اساسی است 
در حال حاضر در ایران دولت ھیچ تعھد 

 و مسئولیتی در رابطھ با تامین نیازھای 
غیره ...   مانند آموزش، شادی و،کودکان

ندارد تا آنجایی کھ بتواند این فرصتھای 
رشد کودکان را برای ترویج خرافات 

 . استفاده میکند
اینجا نقش والدین بسیار مھم است آنھا باید 

 . مسئوالنھ جلوی این سیاستھا بایستند
بعنوان مثال موقع ثبت نام کودکانشان در 
مھد کودک بطور جدی خواستار برپایی 
کالس رقص و آواز بشوند و ھمینطور 
نسبت بھ حذف این کالسھا معترض 

 .باشند

بھ ھر بھانھ ای دور ھم جمع شوند بساط 
. رقص و شادی برای بچھ ھا برگزارکنند

 مثل جشن تولد، روز جھانی کودک، 
شروع و پایان سال تحصیلی و برپایی 

 . گلگشتھای ماھیانھ، فصلی و غیره
البتھ با توجھ بھ وضعیت درآمد مردم و 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی ممکن 
است برای بسیاری از خانوادھا برپایی 

تجربھ موفق .  این مھمانی ھا مقدور نباشد
تعدادی از دوستان نشان داده است میتوان 
شکل و فرم مھمانیھا را از حالت سنتی 
خارج کرد بجای اینکھ یک نفر تمام 
ھزینھ جشن را بپردازد آنرا بصورت 
گروھی ومشارکتی برگذار کرد مطمئنا 
خانواده ھا میتوانند ابتکارات  جالبی برای 
ایجاد برنامھ رقص و آواز بچھ ھا داشتھ 

بھ ھر حال تا آنجا کھ میشود باید .  باشند
جلوی آسیبھایی کھ بھ کودکان و روح و 
روانشان زده میشود را گرفت و در این 
جنگی کھ حکومت اسالمی علیھ کودکان 

بھ راه انداختھ خانواده ھا باید آگاھانھ 
 .ومتشکل جلوی آن بایستند

 
د ـن دـم ـق ان ـم ظـام :  نشریھ کودـک ـن

وزشــی جــمــھــوری اســالمــی  ،آـم
چــھ نــقــشــی در شــادی و یــا 
ان  وجـوـن ان و ـن ودـک افسردگی ـک

 در ایران دارد؟
 
 

 سیامک بھاری
 

پیش از ھر چیز سال نو 
امیدوارم سال رو .  مبارک

بھ پیش سال شادی و پر از رفاه برای 
 .ھمھ کودکان باشد

در پاسخ بھ پرسش شما؛ بھ نظر من کل 
دستگاه حکومتی جمھوری اسالمی ھمان 
نقشھ ای را کھ برای ارعاب جامعھ و 
مطیع کردن مردم بھ قوانین اسالمی تحت 

 بطور ،عنوان قوانین الھی دارد
 ھدفمند و آگاھانھ در آموزش ،سیستماتیک

 .و پرورش پیاده کرده است
سیستمی نظام آموزشی جمھوری اسالمی 

مبتنی بر سربازگیری بھ روش مغزشویی 
این .  در میان کودکان و نوجوانان است

سیستم کودکان را مانند غنایم جنگی بھ 
 کھ باید مطیع و ،حساب می آورد

 . فرمانبردار بار آورده شوند
نظام آموزشی جمھوری اسالمی در  

 پژمردگی و جو غم و ،ایجاد افسردگی
 . اندوه نقش اساسی و تعیین کننده دارد

کل سیستم آموزشی با دست درازی در 
 استقالل فکری ،زندگی خصوصی کودک

کودک با .  و ذھنی او را پریشان میکند
مفاھیمی کھ معنای ملموسی از آنھا ندارد 

 ، مانند دعا، ارزش کودکانھ نداردو کال
 ، پرھیز از گناه، توبھ، عبادت،نماز

 جنگ و ایثار و غیره روبرو ،شھادت
دنیای کودکی اش بھ ھم میریزد و .  میشود

ھای زمخت و   ای از پدیده  مجموعھ
 ،اندوھگین و ناآشنا با دنیای کودکانھ او

 جست و خیز و فانتزی ھایش ،جای شادی
 . را میگیرد

 سیستماتیک این فضا را ،نظام آموزشی
 . مھندسی و مدیریت میکند

کتابھای درسی مملو از ھمین داده ھای 
بجز محتوای ضد .  ایدئولوژیک است

 منبع ایجاد غم و اندوه و ایجاد  ،علمی شان
 .احساس گناه در کودکان است

مطالبی کھ اساسا برای ھجوم بھ ذھن 
 او را آماج ،کودک طراحی شده اند

 .حمالت بیرحمانھ قرار میدھند
جدایی جنسیتی از مھد کودک شروع 

 جدایی از ،جدایی از ھمبازی.  میشود
 جدایی از بازیھای ،اسباب بازی مشترک

 بھ یکباره دیواری از حس ،جمعی مختلط
تردید و تفاوت در ذھن کودک ایجاد 

پسران خود را مھاجم و دختران .  میکند
خود را در معرض ھجوم ھمساالن خود 

سپس مراسمھا و بازیھای !  می بینند
مذھبی ــ سیاسی کودک را درخود می 

 جشن تکلیف یکی از ،بطور مثال.  پیچد
غمبارترین جشنھایی است کھ این سیستم 

در این بھ .  طراحی و مھندسی کرده است
اصطالح جشن قرار است دختربچھ ھای 

 حجاب و تکلیف ، از این بھ بعد،نھ سالھ
از امروز بھ بعد .  دینی را رعایت کنند

 !آتش جھنم در انتظار آنھا زبانھ میکشد
 َ حرمم َ  حد شرعی و ھمھ ،حرم و نام

کراھت اندوھبار مذھب بھ یکباره بر سر 
 .کودک آوار میشود

در نظام آموزشی جمھوری اسالمی بیش 
 ،از صد و پنجاه مراسم با عناوین مختلف

در میان اینھمھ مراسم .  طراحی شده است
 کھ خنده بر لب ،نمیتوان یک مراسم شاد

 . پیدا کرد،کودک بیاورد
رقص و آواز و موسیقی کھ سازنده ذھن 
کودک است و مستقیما در پرورش 
شخصیت مستقل کودک نقش پایھ ای ایفا 

 ممنوع است و بساطش برچیده ،میکند
خالقیت موسیقی و تاثیر انکار .  شده است

ناپذیر نت ھا و ھارمونی موسیقی بخش 
تعیین کننده ای از سیستم آموزشی مدرن 
در جھان متمدن است کھ جمھوری 

 .اسالمی بشدت مانع آن است
کال ایجاد جوی کھ کودک خود را 

 ، تاوان بار و بدھکار ببیند،گناھکار
اساس کار مذھب با جامعھ و بھ طریق 

 ،فکرش را بکنید.  اولی با کودکان است
 ھشت سالھ بابت کدام گناه ،کودک ھفت

باید از خدا طلب بخشش کند؟ مگر چھ 
 کرده است؟ 

  ھمانواع اردوھای مذھبی ـ آموزشی
محیط ھای آموزشی .  ھمین نقش را دارند

مانند مسجد و .  اساسا غمبار و عبوس اند
کودکان .  تکیھ عزاداری طراحی میشوند

در این محیط ھا باید بیاموزند کھ سرباز 
 عشق و دوستی ، شھادت طلبند،اسالم اند

 . یعنی ایثار در راه حکومت و اھداف آن
درعین حال تبعیض سازمان یافتھ دولتی 
و رسمی در نظام آموزشی یک بخش و 
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یک رکن دیگر اندوھبار شدن محیط ھای 
تبعیض و نابرابری .  آموزشی است

احساس حقارت مخربی در شخصیت 
 . کودک ایجاد میکند

 فقر و ،بھ کل این سیستم عبوس و غمزده
فالکت عمومی تحمیل شده با جامعھ را ھم 

بھ !   میشود کانون عزاداری،اضافھ کنید
 محیط مدارس در ،جرائت میتوانم بگویم

ایران حتی از اندوھناک ترین و غمزده 
 .ترین محیط ھای آموزشی جھان است

نکتھ مھمتری کھ اینجا شاید از نظر پنھان 
شادی یک حق .  بماند حق شاد بودن است

 مانند ، مانند سالمتی،مانند رفاه.  است
حق شاد بودن یک .  استراحت و تفریح

نظام آموزشی .  رکن زندگی کودک است
 ،اساسا با نادیده گرفتن و پایمال کردن آن

 ذھنش ،کودک را از کودکیش جدا می کند
 .را با خرافات مذھبی آلوده و تباه میکند

این رشد نگران کننده و شوک آور میزان 
افسردگی در کودکان و نوجوانان را دست 

این اسباب دردسر وحشتناکی .  کم نگیرید
برای خود این افراد و کل جامعھ و آینده 

افسردگی فقط غمزدگی .  آن خواھد بود
 کودکان و ،تخریب شخصیت.  نیست

.  عواقب غیر قابل جبرانی دارد،نوجوانان
کل نظام سیستم آموزشی مسبب و عامل 
اصلی این فروپاشی و درونگرایی مخرب 

 .در میان کودکان و نوجوانان است
 وزیر ،"صادق خان محصولی"سخنان 

میلیاردر رفاه و امور اجتماعی را بخاطر 
؟ میگفت مھد کودکی کھ شھید !دارید

 !  باید تعطیل شود،پروری نکند
سپردن اداره مھد کودکھا بھ مساجد و 
نھادھای مذھبی از دیگر پروژه ھای 
سیستم آموزشی مبتنی بر ترویج 

 .ایدئولوژی اسالمی است
 بخش اعظم آنچھ کھ بھ فوق ،بدون تردید

برنامھ ھا در محیط ھای آموزشی اسالمی 
 ، مستقیما و بدون واسطھ،معروف ھستند

تعالیم مذھبی ــ سیاسی است کھ باید ملکھ 
 . ذھن کودکان و نوجوانان گردد

 محیط آموزشی بعلت ،از سوی دیگر
 بھ دژ نظامی ــ امنیتی ،حساس بودنش
 ! تا مدرسھ،بیشترشبیھ است

این پادگانی است کھ دستگاه اطالعاتی 
برای کسب حقایق پنھان درون خانھ و 
خانواده سربازانش را مورد تجسس دایمی 

 . قرار میدھد
بنابراین ھجوم مذھبی و ایجاد فضای غم 
و اندوه دالیل سیاسی کامال حساب شده ای 

ھمانطور کھ در جامعھ نباید شادی .  دارد
 در محیط ،و جشن و سرور برپا باشد

ھای آموزشی کھ دیگر تماما تحت کنترل 
 بھیچ وجھ ،پلیسی حکومت ھم ھست

خبری از شادی و ھلھلھ و رقص و 
حرام و حالل و .  موزیک نباید باشد

 مفاھیمی است کھ جای ،واجب و مستحب
 . حق و انتخاب و رای را می گیرد

ھمانطور کھ اساسا در مذھب جایی برای 
 و دستورات ،حق و انتخاب وجود ندارد

دینی باید انجام شود و نامش واجبات 
 و آنچھ کسی مجاز نیست انجام ،است

محیط ھای .  بدھد نامش حرام است
آموزشی تحت کنترل شدید ھمین آموزه 

اما نتیجھ این تھاجم چھ .  قرار دارند
 میشود؟

 ، چند شخصیتی، ناآرامی،عصیانگری
 بیرحمی و عدم ،حس انتقام و خشونت

 اطاعت ،تحمل نظرات متفاوت و مخالف
 احساس تحقیر و دو گانگی ،و فرودستی

از خصوصیات شناختھ شده و بارز این 
 . فشارھای ایدئولوژیک است

 اولین ،فرار از این فضای بستھ و مختنق
 ،واکنش طبیعی کودکان و نوجوانان است

این فرار برابر قوانین مذھبی ــ سیاسی 
 بنابراین شادیھای ،جرم محسوب میشود

مخفی و زیرزمینی و در عین حال 
برای .  دوگانگی بسرعت رشد میکند

 ریاکاری و ،کودکان و نوجوانان
فریبکاری بھ بخشی از واکنش طبیعی و 

 .دفاع از حق خود  بدل میشود
 

ھنر و :  نشریھ کودکان مقدمند
فرھنگ مذھبی و اسالمی مورد 

 نظر جمھوری اسالمی کدام است؟ 
 

فکر کنم تا حدودی بھ :  سیامک بھاری
فرھنگ و .  پرسش شما پاسخ داده باشم

 ،ھنر مذھبی و اسالمی قبل از ھر چیز
قبل از اینکھ از زاویھ زیبا شناسانھ کھ 

 ، بھ آن پرداختھ شود،خاصیت ھنر است
زمختی و تعفن ایدئولوژیک آن چشم را 

 .میزند و مشام را می آزارد
در آنچھ کھ بھ اصطالح بھ آن ھنر و 

 ،فرھنگ مذھبی و اسالمی گفتھ میشود
 حقیقت ، شکوفایی، حق انتخاب،آزادی

تکامل و پویایی و زیبایی جای خود را ،
 بی ، شیفتگی بدون تعقل،بھ اطاعت محظ

 مبالغھ وگزافھ گویی ،اختیاری و حقارت
 .میدھد

حکومت اسالمی این بھ اصطالح ھنر را 
میخواھد بھ زور دگنک بھ جامعھ و 
مخصوصا کودکان و نوجوانان تحمیل 

می بینید کھ جوانان از آنھا چھ .  کند
 ،ابوالفضل پارتی.  جوکھایی میسازند

حسین پارتی و غیره واکنش دفاعی جامعھ 
 .است

اما حکومت اسالمی افکار و ایده ھای 
سیاسی ــ مذھبی اش را در غالب سرودھا 
و اشعار و فیلم و نمایش و تعزیھ و پرده 
گردانی و سینھ زنی و نوحھ خوانی و 
گریھ و شیون و ایجاد فضاھای تخدیر شده 
مذھبی کھ نامش را فضای روحانی و 

.  اخالص گذاشتھ بھ خورد جامعھ میدھد
 ھنوز ،می بینید بنا بھ اقرار خودشان

 بجز با  "ھنر"این .  موفقیتی نداشتھ اند
زور و تھدید و ارعاب و مغزشویی راه 

 .رشد دیگری نیافتھ است
 ،برای نمونھ بھ مراسم تکان و بھت آور

سھ سالگان "  ،"شیرخوارگان حسینی"
 ،"نیروی بسیج شیرخواران"  ، "حسینی

 اینھا جشن و سرور محسوب ،نگاه کنید
ادامھ منطقی آن را میتوان در .  میشوند

 نوحھ خوانی ، اعیاد مذھبی،جشن تکلیف
 . ھا و مداحی و تعزیھ و غیره دید

ھنر و فرھنگ اسالمی در حقیقت فرھنگ 
 ایستا و بشدت ،مرد ساالرانھ و فئودالی

 ،بقول منصور حکمت.  لمپنی است
 بخشی از لمپنیزم جامعھ ،فرھنگ اسالمی

 .است
 ، جسارت، ذوق،ای زیبایی  من ذره
 ، نوآوری، تفکر پیشرو، غنا،شکوفایی

گسترش دامنھ ذھن و دست یابی بھ درون 
 . پدیده ھا را در آن نمی بینم

 ،آنچھ کھ فرھنگ اسالمی نامیده میشود
بخش جدایی ناپذیر دستگاه استبداد دینی 

 ضد برابری و در ،عمیقا ضد زن.  است
ھر شکل و شمایلی پس رو و عقب مانده 

 .است
این دستگاه تبلیغی و توپخانھ ایدئولوژیک 
جمھوری اسالمی است کھ خودش بھ آن 

 .ھنر اطالق میکند
کودکان از این ھنر اسالمی بشدت آسیب 

 خشونت و زمختی اش با روان و ،میبینند
 .ذھن ساده و حساس کودکان بیگانھ است

اجبار و  تھدید بخش وسیعی از این بھ 
اصطالح ھنر را تشکیل میدھد و باید بھ 
شکلی آنان را از معرض آسیبھای این 
دست درازی بھ حقوق کودکان مصون 

 !داشت
 

 :نشریھ کودکان مقدمند
از ھمھ شما کھ در این گفتگو شرکت 

 .  تشکر می کنیم،کردید
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 کتابھای درسی
  اول و دوم دبستان

 

 ) ومدقسمت (
 

   ؛مھراب دشتی
 

در قسمت قبلی کھ بخش الف این مقالھ 
بود، سعی کردم نگاھی گذرا بھ نقاشیھا و 
تصویرگری در کتابھای درسی اول 
دبستان داشتھ باشم و نشان دادم کھ 

 تبعیض جنسیتی و  ایدئولوژی اسالمی و
کودک آزاری، اساس کار   زن ستیزی و

تدوین کنندگان وبرنامھ ریزان کتابھای 
این قسمت بھ متن   در.  درسی بوده است

 .کتابھای درسی دبستان می پردازم
 : متن ھا سخن می گویند) ب

متن ھای نوشتاری حجم کمتری را 
 تصویرھا و  درمقایسھ بانقاشی ھا و

بھ راستی اھمیت متن ھای .   عکسھا دارند
 :نوشتاری درچیست ؟ بطور کلی

 متن ھا، درمقایسھ با تصویرھا سندیت ــ١
 . بیشتری دارند

  مردم در گفتارھای روزانھ شان، درــ٢
حقیقت ھمان متن ھای نوشتاری را تبدیل 

 . می کنند بھ گفتار
نوشتن را با الفبا    کودک، خواندن و ــ٣

 و  بنابراین اولین کلمھ ھا.  می گیرد  یاد
کودک   یاد  ذھن و  نوشتھ ھا، تا سالھا در

بھ بیان دیگر، کودک   .باقی می مانند
نمی   نوشتن را با تصویر یاد  خواندن و

 .می گیرد گیرد با متن یاد
ازمطالب باال نتیجھ می شود کھ زبان 
عمومی کھ با آن پیامھا و نیازھای 
بشرامروز انتقال داده می شود، نھ زبان 

با این .  تصویر بلکھ زبان نوشتاراست
ھای کتاب   مقدمھ ی کوتاه، بھ بررسی متن

پایھ ی اول (ھای فارسی دوره دبستان 
 .می پردازیم) ودوم

 
 :متن کتاب فارسی اول دبستان

 
 
 
 
 
 
 
 

اولین متن کتاب، یک شعر است با عنوان 
از زبان کودکی کھ دارد "  خدای مھربان"

در بیت پایانی این شعر آمده .  دعا می کند
 :است

 بھ خانھ ھا صفا بده              
 بھ جان ما وفا بده   

شاعر برای جورکردن قافیھ، کلمھ وفا را 
کودک   آورده کھ ربطی بھ جان ندارد و

 . اول دبستان شناختی از مفھوم وفا ندارد
اصال صفا دادن .  این کلمھ، کودکانھ نیست

آنھم .  ذھن است  از  بھ خانھ، مفھومی دور
برای کودک کھ حیطھ واژه دانی اش 

 سیاست گذاران آموزش و.  محدود است
 پرورش برای شستشوی مغزی کودکان و

بھ اصطالح خودشان برای تقویت روحیھ  
 درکودکان، این شعر غیر!  خداباوری

معلوم است کھ .  کودکانھ را آورده اند
شاعر برای سرھم کردن این شعر 

 زور زده است تا چند   سفارشی، چقدر
 .بیت بی سر و تھ را کنار ھم ردیف کند

، در زیر عکس خمینی، ٥"  نگاره"در
تدوین .  را نوشتھ اند"  امام"کلمھ ی 

کنندگان متن ھای درسی، می خواھند 
ازھمان آغاز یادگیری زبانی کودک، 

. جا بزنند"  امام"خمینی را بھ عنوان 
 ھرچند کھ امام واژه ای مذھبی و

دانستن "  امام"اما .  ایدئولوژیک است
تبلیغ آن در آغاز یادگیری   و  خمینی جالد

حقیقت تجاوز بھ ذھن  خواندن ونوشتن، در
نھ آن کھ کلمھ امام خیلی مھم . کودک است

 با ارزش باشد بلکھ نویسندگان و  و
سیاست گزاران کتابھای درسی با آوردن 
این کلمھ می خواھند برای خمینی قداستی 

 . ویژه دست وپا کنند
  ــ کودک با کلمات قرآن ٩" نگاره ی"در

 
 
 
 
 
 
 
 

آشنا ...     اذان وــ مسجد ــ جانماز ــنماز 
 . می شود

انباشتن ذھن کودک بھ این واژه ھای 
ایدئولوژیک در راستای دخالت آشکار 

زندگی کودکان صورت می   مذھب در
 . گیرد

برای یاد )  ٤٥صفحھ (در درس سرباز 
، این شعار جنگ طلبانھ "ز"دادن حرف 
 :را نوشتھ اند

 ایران ایران پاینده
 با سرباز رزمنده

 
جنگ کھ بیشترین قربانی اش   خشونت و

بیشترین آسیب را   را از کودکان گرفتھ و
مثال آموزش   بھ کودکان می رساند، شاھد

 درحالی کھ اگر.  قرارمی گیرد"  ز"حرف 
مثال کلمھ ی زنبور را می آوردند، نوش 

 .آن بر نیشش برتری داشت
: آمده است)  درس میھن ما (٧٩درصفحھ 
 . خود را دوست داریم" اسالمی"ما میھن 

 بھ میھن، نیز در"  اسالمی"افزودن صفت 
راستای شستشوی مغزی کودکان صورت 

 . می گیرد
 

 :درفارسی دوم دبستان
 فصل ٥ کتاب فارسی دوم دبستان، در ــ١

 صفحھ تدوین شده است کھ ١١٤و در 
آن بار   رفتھ در  بیشترین کلمات بھ کار

"از.  مذھبی دارد  "رحیمال رحمن بسم هللا 
امام و   پیغمبر قرآن و  گرفتھ تا خدا و
 حجاب و  نماز و وضو و  مسجد و اذان و

 تلفظ و  چادر و بقیھ کلمات کھ ھم در
یادگیری برای کودک سختند و ھم مذھب 

کتاب با متن نیایش .  را تزریق می کنند
 . آغاز شده است

 فصل اول، نھادھا را بھ بچھ ھا معرفی ــ٢
. ندارد  این فصل، دو درس بیشتر.  می کند

 درس اول درباره کتابخانھ مدرسھ است و
. نام دارد"  مسجد محلھ"درس دوم 

 . جماعت است موضوع این درس، نماز
تمرینھای جملھ سازی   جالب است کھ در

 از  را نوشتھ و"  باحجاب"این درس، کلمھ 
 .دانش آموز می خواھد کھ آن را معنی کند
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 
 فصل دوم کتاب، بھ بھداشت ــ٣

دراین قسمت، حکایتی .  اختصاص دارد
آن از پیامبر   را نقل کرده اند کھ در
. تا سالم بمانید!  سفارش شده تا کم بخورید

کھ مشکل بھداشتی بچھ ھا،   انگار
بخوان (پرخوری است و کم خوری 

آغاز زندگی کودکان   از)  گرسنگی
 . آموزش داده می شود

اخالق " فصل سوم کتاب در رابطھ با ــ٤
دراین فصل، .  است"  فردی واجتماعی

کھ در "  دوستان ما"درسی آورده شده بنام 
شغلھایی .  آن شغلھا را معرفی می کند

 . و پلیس  معلمی ــبنا ییی ــ مانند نانوا ی
پایان درس این سوال را مطرح کرده   در

این دوستان خوب را چھ کسی "اند کھ 
: جواب البتھ معلوم است  و"  آفریده است؟

 !خدا
 در فصل چھارم، موضوع دین مطرح ــ٥

در درس ھشتم، دعا را معنی .  شده است
". دعا یعنی حرف زدن با خدا. "کرده اند

این مورد   جالب است بدانید کھ بچھ ھا در
یکی از این سوالھا .  سوال زیادی دارند

این است کھ پس چرا خدا با ما حرف نمی 
است جواب بدھد کھ او  معلم ناچار زند؟ و

 ! تمام حرفھای شما را می شنود
درھمین فصل، درپایان درس پانتومیم  

 از  ، سھ تمرین را آورده اند و)٥٣ص (
کودک می خواھند تا بدون کالم آنھا 

 :رانشان بدھند
دانھ می خورند    چند پرنده کھ آب وــیک 

 !تشکرمی کنند خدا از و
 ! کودکی درحال دعاکردنــدو 
 ! پیرزن یا پیرمردی درحال دعاــسھ 

کودک ھیچ   و  پیر  انسان و  انگار حیوان و
 . کاری ندارند مگر دعا کردن

 حکایتی نقل شده کھ ٥٥ درصفحھ ــ٦
درآن موضوع ھمکاری پررنگ شده و 

 . بازھم شخصیت اصلی، پیامبر است
درس نھم کھ زیارت نام دارد،    درــ٧

بچھ ای بھ نام زینب داخل حرم   دختر
می کنند  بھ مردمی کھ دارند دعا ایستاده و

تمرین واژه سازی این درس . نگاه می کند
 . است"  نمازخانھــوضوخانھ "ھم 

عنوان درس گرفتھ   می بینیم کھ از
تا )  زینب(تا حرم واسم دختر )  زیارت(

مردم درحال دعا تا صدای اذان تا تمرین 
 . درس رنگ مذھبی دارد

درآموزش "  بیاموز و بگو"بخش    درــ٨
ساده صرف کردن فعل، یک فعل مرکب 

بوی تند   آورده اند کھ بازھم رنگ و  را
(مذھبی دارد   تو دعاــمن دعاکردم : 

من بازی :  بجای...)   او دعاکرد ــکردی 
 .بازی کردیم  ماــ توبازی کردی ــکردم 

نیایش چاپ   پایان کتاب ھم دعا و   درــ٩
بنابراین نھ تنھا درسھای متن .  شده است

آخر کتاب نیز با   کتاب مذھبی اند، اول و
 . دعا و نذر و نیاز ھمراه است

 کودکان دوم دبستان مجبورند کتاب ــ١٠
این   و.   صفحھ ای را بخوانند١٢١قرآن 

 ١١٤درحالی است کھ کتاب فارسی در
طبق قانون   صفحھ نوشتھ شده است و

! اساسی جمھوری اسالمی، زبان رسمی
تمام کتابھای   درایران، فارسی است و

مکاتبات اداری باید بھ زبان   درسی و
فارسی نوشتھ شده باشد اما قرآن عربی 

حجمی بیش از حجم کتاب فارسی بھ   در
 .خورد ذھن بچھ ھا داده شده است

با یک نگاه بھ کتاب، این تصور بھ ذھن 
انسان پیدا می شود کھ نویسندگان کتاب 

با ھمان یک   نداشتھ اند و  یک چشم بیشتر
 نماز خواندن و  چادر و  چشم فقط مسجد و

دانھ خورده  کردن وپرنده ای کھ آب و دعا
 . خدا تشکرمی کند را دیده اند و دارد از

نوآموزان در چھاردیواری   یا کودکان و  و
ای زندگی می کنند کھ مسجد است وآن ھا 
با چشم بند بھ کالس درس می آورند 

 . وبرمی گردانند
تئوریسین ھای   آیا برنامھ ریزان و

آموزشی جمھوری اسالمی خواھند 
توانست مغزھای بچھ ھا را با این متن ھا 

 و تصویر ھای ھپروتی، شستشو دھند؟ 
 نگاه گردانندگان دستگاه آموزش و

پرورش جمھوری اسالمی در ایران، 
 واقعی و درعین حال تحقیر  نگاھی غیر

 . گرایانھ بھ کودک است
خیلی !  بھ زعم اینھا، کودکان نمی فھمند

 توان مقابلھ و.  زود گول می خورند
افل از آن کھ کودکان غ.  مجادلھ را ندارند

کھ می   خیلی خوب می فھمند و ھر روز
ذھن شان تولید   گذرد، سواالت زیادی در

می شود کھ می کوشند پاسخ ھای درستی 
آنچھ مسلم است .  برای آنھا پیداکنند

 دھھ نشان داده، پاسخ ٣وتجربھ ی این 
سواالت بچھ ھا از کتابھای درسی بیرون 

واقعیتھای جامعھ منبع اصلی .  نمی آید
کتابھا   چراکھ بچھ ھا در.  پاسخ ھاست

خانھ ھای   بچھ ھا در.  زندگی نمی کنند
 خانھ ھایی کھ از.  خود زندگی می کنند

زمین تا آسمان با فضاھای تصنعی 
ماه   ٤بچھ ھا، .  مدارس فاصلھ دارد

جمعھ ھا را   شنبھ ھا وپنجتعطیالت و (
 ٥سال آنھم روزی   در)  کرده ام  کسر

معرض بمباران تبلیغات دولتی   ساعت در
خرافھ قراردارند   جھل و  و ایدئولوژیک و

 درحالی کھ بقیھ ــ کھ البتھ کم نیست ــ
بقیھ   کنار خانواده و  ساعات را در

 .وابستگان بسر می برند
چون آموزشھای مدارس، دستوری و 

 از روی اکراه واجبار است، در  زوری و
ریشھ دار   مستقیم و  مقابل آموزشھای غیر

اما نباید .  خانواده ھا، کم رنگ است
پرورش را   دخالتھای مذھبی آموزش و

باید علیھ .  ذھن کودکان نادیده گرفت  در
تشکیل   باید علیھ آن کارزار.  آن نوشت

 . داد
 در مورد کتابھای درسی آیندهدرشماره 

چھارم دبستان خواھم   پایھ ھای سوم و
 .نوشت
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دوست بزرگ کودکان 
 کار و خیابان

 
عمو «علی صداقتی خیاط ملقب بھ 

 در مشھد، نویسنده، ١٣٢۵ متولد »خیاط
فعال حقوق کودک و جامعھ شناس 

او سالھای زیادی را صرف . ایرانی است
سوادآموزی بھ کودکان کار و خیابان و 
بازمانده از تحصیل نموده و مبتکر یک 

بھ نام ھنر خواندن (شیوه آموزشی جدید 
برای سوادآموزی بھ کودکان )  و نوشتن

 .و بزرگساالن بازمانده از تحصیل است
 نامھ ؛ زندگی

وی دوران تحصیالت مقدماتی خود را 
ھای جامعھ  در مشھد گذراند، و در رشتھ

شناسی و اقتصاد سیاسی در پاریس ادامھ 
 .تحصیل داد
 ازدواج کرده و سال ١٣۵۵در سال 

 . بھ ایران بازگشت١٣۵۶
 علی صداقتی خیاط در ١٣٧١در سال 

 اولین رمان خود  بھ نام ،کسوت نویسنده
 را بھ چاپ رساند و در سال »گورگاه«

کھ . ( را منتشر کرد»حکیم ایاز«  ١٣٧۴
این رمان پس از کسب مجوز رسمی در 

 از »مھ سوار« تحت عنوان ١٣٧٨سال 
 )سوی انتشارات آگاه منتشر شد

 در کمتر از شش ماه سھ ١٣٧۶در سال 
 بجنورد، سرعین اردبیل ،زلزلھ مخرب

و اسفدان قاین را لرزاند، صداقتی خیاط 
در قامت یک جامعھ شناس بھ بررسی 

اجتماعی زلزلھ  ــ پیامدھای روانی
پرداخت و سلسلھ مقاالتی را تحت عنوان 

 بھ رشتھ تحریر »جامعھ شناسی زلزلھ«
در آورد کھ یکی از آنھا در تابستان 

 »رفاه اجتماعی« و در فصلنامھ ١٣٨١
 .بھ چاپ رسید

 با کودکان کار و خیابان ١٣٨٠در سال 
آشنا شد و طی بررسی رفتارھا و شرایط 

 را »اتاق امن ذھن«زندگی آنان طرح 
مطرح کرد، اتاق امنی کھ وی معتقد بود 

بنابراین .  اند بھره این کودکان از آن بی
تصمیم گرفت بھ آنان برای دستیابی بھ 

( کمک کند»اتاق امن ذھن«یک  علی . 
" اتاق امن"صداقتی خیاط در فیلم مستند 

ساختھ ارسالن امیری و آیدا پناھنده در   -
کھ راجع بھ کودکان کار و   -١٣٨٩سال 

فعالیتھای وی ساختھ شده، در رابطھ با 
طرح اتاق خلوت و امن ذھنی توضیحات 

او در روزھای )  دھد کاملی را ارائھ می
جمعھ در دروازه غار با ھمکاری انجمن 

 کالسھای ،حمایت از حقوق کودکان
در ھمین کالسھا .  خالقیت برگزار کرد

عمو "بود کھ کودکان و داوطلبان وی را 
 .نامیدند" خیاط

 کالسھای خالقیت را در ١٣٨١در سال 
خانھ کودک شوش و ناصرخسرو نیز 

 در ١٣٨٢ھمچنین در سال .  تشکیل داد
خانھ کودک پامنار؛ کانون فرھنگی ــ 

 ١٣٨٣حمایتی کودکان کار و در سال 
در خانھ کودک پاسگاه نعمت آباد؛ 
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، 

 .کالسھای خالقیت را برپا نمود
 نخستین بخش از ١٣٨۴در سال 

کھ در   -ھای کودکان کار و خیابان  نوشتھ
ھمان کالسھای خالقیت و توسط خود 

را   -کودکان بھ رشتھ تحریردر آمده بود
 توسط »برج غار«تدوین و تحت عنوان 
ھمچنین در ھمین .  نشر قصھ منتشر کرد

ھای خالقیت خود را در بنیاد  سال کالس
 .امید مھر تشکیل داد

 دومین بخش از ١٣٨۵در سال 
ھای کودکان کار و خیابان را تحت  نوشتھ

 ١٣٨۶ و در سال »غار تار«عنوان 
ھا را با نام  سومین بخش از ھمین نوشتھ

 توسط انتشارات ناھید »ترس غار«
ھمچنین بخش اول از رمان .  منتشر کرد

خاکستر را در سومین گاه نامھ کانون 
 .نویسندگان ایران منتشر کرد

 چھارمین بخش از ١٣٨٧در سال 
ھای کودکان کار و خیابان را با  نوشتھ

 توسط انتشارات ناھید »زیرگذر«عنوان 
 .بھ چاپ رساند

 چند تن از شرکت ١٣٨٨در سال 
 سالھ درکالسھای ٢٢ تا ١۴کنندگان 

خالقیت وی اعالم کردند حاضر بھ 
خواھند  نوشتن داستان نیستند و می

ھایشان را بھ صورت شفاھی بیان  داستان
این گروه از شرکت کنندگان کسانی .  کنند

بودند کھ در مقطع اول تا چھارم دبستان 
ترک تحصیل کرده و برای کمک بھ 

. مخارج خانواده مشغول کار شده بودند
بنابراین عمو خیاط بھ بررسی عوامل 

سوادی در این افراد  ی بی تشدید کننده
ھای سوادآموزی را  پرداخت و کالس

برای این دستھ از کودکان و نوجوانان 
او با بررسی، تحقیق و نیز .  دایر نمود

تجربیاتی کھ در این زمینھ کسب کرده 
بود، روش نوین ھنر خواندن و نوشتن 

را طراحی )   روزه١۵(در سی جلسھ 
 منتشر ١٣٩٠نمود و آن را در سال 

 .کرد
وی این شیوه را در جمعیت دفاع از 
کودکان کار و خیابان، شھرک امید، 

اجرا کرد و ...  کانون اصالح و تربیت و
سوادان بسیاری را از موھبت خواندن  بی

با پیگیری و .  و نوشتن برخوردار نمود
تشویق عمو خیاط بسیاری از این 
کودکان و نوجوانان بھ کمک داوطلبان 

ی راھنمایی و تعدادی نیز  دیگر، دوره
دوران دبیرستان را در کمتر از دو سال 

 .بھ پایان رساندند
 در سالن اجتماعات ١٣٩٠در سال 

ھنر خواندن و   شھرک امید سمینار
نوشتن برگزار شد کھ در این جلسھ عمو 
خیاط و شیوه او معرفی شد و ھمچنین از 
کودکان کار و خیابان و کارگران 

 ١۶بیسوادی کھ توانستھ بودند در مدت 
ماه نھ تنھا با سواد شده بلکھ بخشی از 
آنھا با کمک یاوران این برنامھ و 

NGO ،ھای جمعیت دفاع از کودکان کار
بنیاد ھمدالن کودک، انجمن حامی سوم 
راھنمایی را امتحان داده و کارنامھ 
قبولی دریافت کرده بودند، تجلیل بھ عمل 

 .آمد
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 معرفی سھ جلد کتاب
 

داستانھایی از 
 کودکان کار

 
       

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 گرد آوری و تدوین
 )عمو خیاط(علی صداقتی؛ 

 
 جلد اول برج غار؛

 بر اساس اتاق »برج غار«از آغاز، 
کتاب .  خلوت ذھن، طراحی و اجرا شد

. ھا و آرزوھا بود  خواستھ»  برج غار«
... ھا ھا و نگرانی  دلھره»  غار تار«کتاب 

، بر آن بودیم »ترس غار«در کتاب سوم، 
ھر چھ زودتر این دفتر بستھ شود و بھ پلٔھ 

چھارم کھ بحث نسبیت در آن نقش اساسی 
غافل از کودکانی کھ .  دارد، پا بگذاریم

محروم از .  اند تازه بھ کالس وارد شده
اتاق خلوت ذھن، قادر نیستند واقعیت و 

مشکل بود از .  خیال را در ھم آمیزند
 ... ترسھا بگویند یا با ذوق نقاشی کنند

" شدن نویسنده"قصد از نوشتن در واقع "
ھا بھ  نبود و نیست، ھدف این است کھ بچھ

کشف برسند، دنبال کشف باشند، کشف 
خودشان، کشف جھان و دیگری، ایجاد 

 )٧ص" (ربط و پیوند با زندگی
غار "ای بر کتاب  این رو البالی مقدمھ

 ارزشمندی از  خونیم کھ مجموعھ می"  تار
است "  کودکان کار"نقاشیھای   داستانھا و

علی صداقتی "کھ بھ ھمت آقای 
(خیاط گردآوری شده )  ١٣٢٥متولد " 

ھا و نداستا).  ١٣٨٥انتشارات ناھید، (
العاده و  ھا فوق ھای بچھ ھا و روایت خاطره

 !س دھنده تکان
ً از بچھ خوان یھ برج بلندی رو  ھا می مثال

رن  ھاش می تصور کنن کھ وقتی از پلھ
کنن کھ  باال و از باال داخلش رو نگاه می

تاریکھ اون وقت بگن توی اون تاریکی 
چی دیدن و ھر کس ھر چیزی رو کھ 

بھش میگن برج ...  بینھ بخواد توش می
 !غار

ای است از  برج غار، جلد اول مجموعھ
و خیابان آنھا قصھ ھایی کھ کودکان کار 

اند و بھ ھمت علی صداقتی  را نگاشتھ
تصاویر .  خیاط گردآوری شده است

مجموعھ نیز متعلق بھ ھمین کودکان 
 .است

) عمو خیاط(علی صداقتی کتاب در این 
 ھای کھ برای کودکان کار و خیابان کالس

دھد از این کودکان   تشکیل میخالقیت
خواھد تصور کنند روزی ناامید از در  می

آیند و ناگھان با دیوار  خانھ بیرون می
شوند کھ ھیچ در و  بسیار بلندی روبرو می

در نردبان ای ندارد و تنھا یک  پنجره
کودک از آن !  ای از آن قرار دارد گوشھ

بیند کھ خوشحالش  باال رفتھ و چیزی می
خواھد این  وی از کودکان می.  کند می

داستان را ھر طور کھ دوست دارند 
بنابراین این کتاب شامل .  بنویسند

و آرزوھا داستانھایی از تالشھا، 
 .ھای این کودکان است خواستھ

"گوید باره می   علی صداقتی در این پدر : 
کار ندارد، مادر مریض است، 

. خواھد خانھ آمده و طلبش را می صاحب
. باید بزند بیرون.  تواند تحمل کند بچھ نمی

بیند یک دیوار  کند می در را کھ باز می
. ای نھ دری، نھ پنجره.  بلند جلویش ھست
این .  خواستھ رود چھ می این آدم یادش می

این کھ .  یک شیوه دفاعی بدن است
ما .  کند چھ اتفاقاتی افتاده بوده  فراموش می

از این شیوه استفاده کردیم و این دیوار را 
ھا نشان دادیم تا فراموش کنند و  بھ بچھ

اتاق .  اند یادشان برود چھ مشکالتی داشتھ
کافی .  خلوت ذھن پشت این دیوار است

وی ھدف از ."  است از آن باال بروند
ھا را ایجاد محیط امن  برگزاری این کالس

داند و از آن  ذھنی برای کودکان کار می
پروژه .  کند یاد می)  اتاق امن(بعنوان 

 بھ ١٣٨٢ در خردادماه سال »برج غار«
ھا عالوه بر  پایان رسید و در این کالس

ھنر خواندن و نوشتن  نفر ٣٨۴این کھ 
آوری شد   قصھ نیز جمع١١٧٢آموختند، 

نقاشی ھای ھا و  و پس از آن قصھ
برگزیده این کودکان کھ میانگین سنی 

 »برج غار« سال است در کتاب ١١ھا  آن
 .بھ چاپ رسید

 :اند ھا نوشتھ  ھایی از آنچھ بچھ نمونھ
ھای امالیی و  این مجموعھ با غلط  :توجھ

انشایی کودکان و بدون اصالح یا تغییر 
 .چاپ شده است

 

ستاره غمگین از .  یکی بود یکی نبود
پدرش .  مادرش مریض بود.  مدرسھ آمد

پدرش او .  مادرش را بیمارستان برده بود
. را بھ بیمارستان نبرد مادرش را ببیند

یک روز از .  ستاره خیلی ناراحت بود
ای یک  در مغازه.  خانھ رفت بیرون

خیلی دوست داشت .  عروسک قشنگ دید
توانست چون پول  نمی.  عروسک را بخرد

غمگین از جلوی پارک رد شد و .  نداشت
بھ برج غار رسید و یک نردبان دید و از 

 .آن باال رفت
در برج غار خوشگلترین عروسک دنیا 

. آن را برداشت و بھ خانھ آمد.  را دید
. پدرش از سر کار بھ خانھ برگشت

عروسک را دست ستاره دید و باور نکرد 
آن عروسک توی برج غار بوده گفت بیا 

چون آن .  برویم برج غار را نشانم بده
. عروسک درست شکل مادر ستاره بود

 .مادر ستاره مرده بود
 سالھ، پنجم ١١داستان از فرزانھ، (

 )دبستان



١٠٢شماره  ١٣  کودکان مقدمند 
 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

یک .  یک پسری بود کھ بھ نام امیر بود
دست …  نوشت یک دفعھ شب کھ مشق می

و پایش از سرما و سرد یخ زده بود کھ 
یک دفعھ امیر بھ پدر و مادرش گفت چرا 

خری پدرش گفت پسرم  یک بخاری نمی
بخاری گران است امیر ناراحت شد و 

آمد یک دفعھ دید  یک روز از مدرسھ می
کھ یک دیوار بلندی آنجاست از نردبان 
روی دیوار باال رفت از روی دیوار دید 
کھ خیلی بخاری زیبا و قشنگی انجا است 
خوشحال شد و خودش را با خوشحالی 
پرد کرد پایین یک بخاری را برداشت و 

 .دیگر نتوانست باال برود
 اول دبستان – سالھ ١٠خالده، 

 
روز روزگاری یک پسری بود کھ خیلی 
خیلی فقیر بود او دوست داشت بھ مدرسھ 
برود و درس بخواند اما چون فقیر بود 
پول رفتن بھ مدرسھ را نداشت او 

خواست کار کند تا بتواند پول در  می
بیاورد تا بتواند بھ مدرسھ برود او در 
حالی کھ خیلی ناراحت بود یک دفعھ 
چشمش بھ یک برج افتاد او دور ور برج 
را گشت اما دری پیدا نکرد یک دفعھ 
چشمش بھ یک طناب افتاد از آن باال رفت 
و دید کھ یک مدرسھ رایگان آنجاست آن 

 .پسر بھ پایین رفت تا درس بخواند
 اول راھنمایی - سالھ ١٣سمیرا، 

 

 ؛غار تارجلد دوم 
قصھ ھایی ای است از  جلد دوم مجموعھ 

ھا را  و خیابان آنکھ کودکان کار 
اند و بھ ھمت علی صداقتی خیاط  نگاشتھ

تصاویر مجموعھ .  گردآوری شده است
این .  نیز متعلق بھ ھمین کودکان است

ھایی است کھ در  کتاب حاوی قصھ
علی ( عمو خیاط خالقیتھای  کالس

از زبان کودکان کار در )  صداقتی خیاط
 بازگو ا دلھره و نگرانی ھایشانخصوص

کودکان ھا  نویسندگان این قصھ.  شده است
 مرکز انجمن ۵ ھستند کھ در و نوجوانانی

خانھ کودک (حمایت از حقوق کودک 
خانھ کودک ناصر خسرو، کانون )  شوش

فرھنگی حمایتی کودکان کار پامنار، 
 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

. اند باد و بنیاد امید مھر حاضر شده نعمت آ
 نسخھ، بھ ٢٢٠٠نخست در کتاب این 
 و توسط انتشارات ناھید در  فارسیزبان
 نسخھ ١١٠٠ و چاپ دوم در ١٣٨٥سال 

 بچاپ ١٣٨٨توسط ھمان ناشر در سال 

 .رسیده است
 : گفتار غار تار قسمتی از پیش

دوره جدید کالس خالقیت در خرداد 
 شروع شد، موضوع درس ھم ١٣٨٢

ھایی  معنای واژه.  ترس و نگرانی بود
، دلھره و نگرانی  اضطراب،ترسچون 

این کالسھا جوان کنندگان  برای شرکت
دیروزھای   –دلیل نبود  آشنا بود، و این بی

شان ھمھ تشویش و یاس و  سر گذاشتھ پشت
 ، چھزباناما در قاموس   -نومیدی است 

آور بود  ، ھولنوشتاری و چھ گفتاری
شان این لغات، بر زبان حتی  برای
کھ بخواھند  آوردند، چھ رسد بھ این نمی

نوپا و امیدوار این جوانان ذھن .  بنویسند
کرد، انگار بر زبان  سخت مقاومت می

شان را  ھا حریم و حرمت آوردن این واژه

 .کرد حفاظ می عریان و بی
تلخی و مرارت ایام طی شده حاصلش 

را با ھراس فرار از خود، :  ھاست ھمین
رخت شجاعت کاذب پوشاندن، بدل زدن، 

شان  اولیھواکنشھای .  سرسختی نشان دادن
ما ترسو نیستیم، :  گفت ھم ھمین را می

نگران ھم نیستیم، خودمون . فو کاریم کنگ
خدا آدم ناامید رو دوست .  پول در میاریم

 .نداره
ای تامل  ھر بار بر عبارت و واژه...  
شد، و در ادامۀ این روال ذره ذره  می

نشست و کار پیش  معنی در خانۀ ذھن می
. کتکواژه تا این کھ رسیدیم بھ  -رفت  می

واکنش اما  ھا جورواجور بود، بی واکنش
ھای ذھن بیرون ریخت،  الیھ.  کسی نبود

حس زبان پیدا کرد، خطوط غیظ در 
 نمایان شد، تلنبار سالیان سر باز چھره ھا

 و تلخی بار گفتھ را سنگین خشونت.  کرد
در ابتدا دشوار بود شکستن حریم .  کرد

 .خویش برای غیر
با گفتن، انگار درد تا حدی التیام یافتھ 

کم رنگ باخت، جرات معنی  ترس کم. بود
پیدا کرد، نفس بھ تدریج عزت یافت، 

ای  چیزی شبیھ اعتماد بھ خود جوانۀ تازه
خشونت ھای پنھان  شان، ریشھ شد در ذھن

آشکار شد، فاجعۀ کتک باعث شد تا 
 وجدانپدران و مادران را بھ محکمھ 

زنید؟ نکند  مان می   چرا کتک"بکشانند 
خوردنھای خودتان را  خواھید کتک می

: و این البتھ گامھای اول بود"  تالفی کنید؟
شان و این کھ  آشنا شدن با بودن اکنون

، در شمار آدمی ھستند، و "ھستند"بدانند 
!) اگر(غریبھ اگر .  پا در ھوا نیستند
 .ھستند، غیر نیستند

در این کالسھا بعد و زوایای ترس و 
ذھن .  شد خشونت ھرچھ بیشتر وارسی می

ھا  شد و نھفتھ تر می ھم فعال و پرورده
کم قالب نوشتھ بھ  کردند و کم زبان باز می

ھایی شد کھ  گرفتند، و نتیجھ قصھ خود می
 . بینید در این دفتر می

 ،در جلد دوممونھ ھایی از آثار کودکان ن
 !غار تار

ھای امالیی و انشایی  این مجموعھ با غلط
کودکان و بدون اصالح یا تغییر چاپ شده 

 .است
 

ای !  ری تو چوب؟؟ چرا می!  ای کتک
! ری تو شلنگ؟ ای کتک چرا می!  کتک

چرا !ری تو قاشق؟ ای کتک چرا می
تو نباشی !   کش؟ ای کتک  ری تو خط می

ره تو قاشق  کتک می!  شم من راحت می
گھ جیزه انوقت تا صب  شھ می داغ می
 !ببین.سوزه االنم می. تا فردا. کنم گریھ می
 دوم دبستان - سالھ ٨محمد، 

 
مردی روزی بھ محلھ ما آمد اول بسیار 
مھربان بود روزی بھ روی یکی از 

پدر آن دختر .  دختران محلھ ما تجاوز کرد
خود را از شرمی کشت، مادرش دیوانھ 
ماند دختر مجبور شد کھ با آن مرد 

فرزندان او حسن و زھره .  ازدواج کند
گفت  بودند حسن کھ با من دوست بود می

پدر من مردی بزرگی است ھمھ از او 
برند روزی بود من بھ تنھایی  حساب می

بھ پارک رفتم دیدم کھ پدر حسن کیف 
خواستم کھ بھ حسن  زنی را زد من می

نتوانستم و بھ حسن گفتم ولی   نگویم ولی 
حسن باورش نشد و گفت تو دروغ 

گویی و با من قھر کرد روزی پلیس  می
آمد و پدرش را گرفت حسن از ناراحتی 
خودش را از باالی پشتبان انداخت و 

 .روزگار خود را بھ پایان رساند
 سوم راھنمایی - سالھ ١٣حامد، 

 
١٧ادامھ در صفحھ  با سنگ خانھ و   
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گردآوری و ابراز نظر 
 :از

 

 نصیرمھرین؛
 چھارمین و آخرین قسمت

 

 .ھاباور ھندو و  کیمشکالت کودکان س
ھندوھا از باشندگان دیرینۀ سرزمین 

آیین خویش   آنھا دین و  . ھستندافغانستان
بھ سخن دیگرپس .  را محفوظ نگھداشتند

مسلمان، دین نو   از ِ پیروزی سپاه عرب 
 با سیرتحوالت و.  را متابعت نکردند

تغییراتی کھ در پیشینھ ھای برھمنیسم 
 با تبارز   و،وبودائیسم ایجاد شد

عالیق مذھبی بخش یادشده،   ھندوئیسم،
 .باورھای ھندو شکل گرفت محور در
عقاید   و  با پذیرش افکار  ک ھا نیزیس

"،یکروحانی بزرگ س  بھ "بابھ نانک 
 .حفظ مذھب خویش پرداختند

از دیگر باوری   آنچھ طی سده ھا متأثر
ارچوب ھاین چ  افغانستان دیده اند، در  در

اما یک موضوع را .  صحبت ندارد
بصورت کلی میتوان گفت کھ محرومیتھا 

نسل بر دوش   ستمھایی را نسل اندر  و
 .کشیده اند

محرومیتی   تبعیض، ستم و  از جملۀ تبارز
آنست کھ   کھ سالیان پسین دیده اند،

کودکان آنھا نمی توانند با اطمینان روانۀ 
تعدادی   شاگردان مکاتب و  .مکتب شوند

ک را می یاز رھروان کودکان ھندو و س
 برغم آنکھ پیرامون اینگونھ از.  آزارند

برخی از نھادھای   کودک آزاری،
ھای   بشردوست، نویسندگان و رسانھ

بویژه تارنمای کابل ناتھ کھ   گروھی و
 خروشگاه دردمندی ھای آنان نیز است،

بھ جلب توجھ و چاره   مقامات مسؤل را
جویی فرا خوانده اند؛ اما دست خشونت 
وعوامل موجود مانع شونده برای رفتن 

در .  کودکان بھ مکتب کوتاه نشده است
پایان چند نمونھ از بازتاب موضوع را 

 :میاوریم
 
 افغان کھ ایکودکھای ھندو و سیکھ"

 ؟ باید بکنندھی ندارد چا کننده تحمای
اینکھ اقلیتھا اذیت و آزار می بینند، مسلھ 

یی است کھ در شماری از کشورھای ا
ی متاسفانھ گاھا حت  جھان دیده شده و

عادی پنداشتھ میشود و اما کودکان ھندو 
و سیک افغان از حق تعلیم و تحصیل 

ست عصبی  امحروم میگردند، موضوعی
 .کننده

بھ اصطالح صلح آمیز کھ  اگر در دنیای 
ھر روز سالحھای پیشرفتھ تولید میگردد 
و حق تعلیم و تحصیل و آزاد زیستن 

 چگونھ انسانھا ،کودکان تامین شده نتواند
از مظالم اجتماعی و سیاسی نجات 

 .خواھند یافت
، یک نماینده ھندو ھا »انار کلی ھنریار«

دلیل  و سیک در کابل، میگوید کھ بھ
توھین، تحقیر و لت و کوب اطفال ھندو 

مکاتب،  و سیک در مسیر راه و در داخل
آنان از درس دلسرد شده و نمی توانند 

 .بصورت رسمی درس بخوانند
وی می گوید کھ در حال حاضر کمتر از 

مکاتب  ده دانش آموز ھندو و سیک در
 کودک ٣٠کابل درس می خوانند و حدود 

مسائل  روزانھ یک ساعت   دختر و پسر
مذھبی را در درمسال می آموزند، در 

مانده  حالی کودکان زیادی از تعلیم باز
 .اند

خانم ھنریار می افزاید کھ با وجود اینکھ 
نموده اند  بارھا از وزارت معارف تقاضا

تا بھ مشکل دانش آموزان ھندوھا و سیک 
حل پیدا کند،  رسیدگی نموده و یک راه

اما طی ھفت سال گذشتھ ھیچ توجھی 
  .صورت نگرفتھ است

، ھندویی در شھر کابل "چیتر سینگ"
) مدرسھ(پسر م را در داخل مکتب :  گفت

 لت و کوب کردند، روز دیگر زنجیر
 . . .  طالیش را از گردنش گرفتند

"آقای سینگ افزود ما بھ مدیر مکتب : 

مراجعھ کردیم، مدیر مکتب شاگردان را 
خواست، اما آنھا پسران زورگو بودند، 
آنھا نھ بھ حرفھای مدیر توجھ داشتند و نھ 

 ".بھ حرفھای سر معلم
او گفت کھ دانش آموزان این مدرسھ 
سرانجام روزی پسر او را با 

(برچھ" تھدید بھ مرگ کردند و )  چاقو" 
بھ او ھشدار دادند کھ اگر ھفت ھزار 
افغانی بھ این دانش آموزان ندھد، او را 

 .خواھند کشت
آقای سینگ گفت با این ھمھ او پسرش را 
تشویق کرد کھ بھ آموزش در مکتب ادامھ 
دھد، اما پسرش دیگر نتوانست با این 

آقای .  وضعیت کنار آید و بھ مکتب برود
سینگ گفت سرانجام پسرش از ادامھ 

 .آموزش در مدارس عمومی منصرف شد
دانش (پسرم می گفت اگر آنھا : "او گفت
مرا بکشند، دیگر مکتب بھ چھ )  آموزان

 "دردم می خورد؟
                        

 کودکان برابر خشونت در 
خشونت وتوسل بھ لت وکوب تعدادی از 
کودکان را درخانھ و درمحیط خارج آن 

رفتارخشونت آمیزکھ در بسا از .  میازارد
جوامع و درافغانستان شناختھ شده است، 
با توجھ بھ مشکالت اقتصادی،بیماریھای 
خانواده گی، کم حوصلھ گی پدر ویا مادر 

تھدید ھمیشگی برای جسم و   کودک،
 .روان کودک است

کمسیون حقوق بشر در زمینۀ خشونت 
 :دربرابر کودکان گفتھ است

. موارد خشونتھا در حال افزایش است"
ھمین اکنون ما کودکانی را سراغ داریم 

شدید قرار می    کھ مورد خشونتھای
 .گیرند

عالوه بر این، کمیسیون حقوق بشر 
افغانستان می گوید موارد خشونت علیھ 
کودکان نیز افزایش یافتھ و باعث نگرانی 

 .کمسیون شده است این
تعدادی ھم در مکاتب از طرف معلمین با 
رفتارھای خشونت آمیز مانند سیلی زدن، 

. روبرو می شوند   . .   مشت و لگد زدن
 :ھمان منبع باال می افزاید

خشونتھا درسطح مکاتب از سوی "
 ."مسئوالن مکاتب بسیار باال است

تنبیھ بدنی کودکان کھ در مکاتب 
ی بوده ایافغانستان پیشینھ دارد، وسیلھ 

است تا از طریق آن کودک را بھ 
نبود روشھای .  فراگیری درس وادارند

وسایل الزم   نبود  آموزشی عصری و
تدریس، تنبیھ بدنی را از طرف تعدادی 
از آمرین ادارات مربوطھ ومعلمین گویا 
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

 :با این سخن سعدی موجھ نموده است کھ
                مکتب دادھ پادشاھی پسر ب

 لوح سیمینش بر کنار نھاد
                بر سرلوح او نبشتھ بـھ زر

 جور استاد بـــھ ز مھر پدر 
 

از رفتار خشونت آمیز با کودکانی گفتھ 
کھ در دکانھا و یا مؤسسات   شده است،

دستفروشان، .  محتلف شاگردی میکنند
کوچک کھ   و  دارندگان وسایل محقر

 و غیره اجناس را برای ارگییا س  میوه و
از طرف تعدادی از  فروش حمل میکنند،

لگد   یا با مشت و  پلیس ھا دشنام شنیده و
 .روبرو می شوند

 
 بیماریھای روانی؛

تنھا تحمیل مرگ زودرس و رنج 
جسمی، دامنگیر کودکان افغانستان نشده 

بلکھ گونھ ھای مختلف بیماری .  اند
روانی، با اوصاف پژمردگی، افسرده 

دست آنھا   ترس حیات عادی را از  و  گی
خبری درزمینھ حاکی است .  ربوده است

در صد کودکان افغانستان ٨٠  "کھ 
برآورده .  دچاربیماریھای روانی ھستند

 در صد مردم افغانستان ٦٠می شود کھ 
. از ناراحتی ھای روحی رنج می برند

درحالی کھ این رقم برای کودکان بھ 
 .در صد ھم میرسد٨٠

تعدادی ازمعیوبین را کھ امکان انتقال 
ھمھ می   آنھا بھ خارج منزل وجود دارد،

بینند، اما دردھای ناشی ازمشکالت 
روانی برای ھمھ بھ آسانی شناختنی 

پاسخ یابی   براساس صحبت ھا و.  نیست
از برخی خانوادھھا، خود   بھ پرسش ھا،

 پس ازانفجار بمب ویا عملیات ،کودکان
پس از بمبارنھای ھوایی، کھ   انتحاری و

دست داده است،   چھ احساسی برای آنھا
 .پاسخ این است کھ ھمواره می ترسند

عمل   انفجار و  کودکان با شنیدن خبر
مرگ یک تعداد   شدن از  خبر  انتحاری و

از مردم، با وضع پریشان، ترسیده و نا 
یا از   و   آرامی روحی بسوی مکتب

 این ترس و.  مکتب بسوی خانھ میروند
کھ   یی زیاد استانگرانی بھ اندازه 

نوجوانان وحتی   برخی ازکودکان و
ھراس   مردمان بھ سن وسال رسیده،

سایۀ ترس .  خویش را پنھان نمی کنند
چند تن از   .ھمھ را تعقیب میکند

نوجوانان کھ بوسیلۀ بس کوچکی از 
خانھ ھای شان بھ سوی مکتب انتقال داده 
می شوند، بھ شوخی بھ ھمدیگرمی 

واسکت ضد انفجار انتحاری "گویند کھ 
واقعیت این است کھ ."  برایت تھیھ کن

مطایبھ ، نا آرامی   درپشت آن شوخی و
 .ھراسی نھفتھ است و

عمل دھشت افگنانھ سبب شده است کھ 
مناطق کشور، مکتبھا بھ   در برخی از

نتایح این   .روی کودکان مسدود بمانند
روان   اثرات ویرانگر نیز روح و

 .کودکان شیفتۀ درس ومکتب را میازارد
 

 
   ؛پاکستان در کودکان مھاجر

 روزگاری را کھ کودکان مھاجرازکشور
ما درپاکستان دیده اند، از عوامل جنگ 

 نابسامانی ھا آغازشده و پیامدھای تأثر  و
مسیر راھھای   .برجای نھاده است  بار

رسیدن مھاجرین بسوی پاکستان، 
ھمواره با تھدیدھا و دیدن دشواریھای 

پیرامون .  مختلف ھمراه بوده است
آن دشواریھا در   رویدادھای ناشی از

چھارچوب تأمل بھ مھاجرت ھا باید 
اما آنچھ امروز در وضعیت   .نگریست

 زندگی آنھا مشاھده می شود، دشوارتر
.  سپتامبر است١١سالھای پیش از  از
گرچھ مھاجرین بسوی پاکستان، آن ا

دشواری را نمی بینند کھ سالھا پیش بھ 
یا غیره رھنمایان   رھنمایی قاچاقبران و

آنوقت   ناگزیر بودند، اما امکانات میسر
دو امکان .  در پاکستان ازمیان رفتھ است

میسر آن سالھا، نخست، بھرمندی نسبی 
مھاجرین ازکلینک ھای صحی و مکاتب 

درآن سالھا، تعدادی ازکشورھای .  بود
) بیشتر اروپایی و عربی(خارجی 

ی، تموسسات مختلف آموزشی، تربی
. صحی را ایجاد نمودند  مسلکی و

مھاجرینی کھ درشھر پشاور بودند، 
یی استفاده ه اازامکانات آنھا تا انداز

در کمپھای وابستھ بھ تنظیم .  میکردند
 ھای جھادی نیزمتناسب بھ لزوم دید و

درجۀ نفوذ آنھا مدارس ومؤسساتی 
پس از بازگشت تعدادی .  تاسیس شده بود

کاھش   از مھاجرین بسوی افغانستان،
اما مدارس .  چنان مؤسسات آغاز شد

کھ بیشتر زیر نفوذ تحریک   مذھبی
افزایش   اسالمی طلبان قرارداشتند،

 .یافت
ناپدید شدن منابع تمویل   قطع کمکھا و

برای مھاجرینی کھ  پشاور، موسسات در
یا   نتوانستند بھ داخل افغانستان بروند و

 مھاجرینی کھ بعدتر بسوی پاکستان و
بھ   بخصوص پشاور روی آوردند،

در   مھاجر.  وضاحت محسوس است
با دشواری می تواند   وضعیت کنونی،

اگرکاری یافتھ با نرخ ارزان . کاری بیابد
این مھاجر با دستمزد .  باید آن رابپذیرد

ناچیز توان آن را ندارد کھ کودک 
چھ رسد بھ .  ببرد  بیمارخود را نزد دکتر

آنکھ توان خریداری نسخۀ دکتر را پیدا 
 تا ٥٠٠دکتران پاکستانی، از .  کند

.  پول معاینھ دریافت میکنند،کلدار١٠٠٠
ثبت    رسمی وھدکتران افغانی کھ بگون
 صد ٤٠٠ و ٣٠٠شده معاینھ خانھ دارند،

در حالی کھ دکتران ثبت .  کلدار میگیرند
نشده کھ بیشتر درمنطقۀ مشھور بھ 

در پشاور معاینھ خانھ دارند، "  بورد"
.  کلدار پول معاینھ دریافت میدارند٢٠٠

موضوع درس خواندن نیز دشواری 
در .  سر راه کودکان است  دیگری در

گذشتھ ھا، اشخاص دارای معاش بلند کھ 
بیشتر کارمندان مؤسسات خارجی در 
پشاوروی اسالم آباد و کویتھ بودند، می 
توانستند حتی کودکان خویش را بھ 

زیر در .  مکاتب پاکستاتی بفرستند
 و.  پرداخت پول ماھوار مشکلی نداشتند

بھ کورسھای فراگیری زبان   یا آنھا را
 اما یک تعداد دیگر.  انگلیسی میفرستاند

چھارچوب مدارس مذھبی قرار   کھ در
. ات محروم بودندنامکا  داشتند، از آن

تعدادی ھم در مکاتبی درس می خواندند 
کھ با پشتوانۀ موسسات خارجی از 

 .طرف خود افغانھا ا داره میشد
 مکتب برای ٢٧٠اما حاال کھ در حدود 

لگری افغانستان مقیم ونسکمھاجرین در
ھیچ یک ازآنھا کرایۀ .  پشاورثبت است

مواد درسی را   معاش معلمین و  مکتب،
یا دولت   طرف کدام موسسھ و  از

تعدادی از .  افغانستان دریافت نمیدارند
 فراگیری سواد و  مھاجرین کھ در فکر

درس کودکان خویش بوده اند، بارھا بھ 
اما منبع .  تأسیس مکتبی اقدام نموده اند

معاش معلم ، کرایۀ مکتب و بقیھ 
مصارفی کھ یک مکتب بھ آن نیاز دارد، 
باید از پول ماھوار خانواده ھای کودکان 

 نمونھ ای از تدریس درکمپھای مھاجرین



١٠٢شماره  ١٦  کودکان مقدمند  

 . . . ادامھ از صفحھ پیش 
 .تھیھ شود

 شاگردان صنف دوازدھم در  پول ماھوار
 ٥٠٠صنفھای پایان  از   و٨٠٠حدود 

و معلمین در ماه .  کلدار پاکستانی است
 .معاش می گیرند کلدار  ھزار٣ تا ٢بین 

از آنجایی کھ ادارۀ مکتب قادر بھ دادن 
جای   کرایھ نمی شود، مانند خانھ بدوشان،

ساختمان ارزانتری را   و  را عوض نموده
یا اینکھ مکتب مسدود می   پیدا میکنند و

برای آینکھ شاگردان بھ درس ادامھ .  شود
 در پایان امتحانات این مکاتب .بدھند

. اصال ھیچکس ناکام معرفی نمی شود
شاگردان باید سند فراغت صنف دوازده 

معلمین با داشتن   را بدست بیاورند، و
ناتوانی .  شاگرد، صاحب معاش ھستند

 خانواده در پرداخت پول مکتب کودکان و
نیرزمینھ ھای   یا رفتن آنھا بھ افغانستان،
 .میاورد مسدود شدن مکاتب را بار

 در  ھمانگونھ کھ ناگزیری کار کودکان را
ھزاران کودک با مزد   داخل کشور دیدیم،

 .پاکستان بکارمشغول ھستند در ناچیز
بخشی از مھاجرین کشور بھ ھمان 
فراگیری آموزشھای دینی بھ این دلیل 
قناعت دارند کھ کودکانشان را نان 

تعدادی از بین ھمین کودکان نیز .  میدھند
 جلب و  ھستند کھ بھ منظور انتحار

سرانجام آمادۀ قربانی خود و دیگران می 
 .شوند

 
 کودکان مھاجر در ایران

 وضعیت رنج آمیزی کھ کودکان مھاجر
در ایران با آن روبروشده اند، در افغان 

چارچوب توجھ بھ کلیت زندگی مھاجرین 
ایران و پاکستان قابل درک   افغانستان در

اما مواردی ھم وضعیت مھاجرین .  است
. درایران را از پاکستان متمایزمی نماید

ایران ھم مانند پاکستان تعداد اندکی از   در
بھ استفاده   نوجوانان  مھاجرین، کودکان و

اما   یی امتیازات دسترسی داشتند،ااز پاره 
 عظیمی ازمھاجرین با زیر  تعداد

تشبثات شدیدتر بسر می   نظرگیری و
برابر مھاجرین   یکی از تصامیم در.  بردند

افغانی این بود کھ دارندۀ کارت مجاز و 
چنین امکانی .  زندگی در ایران باشند

 چنان وسیلھ ننداشت.  برای ھمھ میسر نبود
ھم سبب ساز دشواری ھای متعدد بود کھ 

یکی از مضار چنان   .ھنوز ادامھ دارد
محدودیتھا این شد کھ دھھا ھزار از نعمت 

 . خواندن و نوشتن محروم بماندند
نگارنده، جوانانی را در داخل کشور 

ات نمودم کھ دارندۀ پاره یی از قمال
اطالعات و فراگیریھای شفاھی بودند اما 

احساس . یا بخوانند بنویسند و توانستند  نمی
 میشد کھ با تمام عالقمندی والدین و

خودشان بنابر موجودیت چنان محدودیتھا 
 .سالھای کودکی را بھ پایان برده اند

پیرامون این وضعیت کودکان در ایران 
ازجملھ درپایان .  بسیار نوشتھ شده است

یی را میاوریم کھ می تواند آیینھ انمونھ 
ایی باشد تا چھرۀ تمام دوران زندگی 
اکثریت کودکان مھاجر افغانستان را در 

 :ن بیابیمآ
 
 ھزار کودک افغانی ھمچنان از ٤٠٠ 

سرنوشت .  تحصیل و درس محروم ھستند
کودکان .  شبیھ ھم است   خیلی ھایشان

ھمھۀ شان . افغانی مھاجر ھمۀ شان تنھایند
ھمۀ شان صورت .سختی کشیده اند

ھمھ شان با لظھای گلی .  ھایشان پیر است
ــ حتی اگر در آب وھوای معمولی ایران 

. پر از محرومیت اند  -زندگی کرده باشند
خیلی   وقتی پای حرفھایشان بنشینی،

 چیزھا ھست کھ دلشان می خواھد و
حاال دیگر چند سال میشود کھ .  ندارند
ل رایگان کودکان افغان در ایران یتحص

از آرزوھای دست نیافتنی    تبدیل بھ یکی
 .آنھا شده است

ھمین منبع بھ نقل از اکرم خاتم، فعال 
حقوق کودک از سرگردانیھا و دشواریی 
گزارش میدھد کھ بخش عظیمی از 

 .کودکان با آن روبرو ھستند

نیازھای معیشتی   دشواریھای اقتصادی و
اعضای بیشتر خانواده را بسوی کار 

 . وامیدارد
 

موجودیت دشواری در این زمینھ کھ از 
شروع دھۀ ھشتاد ھمچنان زندگی 

ترنموده است، کودکان   مھاجرین را تلخ
معموال با (را ھم بسوی دریافت کار کھ 

کار آنھا .  می کشاند)  نرخ ارزان است
بویژه کھ کارت اجازۀ زندگی یا بھ 
 اصطالح مجوز قانونی ندارند، با ترس و

بازداشت .  ھمراه است  گریز  ھراس و
 کودکان از طرف نیروھای پاسدار و یا

ان کھ تفرستادن آنھا بسوی سرحد افغانس
کردن شھرت دارد، ھمواره   بھ رد مرز

کودکان در .  در کمین آنھا نشستھ است
بھ   در خیابانھا،  ایران ھم بھ کار

 یا بھ مؤسسات کوچک و  دستفروشی و
خشت (فروشگاھھا، در آجر پزی 

 .اشتغال دارند. .   ) .مالی
کودکانی کھ اجازه بیابند بھ مکاتب ابتدایی 

 دبستانھا و(  متوسط و عالی   یا  و
 ھزار ٥٠شامل شوند، باید    )دبیرستانھا
معلومات سال (   ھزارتومان٧٠تومان و 

خانواده ھای مھاجر کھ .  بپردازند)  ١٣٨٩
نان   توانی را ندارند، کودکان کار و   چنین

آور را بھ بیرون منزل فرستاده و شاھد 
محرومیت آنھا از درس و تحصیل می 

 .باشند
 در صد ٧٠چنین است کھ گفتھ شده است، 

د ن دون   . کودکان کار خیابان، ایرانی نیست ب
ادی از  ھ بخش زی تردید می توان گفت ک

 .آنھا کودکان افغان ھستند

 )پایان(
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 ١١ادامھ ز صفحھ 

 . . .معرفی سھ جلد کتاب 
کاش در حوض .  سازند پلھ و خیابان می

ھای کوچک  خانھ ما بھ جای این ماھی
درخت با آب .  ھای درشت داشت ماھی

کاغذ از درخت درست .  شود زنده می
من گلی بھ خوشگلی ھمھ گلھا .  شود می

من خری دیدم کھ روی ساحبش بار .  دیدم
من .  گذاشتھ بود و می گفت ار ار برو

من .  کرد خری را دیدم کھ کاه دزدی می
خری را دیدم کھ می گفت من گاو ھستم 

 .ولی ار ار می کرد
 سوم دبستان - سالھ ٩روح هللا، 

 
مادرم داد زد سقف ترک خورده یک 

چند   .بیار کھ زیر آن بگذاریم...  تشت
دیگر تشت الزم  .دقیقھ بعد خانھ پر آب شد

 .نبود باید شنا یاد می گرفتیم
 سوم راھنمایی - سالھ ١۴زھره، 

 
 ؛ترس غار ،جلد سوم

قصھ ھایی ای است از  جلد سوم مجموعھ
  ھا را نگاشتھ و خیابانی آنکودکان کار کھ 

اند کھ بھ ھمت علی صداقتی خیاط 
 .است گردآوری شده

ھا و  ترس غار شامل دست نوشتھ
پنج مرکز کودکان و نوجوانان نقاشیھای  

ھای کار و خیابان  حمایتی غیردولتی بچھ
 باشد کھ با موضوعاتی ھمچون می

، رقص، چاقو، قربانی، عشق، شیطان
اندیشھ ھای …  یک روز خوب، قھر و

ھایی کھ  اند؛ اندیشھ خود را مکتوب کرده
 خام کودکی و واکنشھای کنشھایاز 

مطالب .  گیرد متالطم نوجوانی نشأت می
 نوشتھ  کتاب از میان چھار ھزار دست

انتخاب شده و تدوین آن از فروردین 
 .است  طول کشیده١٣٨٦ تا مرداد ١٣٨٣

ھا دنیای رنگارنگ  از خالل این نوشتھ
برخی از این .  شود ھا دریافت می بچھ

اند،  ھا کھ با تصاویری ھمراه شده نوشتھ
 متن را از آن نویسندهتجسم تصویری 

 . موضوع با خود ھمراه دارند
ھایی کھ در این کتاب  بازهٔ سنی بچھ

 سال تا ٧ھایشان چاپ شده از  یادداشت
خواندن بعضی از این .   سال است٢٢

ً خواننده را شگفت یادداشت زده  ھا واقعا
ھا با اوضاع  بعضی از این بچھ.  کند می

نابسامانی کھ در آن زندگی و کار 
ای دارند و از ھمھ  العاده کنند، قلم فوق می
العاده  شان در نوشتن فوق تر، صداقت مھم
 . ست

فارسی  صفحھ بھ زبان ٢٨٣این کتاب در 
 در ١٣٨۶در دو چاپ، نخست در سال 

 و ١٣٨٩ نسخھ و سپس در سال ٢٢٠٠
 نسخھ توسط انتشارات ناھید بھ ١۶۵٠

 .است چاپ رسیده
 

نمونھ ھایی از نوشتھ ھای بچھ ھا در 
 :مجموعھ ترس غار

 .صبح عید بود مادر رضا او را بیدار کرد
. بھ او گفت این لباس  یک مشتری است

 و  من آنرا دیشب تمام کرده ام آنرا بگیر
لباس را داخل پالستیک گذاشتھ  .بخانھ ببر

رضا مشما را گرفت  .این ھم آدرسش ام و
در راه چشمش بھ   .از خانھ بیرون رفت  و

یک طرف   .مغازه ماھی فروشی افتاد
شیرماھی می   شور و  ماھیھای سفید و

فروختند کھ مردم میگفتند چرا اینقدر 
طرف دیگر مغازه لگنھای   گران است و

 اکواریوم بود کھ ماھیھای رنگی سفید و
قرمز خیلی قشنگی در آن شنا می   سیاه و
رضا مشغول نگاه کردن و حرف   .کردند

یادش رفتھ بود   زدن با ماھیھای زیبا شد و
 .باید لباس را بھ دست صاحبش برساند

آنجا   پس از ساعتی کھ یادش آمد و
بھ   .رسیدکھ ناگھان دید پالستیک خالیست

 مادر او را کتک زد و  خانھ برگشت و
جواب مشتری را   گفت حاال چکار کنم و

یکی از لباسھای خود را بھ   .چھ بدھم
گفت این را برای   دست رضا داد و

آن زن با عصبانیت گفت این   .مشتری ببر
رضا ماجرا را بھ او   .لباس من نیست

پولی بھ   او با عصبانیت فحش داد و  .گفت
رضا با گریھ بطرف بازار   .رضا نداد

او وقتی بھ بازار رسید ھمھ   .حرکت کرد
جا را گشت ولی دکان ماھی فروشی را 

بطرف خانھ   .شب شده بود  .پیدا نکرد
وقتی پدرش ماجرا را شنید   .حرکت کرد

گفت چھ پسر احمقی   افسوس خورد و
با عصبانیت کمربند خود را در   .ھستی

رضا   .رضا را حسابی کتک زد  آورد و

پتو را روی   در گوشھ اطاق خوابید و
با خود گفت این ھم از عید   سرش کشید و

 .ما
 پنجم دبستان                     سالھ، ١١جمعھ خان ،

 
دختر وپسر حق دارند کھ با ھم حرف 
بزند وحتی با ھم برقصند چون این 
حقشونھ وچھ کسی ھم نمی تواند این حق 

ما ھیچ حق نداریم کھ بھ .را از آنھا بگیرد
بھ نظر من ھمھ .جای آنھا تصمیم بگیریم 

این حق دارند کھ خودشون این تصمیم و 
بگیرند کھ با ھم برقصن وحرف بزند یا 

 .نھ 
 دوم راھنمایی ، سالھ،١٦ پروین

 
از .  ترسد فیروزه از آدم سیاه پوش می 

در پارک بازی .  ترسد پارک رفتن می
فیروزه .  ترسد از چاقو می.  کند نمی
شود  ترسد وقتی از خیابان رد می می

ترسد گربھ  او می.  ماشین سیاه او را بزند
او از دست .  سیاه در خیابان دنبالش کند

داداش چاقوی .  ترسد کتک زدن داداش می
چاقوی داداش دستھ .  دستھ سیاه دارد

ترسد با چاقو او را  او می.  استخونی است
از .  رود کوچھ نمی.  ترسد بزند از خانھ می

آید  مرد سیاه کھ از زیرزمین بیرون می
از چاقوی بزرگ دستھ سیاه .  ترسد می
 .ترسد می

 دبستاناول  - سالھ ٨فیروزه، 
 

صابکار من خیلی خشن بود تنبل خر 
تر چون  و من ھم از او عصبانی.  نفھم

او گفت و من گفتم و .  خستھ تشنھ داقون
من اخراج او . درگیری در انجا شروع شد

خوشحال من گریان او خندان من بیکار او 
 .پولدار

 پنجم دبستان - سالھ ١۴محمد رضا، 



١٠٢شماره  ١٨  کودکان مقدمند  

 نـحـوه ،پدیده کودکان کار و خیـابـان
برخورد اساسی برای خشـکـانـدن 
ریشه ھای بنیادی و اجتمـاعـی آن 
موضوع مھم و در عین حال دیـریـنـه 
ای برای فعالـیـن دفـاع از حـقـوق 

 . کودک است
ــا  ــمــاعــی ب ــبــش ھــای اجــت جــن
دیدگاھھای متفاوت به ایـن پـدیـده 

 در نتیجه بـا راه حـلـھـای ،مینگرند
متفاوت در عرصه مبارزه اجتمـاعـی 

 . ظاھر میشوند
در زیر دومطلب کـوتـاه را انـتـخـاب 
کرده ایم که تا حدود زیادی زوایـای 
راه حل ھـای مـتـفـاوت را نشـان 

 . میدھد
مقابله دو راه حـل در بـرخـورد بـه 

 ! کودکان خیابان
دیدگاھی که کودک کار و خیابان را 

 اما نمی خـواھـد ،با ترحم می بیند
به ریشه ھای بیـنـادی وجـود ایـن 

 . پدیده دست ببرد
 و دیدگاھی دیگر که ریشـه ھـا را 

 .نشانه میرود
 

شما چه فکر میکنید؟ نظراتتان را بـا 
 تـا در شـمـاره ،ما درمیان بگذاریـد

 .بعدی نشریه آنھا را منتشر کنیم
 

 :دیدگاه اول
 

 کمک بھ کودکان خیابانی
  در زمستان 

 

 !چیزی نخرید -١
ون  واده ھاش ون ا رو خ ھ ھ چ  بشتر این ب

دن ی ا .  روزانھ اجاره م ھ ھ اون ھ ب ی ک ول پ
ھ  ون میدین و تموم کردن چیزایی کھ دستش
ن  رست ف ر ب ا رو زودت ھ اون ش ی م ث ن باع

بھ محض تموم شدن یھ بستھ چسب .  خونھ
 یکی دیگھ میدن کھ بفروشھ

 
 !بھشون بی اعتنایی نکنین -٢

ون ش ن ری گی ن.  نادیده ن اشی ب ا ن ن ت ی اع . ب
ن رو .  راتونو نکشین و نرین اشی شیشھ م

این کارا باعث میشھ اون بچھ با .  ندین باال
صبور باشین و . تنفر از اجتماع برگ بشھ

ھ رو الزم  ل ھ اون وسی ن ک دی ح ب وضی ت
ن.  ندارین ھ .  خشونت بھ خرج ندی چ اون ب

ھ  ع بزرگ میشھ و این خشونت رو بھ جام
 .برمیگردونھ

 
 .براشون دلسوزی الکی نکنین -٣

ھ  چ کی ب اگھ کاری از دستتون بر نمیاد ال
ھ .  رو گیج نکنین ن ک رسی پ کی ن سوال ال

ھ گ ھ دروغ ب ور بش واده .  مجب ا خان ھ اون
ن گ ورن دروغ ب ب ج ا م ن .  دارن ام ی گ ن

ور  ن ج ھ من بشی؟ ای چ ت داری ب دوس
ت اس ھ ھ چ ی ب ا آزار دادن روان ھ  . حرف

 
اد  ی ر م ون ب م ت اری از دس ھ ک  چ

ن  -١ دی ی ب وراک ون خ ش ھ  ب
ون  راش اکثر این بچھ ھا سو تغذیھ دارن ب
ون  ش ھ ن و ب خری وی ب ق خوراکی ھای م

ورن خ ی ھ م ال .  بدین و مطمئن بشین ک ث م
چ  دوی وز، سان ا م ر ی ک شی وچی بستھ ک

ال.  گوشت یا مرغ ق رت ا پ گی ی ارن ھ .  ن اگ
زی .  بھشون پول بدین ازشون میگیرن چی

ا  ن سرم بدین کھ باعث بشھ بدنشون تو ای
ھ و مریض  اش ھ ب مقاومت بیشتری داشت

ون .  نشن ون ازش ن چ دی ون ن ش ھ اس ب لب
م  اس ک ب ا ل میگیرن و وادارشون میکنن ب

 . تو خیابون باشن کھ مردم دلشون بسوزه
 
ورد   -٢ رخ ون ب اھاش مثل یک فروشنده ب

 .کنین
ن ن ی ک دای ون گ ن ازت ذاری ھ داره .  ن اگ

التماس میکنھ توضیح بدین کھ باید جنسش 
ون .  رو ببینین کھ آیا الزم دارین یا نھ ادت ی

ن و  ی ست ی باشھ کھ شما مددکار اجتماعی ن
ر  ھ ب حظ کاری ھم از دستتون در ھمون ل
ل  نمیاد پس صبور باشین و سعی کنید الاق

 .مثل یک انسان با اون بچھ برخورد کنید
 
 .از کلمات مودبانھ استفاده کنین -٣

ات  م ل این بچھ ھا چیزی غیر از فحش و ک

ون  ش ب سن اس ن ھ م زشت و جملھ ھایی ک
ون شن ی م ت ن س ی رام .  ن ت ا اح ون ب اش اھ ب

ھ  برخورد کنین تا ھمیشھ تو ذھنشون بمون
 . کھ اجتماع دشمن اونھا نیست

 
د  -٤ ری س ب ی ل ک پ وس ی  .بھ نزدیکترین ک

ون داره داره، چ اگر !  نگید کھ فایده ای ن
میزان گزارشات مردمی از جایی تعدادش 
باال باشھ اونھا از بھزیستی تقاضای واحد 

ن کن ی ان م دی ک ت ع آوری م م ال .  ج در ح
ھ  کان رو داره ک حاضر بھزیستی این ام
د  بتونھ بعضی از این بچھ ھا رو بعنوان ب

ره گی ون ب واده ھاش ون ی از خ . سرپرست
ھ (   ن ک گی ون ب ت زارش وی گ د ت ی ون ت ی م

سی  میترسید از این بچھ ھا سواستفاده جن
ا )  بشھ م اونھا وظیفھ دارن کھ گزارش ش

 . رو ثبت کنن
 

 :دیدگاه دوم
 

 جمعیت دفاع
 از کودکان کار 

  و خیابان
 
 

 

 با کودک کار چگونھ برخورد کنیم؟
 

ھایی در  ی اخیر گفتمان در چند ھفتھ
فضای مجازی در خصوص چگونگی 
برخورد با کودکان کار و خیابان شکل 

ما جمعی از اعضای جمعیت . گرفتھ است
دفاع از کودکان کار و خیابان با توجھ بھ 
اینکھ از نظر ما بسیاری از موارد 
مطروحھ، واقعیت زندگی این کودکان را 
تحریف کرده است، تصمیم گرفتیم کھ 
قسمتی از تجربیات خود را کھ حاصل 
سالھا فعالیت در این حوزه است، در 

 .ھای اجتماعی منتشر کنیم شبکھ
 

ھای دولتی بر  سالھاست بسیاری از رسانھ
 کودکان کاری کھ در ن بود"باند"

این .  کنند کنند تاکید میمیھا کار  خیابان
ھا با باند معرفی کردن این  رسانھ

کودکان، قصد دارند از رسیدگی بھ 
. وضعیت این کودکان شانھ خالی کنند

بسیاری از مردم نیز با دیدن این کودکان 
آیند  ھا می ھا با یکدیگر بھ خیابان کھ صبح

ھا نھا دیروقت با یک ماشین خیابا و شب
 . کنند کنند، چنین برداشتی می را ترک می

ھا برخورد نزدیک با لاما ما در طول سا
 کودکان کار و خیابان، با تعداد بسیار

 



١٠٢شماره  ١٩  کودکان مقدمند  
 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

ایم،  محدودی از کودکان کاری مواجھ شده
بسیاری از کودکان .  اند کھ اسیر باند بوده

کھ در خیابان مشخصی کار می کنند با 
یکدیگر نسبت فامیلی دارند، این کودکان 

 رفت و آمد و  برای پایین آوردن ھزینھ
ھا با  کنند صبح محافظت از خود، سعی می

یکدیگر بھ محل کارشان بیایند و شبھا با 
  .یکدیگر بازگردند

 
البتھ ما وجود باندھایی کھ کودکان کار را 

ھای شھرھای بزرگ پخش  در خیابان
شویم، اما تعداد آنھا  کنند منکر نمی می

توان این ادعا  بقدری محدود است کھ می
 را کرد کھ اکثر قریب بھ اتفاق این 

ھای  آور کوچک خانواده کودکان، تنھا نان
طبق تحقیقات صورت .  خود ھستند

 کودکان کار  درصد٨٥گرفتھ، بیش از 
ھای خود ھستند  پرستی خانواده تحت سر

کھ ھمین آمار بھ نوعی باند بودن این 
 . برد کودکان را زیر سوال می

ھمچنین تعداد کودکان کاری کھ در 
کنند بقدری زیاد است کھ  ھا کار می خیابان

توانند تحت سازماندھی  در عمل نمی
این نکتھ نیز باید .  ھا قرار بگیرند باند

یادآوری شود کھ باند مقدم بر شرایطی کھ 
کند  این کودکان را مجبور بھ کار می

گیرد، تنھا  نیست؛ اگر باندی شکل می
ی سودجویان در  نوعی سوءاستفاده

سازماندھی کودکانی است کھ شرایط 
اقتصادی آنھا را مجبور بھ کار کرده 

این کودکان برای بقای خود و .  است
 خود باید کار کنند، اگر کودکی  خانواده

ھا  ھا ھزار کودک جذب باند ھم در میان ده
شود، مجرم نیست، او قربانی  می

  .مضاعف است
 

سالھاست کھ مردم، بر سر دو راھی 
خریدن و یا نخریدن از کودکان کار در 

اما خریدن و یا .  اند خیابان گیر کرده
 .ی ما نیست نخریدن از این کودکان مسالھ

ای چون شرایط اقتصادی و  عوامل پیچیده
فقر بازتولید کننده جایگاه کار کودک در 
سیستم اقتصادی ھستند کھ خریدن و 
نخریدن از این کودکان تاثیری در آن 

ھای اخیر نیز تعدیل  طی سال.  ندارد
بھ طور مثال آزادسازی (  ساختاری

) ھا و خصوصی سازی تولید قیمت
صورت گرفتھ و اختالف بین درآمد و 

 ناشی از آن، بسیاری از خانواده ھا  ھزینھ
را مجبور کرده است کھ برای بقا، از 

شان استفاده  درآمد حاصل از کار کودکان

ای کھ ما با آن مواجھ ھستیم  مسالھ.  کنند
 . ی برخورد با این کودکان است نحوه

 
ترحم، تحقیر، پرخاش و نادیده گرفتن این 

ای برای  کودکان ھر یک بھ اندازه
یادمان باشد .   زا است کودکان کار آسیب

کھ آنھا فروشنده ھستند، باید ھمانطور با 
  آنھا برخورد کرد کھ با یک فروشنده

باید از .  شود بزرگسال برخورد می
موضع برابر وارد مذاکره شد، چانھ زد، 
اگر توافق حاصل شد، خرید کرد و اگر 

 کوچک است کھ انتخاب  نھ این فروشنده
  .کند کھ جنسش را بھ ما نفروشد می

بسیاری بر این باورند کھ با خرید 
خوراکی و لباس برای این کودکان، 

اما مسالھ .  حداقل کمکی را بھ آنھا بکنند
اینجاست کھ ھمانطور کھ خرید کردن و 
یا نکردن از این کودکان تاثیری در 

 آنھا ندارد، خریدن لباس و  زندگی
خوراکی نیز تاثیری در زندگی آنھا 

بطور مثال خرید خوراکی تاثیری .  ندارد
کما اینکھ خرید .  در فقر غذایی آنھا ندارد

ای با این  خوراکی حاصل برخورد دوگانھ
کودکان است کھ بجای نگاه برابر بعنوان 
یک فروشنده، از روی ترحم، با خرید 
خوراکی نوعی برخورد تحقیر آمیز با این 

کنیم کھ بھ او یادآور شویم او با  کودک می
این .  دیگر کودکان این جامعھ فرق دارد

نوع برخورد این کودکان را بھ سمت 
ھای  تکدی گری کھ بھ مراتب آسیب
. دھد بیشتری بھ آنھا می رساند سوق می

باید یادمان باشد کھ این کودکان در 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی متفاوتی 
نسبت بھ کودکان طبقھ متوسط جامعھ 

اند، اما پیش از ھر چیز انسان  بزرگ شده
ھا باید از موضع  ھستند و رفتار ما با آن

در اینجا باید این نکتھ را نیز .  برابر باشد
متذکر شویم کھ کودکان کاری کھ در 

 ده درصدبینیم، کمتر از  خیابان می

کودکان کاری ھستند کھ قربانی سیستمی 
شوند کھ نیروی کار ارزان قیمت آنھا  می

را بیشتر از نیروی کار پدرانشان 
 .خواھد می
 

ھای خود  این کودکان کمک خرج خانواده
ھایشان  ھستند، جدا کردن آنھا از خانواده

توسط بھزیستی باعث افزایش فشار بر 
ھا و ھمچنین محروم شدن خود  خانواده

 –گاھی بھ نام خانواده  این کودکان از پناه
کما اینکھ .  شود می  -حتی بد سرپرست

بھزیستی ھیچ نوع خدماتی بھ کودکان 
دھد و با ضبط وسایل کار آنھا و  ارائھ نمی
ھای تحقیر آمیز و خشونت آمیز  برخورد

با این کودکان، بعد از مدت کوتاھی آنھا 
ھایشان تحویل و یا حتی در  را بھ خانواده

صورتیکھ کسی برای تحویل گرفتن آنھا 
مراجعھ نکند، مجددا در خیابان رھا 

الزم بھ ذکر است کھ این  .کند می
برخوردھا با کودکان مھاجر افغان بسیار 
بدتر از کودکان ایرانی است کھ حتی 
ِ مرز این کودکان  ممکن است منجر بھ رد

بھزیستی چنان با .  ھایشان شود و خانواده
کودکان کار برخورد کرده است کھ 
سالھاست بھ بزرگترین ترس این کودکان 

نگاه بھزیستی و پلیس بھ .  تبدیل شده است
این کودکان از دیدگاه مجرم است، در 
حالی کھ این کودکان تنھا قربانی سیستم 
اقتصادی ھستند کھ آنھا را جای کالسھای 
درس بھ خیابانھا و کارگاھھا فرستاده 

 .است
 

در آخر باید این نکتھ را ذکر کنیم کھ 
 تر از  ای ی کار کودک بسیار ریشھ مسالھ

آن است کھ بتوان با اقدامات فردی آن را 
برای حل آن باید تمام کسانی کھ . حل کرد
ی این کودکان را دارند تبدیل بھ  دغدغھ

نیروھای اجتماعی شوند کھ برای ساختن 
دنیایی بھتر برای این کودکان سازماندھی 

ی  لذا ما از تمامی کسانی کھ دغدغھ. شوند
این کودکان را دارند دعوت بھ ھمکاری 

 .کنیم می
 

ی کودکان بتوانند  بھ امید روزی کھ ھمھ
بدون دغدغھ کودکی کنند، روزی کھ 

 .ھمین امروز ھم ممکن است
 

نظرات مطروحھ در این متن، تنھا 
نظرات تعدادی از اعضای جمعیت دفاع 

تواند  از کودکان کار و خیابان است و می
  .نظرات کل مجموعھ نباشد
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 نلی علی
 
 
 
 

ً می دانند  خیلی از کودکان خیابانی دقیقا
کھ تو چھ چیزی می خواھی از آنھا 

بھ تو نگاه می کنند؛ سخنانی بر .  بشنوی
لب می آورند کھ بھ دلت بنشیند ؛ در یک 
چشم بھم زدن داستانی را برایت نقل می 

 . کنند کھ برای شنیدنش بھ آنجا آمدی
این راز بقای آن .  آنھا خیلی زیرک ھستند

 .ھاست
یادم میاد خبرنگاری بھ من گفت کھ 
چگونھ از حرفھای یک دختر بچھ 

 .خیابانی حیرت زده شده است
دختر مورد بحث بھ خبرنگار گفتھ بود بھ  

 پیوستھ ٢٠١١تظاھرات خیابانی ژانویھ 
زیرا خواھان دگرگونی ھای سیاسی و 

من دختری را .  اجتماعی در کشور است
کھ خبرنگار مزبور درباره اش صبحت 

برای او دگرگونی .  می کرد می شناسم 
سیاسی معنائی ندارد بھ این دلیل ساده کھ 
اصوال درکی از معنای دگرگونی سیاسی 

من ماه ھاست کھ این دخترھا را .  ندارد
آشنائی ام نھ یک آشنائی کوتاه . می شناسم

نیم ساعتھ برای انجام مصاحبھ بلکھ 
ھنگامی کھ می .  آشنائی طوالنی است

رقصند برایشان کف می زنم، ھنگامی کھ 
در گروه درمانی صحبت می کنند با 
عالقھ بھ حرف ھایشان گوش می دھم، با 
آن ھا مشترکا بھ داستان ھا و اتفاقات 
خیابان می خندیم و ھنگامی کھ بھ خود 
شان آسیب می رسانند، زخم ھایشان را 

من با آن ھا بھ طور واقعی .  پاک می کنم
زندگی کرده ام و بھ ھمین علت احساس 

 یکی از »تکرید«کردم می توانم از 
دختران خیابان بھ پرسم کھ آن ھا واقعا 

 .برای چھ بھ میدان ھا می روند
دو نفری در الک مصاحبھ کننده و 

 با »تکرید«:  مصاحبھ شونده رفتیم

 را )ام پی تری(خوشحالی دستگاه ضبط 
در دست گرفت، آن را روشن کرد، و از 
این کھ می تواند کمی بعد افکار خود را 

از من .  دوباره بشنود سرشوق آمد
خواست برایش یک دستگاه ضبط مشابھ 
بخرم تا خاطرات روزانھ خود را در آن 
ضبط کند زیرا نھ خواندن بلد است و نھ 

پس از آن، من در موقعیت .  نوشتن
مصاحبھ قرار گرفتھ و دختر چھار ماھھ 
او را در آغوش گرفتم ؛ نوزادی کھ تنھا 

 .چیزی کھ یادگرفتھ لبخند زدن است
ھر کس داستانھای دختربچھ ھای خیابانی 
را از من شنیده بالفاصلھ گفتھ من البد 
باید خیلی قوی باشم کھ توانستھ ام زندگی 
با آنھا را تجربھ کنم و بھ داستانھایشان 

ھر بار کھ من این داستانھا را .  گوش بدم
می شنوم از لبخند ھای این نوزادان آه از 

آری، ھیچ چیز بھ اندازه .  نھادم بر می آید
 . این لبخندھا قلب مرا بھ درد نمی آورد

تاب بستن لبخند برگرد لب ھای این 
نوزادان، بزرگترین تجلی نابرابری میان 
ما می باشد، نشان از آن دارد کھ در آغاز 
این لبخند ھا بھ طور دردناکی شبیھ ھم 
ھستند، اما در ادامھ برخی از این لبخندھا 
ارزش بی ھمتائی پیدا می کنند زیرا 
زندگی با ھمھ قدرت در صدد درھم 
شکستن آنھا بر می آید و لذا از آنھا جز 
یک لبخند، ھیچ چیز دیگری باقی نمی 

 .ماند
 
 شروع بھ صحبت کرد و در »تکرید«

باره انقالب گفت؛ درباره این کھ چگونھ 
 »رامسس«کودکانی کھ در میدان 

Ramses)  ( می خوابیدند بھ میدان تحریر
او این نقل و انتقال را .  نقل مکان کردند

تو .  بعنوان یک مھاجرت توصیف کرد
کھ سبز ھم نیست  -گوئی تکھ زمین سبزی

کھ بر روی   -ولی قاعدتا  باید سبز باشد 
آن گذران می کنند شھری است کھ بھ آن 
ھا تعلق دارد؛ شھری با شھروندان 
کودک، کودکانی فاقد شناسنامھ، فاقد 
سرپناه، فاقد خانواده بیولوژیک و محروم 

 .از حمایت
 می گوید روزی یکی از »تکرید«

کودکان دوان دوان بھ نزد آن ھا در میدان 
 آمد و خبر داد کھ میلیون ھا »رامسس«

دو نفر .  نفر در میدان تحریر جمع شده اند
از کودکان خیابانی کھ با ھم ازدواج کرده 

ازدواج و تشکیل خانواده در میان (بودند 
کودکان خیابانی از سن چھارده سالگی 
شروع می شود و با آنچھ کھ ما با آن 

تصمیم می گیرند کھ )  آشناییم تفاوت دارد
این فرصت بزرگ برای دزدیدن تلفن 

او ھنگامی . ھای موبایل را از دست ندھند
کھ بھ اینجا رسید خنده اش گرفت و گفت 

العمل خبرنگاران   باید دید کھ عکس
درباره دالئل واقعی رفتن بخشی از 

چھ )  تحریر(کودکان خیابانی بھ میدان 
 . خواھد بود

البتھ ھمھ بچھ ھا :  در ادامھ اضافھ کرد
این را برای .  برای دزدی بھ آن جا نرفتند

مدت ھا مردم بھ ما می گفتند !  خنده گفتم
کھ خیابان بد است و ما باید خیابانھا را 

اما بھ یکباره ھمھ بھ خیابان ھا . ترک کنیم
ریختند، بھ میدان تحریر ریختند بنابراین 

 بھ میدان »رامسس«ما ھم از میدان 
مردمی کھ آنجا .  تحریر نقل مکان کردیم

بودند با ما صحبت می کردند، بھ ما غذا 
می دادند، با ما شوخی می کردند و برخی 
نیز تالش داشتند بھ ما خواندن و نوشتن 

ما حتی در آن جا در کنار .  یاد دھند
کسانی کھ بوی خوب از بدن شان بھ مشام 

ما ھم بھ آن ھا کمک . می رسید، خوابیدیم
وقتی کھ غذا تمام می شد ما بھ .  کردیم

آنھا می گفتیم کھ از کجا می توانند ارزان 
ما بھ آنھا .  ترین غداھا را تھیھ کنند

بھترین راه فرار از پلیس را نشان می 
) Atari(برای این کھ بازی آتاری .  دادیم

از قیافھ من .بازی مورد عالقھ ما می باشد
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

 متوجھ شد کھ اینجا را درست نفھمیده ام و 
ما بھ ماشین پلیس آتاری می : توضیح داد 

گوئیم و تمام روز در حال دویدن و مخفی 
ولی برای ھمھ ما .شدن از آن ھا ھستیم 

روشن شد کھ پلیس میدان تحریر با پلیسی 
کھ ما می شناختیم متفاوت است ؛ آن ھا 
وقت شان را با دودیدن بھ دنبال ما تلف 
نمی کنند؛ آن ھا راستی راستی شلیک می 

 . کنند
 

داستانھا و تحلیل ھای او در باره آن چھ 
کھ کودکان خیابانی را بھ میدان تحریر 

ھمھ دالیل، حتی .  کشید مغرضانھ نبود
دزدی تلفن ھای موبایل برای من قابل فھم 
بود و من ھمھ این ھا را با این واقعیت 
ارتباط می دادم کھ تازه شرو ع کرده 

 .بودم بھ شناختن کودکان خیابانی
با این وصف، پس از سپری شدن دو 
سال، پاسخ کودکان خیابانی در باره این 
کھ چرا در انقالب شرکت کردند، مرا 

کودکان درحال صحبت با .  شوکھ کرد
ھمکار من عادل بودند؛ کسی کھ در 
ھیجده سال گذشتھ زندگی خود را وقف 

او بھ .  کار با کودکان خیابانی کرده بود
پائین نگاه کرد و بھ من گفت کھ نحوه 

تغییر کرده و او ) کودکان(صحبت این ھا 
نمی داند کھ چھ کسی با بچھ ھا صحبت 
ً کسی بوده کھ با او  کرده است ولی قطعا

بچھ ھا در حالی کھ شیشھ .  تفاوت دارد
ھای کوکتل مولوتف در دستشان بود از 
کنار عادل دویده و از او می پرسیدند 
زندگی من چھ ارزشی داره؟ من می خوام 
مثل یک شھید بمیرم، بطوری کھ خدا 
تمام اعمال بدی را کھ در این دنیا انجام 

من می خوام بمیرم .  دادم بر من ببخشھ
برای اینکھ معنایی بھ زندگی ام بدم چرا 

من می .  کھ زندگی من ھیچ معنایی نداره
خوام بمیرم تا تمام مردمی کھ در میدان 
تحریر ھستند در باره من صحبت کنن و 

. در مراسم تشیع جنازه من شرکت کنن
من می خوام بمیرم تا کسانی بھ یاد من 
باشند و قیافھ مرا بر روی دیوارھا نقاشی 

 .بابا من دیگر از مرگ نمی ترسم. کنند
رابطھ کودکان خیابان با انقالب در دو 

با این .  سال گذشتھ تغییر کرده است
وصف اگر فکر کنیم کھ بچھ ھا با آگاھی 
در خط مقدم جبھھ قرار گرفتھ اند دچار 

نمی توان .  نوعی رمانتیسیسم شده ایم
برای افکاری کھ کودکان را بھ خط مقدم 

 . می کشاند آن ھا را مقصر دانست
 سالھ ای کھ کشتھ ١٣در باره عمر پسر 

عمر با شلیک گلولھ بھ .  شد چھ باید گفت
قلبش توسط سربازان ارتش، کھ در پی 
حفظ خط فاصل سربازان با مخالفین 

آیا او برای دزدیدن تلفن .  بودند، کشتھ شد
آیا او بھ آنجا .  موبایل بھ آنجا رفتھ بود؟ نھ

رفتھ بود برای آنکھ می خواست صورت 
کوچکش در تصویر ھای گرافیتی میدان 

 ھای اطراف تحریر کشیده شود؟ 

بھ عمر شلیک شد بخاطر آن کھ آنجا .  نھ
بھ عمر شلیک شد برای آن کھ می .  بود

خواست از خیابانھا خارج شود و زندگی 
می خواست .  شرافتمندانھ ای داشتھ باشد

از خیابانھایی کھ اکنون محل زندگی 
بسیاری از طبقات، مذاھب، سنین و 

عمر مورد .  ایدئولوژیھا شده خارج بشھ
اصابت گلولھ قرار گرفت برای آن کھ در 

ولی بیش از ھر .  حال پیمودن این راه بود
علتی عمر برای آن مورد اصابت گلولھ 
قرار گرفت کھ برای کشتن او ھیچ کس 

قلب .  مورد بازخواست قرار نمی گیرد
کوچک عمر ھدف گلولھ قرار گرفت بھ 
خاطر آن کھ بسیاری آن قدر زبون و 
ضعیف ھستند کھ حاضر نیستند مسئولین 

 . را مورد بازخواست قرار دھند
 

این مقالھ برای ھمھ عمرھائی است کھ 
 ً دستگیر و یا بھ گلولھ بستھ شده اند صرفا
ً بھ  بخاطر آن کھ در آن جا بودند، صرفا
خاطر آن کھ جای امن دیگری سراغ 

 .نداشتند
 
 کارشناس جغرافیای انسانی »نلی علی«

 است کھ دکترای خود را در کالج بیربک
)Birkbeck  ( در دانشگاه لندن می

او با دختران و مادران جوان .  گذراند
 .خیابانی در قاھره کار می کند
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 قاسم دبیری؛ 
 عضو اتحادیھ آزاد کارگران ایران

 :عید نوروز فرا می رسد
چشمان مضطرب کودک بھ در دوختھ 
شده، پدر از راه می رسد خستھ و 
درمانده، خشم سراپای وجود کودک را 
فرا گرفتھ ونھیب پر سوز او وجود پدر 

در دستان پدر چیزی .را نشانھ رفتھ است
مجری تلویزیون با لبخند .  وجود ندارد

عید :  ادامھ می دھد، امام علی می فرمایند
 .ما روزیست کھ در آن گناه نکرده باشیم

پدر مات و مبھوت است باالخره تصمیم 
پیشتر ھم بھ آن فکر   –خود را می گیرد 

اطراف خیابان ناصر خسرو   –کرده بود 
بھ او می گویند بھ .  تھران قدم می زند

دنبال اعالمیھ ھای نصب شده بر در 
ودیوارھا باشد، اما پیشتر بھتر است 

خود را از طرف )  کلیھ(گزارشی از 
پزشک در دست داشتھ باشد در این 
صورت راحتر می تواند برای فروش 

 ھرکلیھ بین پنج تا !کلیھ خود اقدام کند
 .شش میلیون تومان معاملھ می شود

رویداد ذکر شده کامال واقعی و شرحی کھ 
گذشت مربوط بھ یکی از کارگران 

  .شرکت ایرانی میباشد
البتھ در شرایطی کھ ھمھ کارگران در 
فقر و ناداری زندگی می کنند این بار نیز 
حمیت و غیرت کارگران دست بھ دست 
داده و مقدار پولی تھیھ و در اختیار این 
کارگر عزیز گذارده شد تا چشمان بی 
رمق کودک خردسال در دستان پدر 

در مورد این .  ھدایای نوروزی ببیند
 ! کارگر کلیھ فروشی بھ تعویق افتاد

  .دردا کھ این معما شرح و بیان ندارد
آنانکھ احادیث معنوی بر پرده نمایش ریا 
و تزویر خود نگارش می کنند، پرده 
رنگینی از نام و رسم کارگر تصویر می 
کنند و شعر شرمندگی کارگر بی نوا در 
برابر فرزند خرد سال را پشت پرده بی 
حمیتی خود جا ساز می کنند، نمی دانند و 
یا نمی خواھند بفھمند کارگر ضجھ کودک 
بینواست، کارگر تابلوی دستان پینھ بستھ 

 است، شعری از قلب پر کینھ،  شعر
 استثمار و شعری از  از زنجیر سنگین

. . خشم و خروش وشعری از غارتگران 
 ٢٥دامھ درصفحھ .                     
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 : گردآوری و تنظیم از

 
 
 

                          
 
 
 
 

 
 مرجان واعـظ

 
 ماموران وزارت اطالعات سمنان

چھار تن از دانش آموزان بھایی را 
ھای ایشان  بدون اطالع خانواده

 .بازداشت کردند
ماموران اعزامی با در اختیار داشتن 
تائیدیھ از طرف اداره کل آموزش و 

ھای  پرورش شھر سمنان وارد دبیرستان
شھید بھشتی و امیرکبیر سمنان شده و 
چھار نفر از دانش آموزان بھایی این 

سینا فناییان، ارمین هللا :  مدارس بھ نامھای
وردی، رامین امیری و یونس خانجانی را 
از کالس درس خارج کرده و پس از 
بازداشت بھ ستاد خبری اداره اطالعات 

نوجوانان بھایی فوق الذکر .  منتقل کردند
در ستاد خبری چندین ساعت تحت 

گیرند و از ایشان  بازجویی قرار می
شود ھر چھ اطالعات در  خواستھ می

 روز قبل ٢۴رابطھ با اردشیر فناییان کھ 
دانند را در اختیار  بازداشت شده می
ھم چنین با تھدید و .  بازجویان قراردھند

شود  وعده و وعید از ایشان خواستھ می
کھ در بین بھاییان سمنان برای اداره 

از طرف دیگر .اطالعات جاسوسی کنند
والدین این چھار دانش آموز بھایی بعد از 

 بعدازظھر کھ فرزندانشان از ٢ساعت 
مدرسھ بھ منزل بازنگشتند بھ دلیل 
نگرانی از دیرآمدن فرزندانشان بھ مدرسھ 

کنند کھ مدیر مدرسھ  ایشان مراجعھ می
پس از مدتی طفره رفتن از پاسخگویی 

ھا جریان بازداشت  باالخره برای خانواده
 .کند فرزندانشان را تعریف می

چھار نوجوان بھایی مذکور پس از چند 
 .شوند ساعت بازجویی آزاد می

 
 طرفھای درگیر در جنگ سوریھ

 .کنند کودکان را استخدام می
ھر دو طرف بحران از کودکان بعنوان 
باربر، نگھبان، خبرچین و جنگجو و در 
  مواردی بھ شکل سپر انسانی بھره

 . کنند برداری می
نزدیک بھ دو میلیون کودک سوری 
نیازمند کمک و یاری ھستند و خشونتھای 
دو سال گذشتھ بر تمام جوانب زندگی آنان 

  .اثر جدی گذاشتھ است
اند کھ از ھر چھار  پژوھشگران دریافتھ

کودک سوری کھ از آنھا پرسش شده، سھ 
اند کھ دست کم یکی از نزدیکان  نفر گفتھ

خود را در درگیریھای سوریھ از دست 
ھمچنین، یک کودک از ھر سھ .  اند داده

کودک، گفتھ است کھ مورد ضرب و شتم 
 .و یا اصابت گلولھ قرار گرفتھ است

بسیاری از این افراد بھ خدمات بھداشتی 
دسترسی ندارند و در شرایط بھداشتی 

کنند کھ خطر ابتالی  نامناسبی زندگی می
ھا را افزایش داده  آنان بھ انواع بیماری

بدلیل ادامھ جنگ، بسیاری از .  است
ھای سوری برای یافتن مواد  خانواده

غذایی با دشواری مواجھ ھستند و کمبود 
این مواد منجر بھ افزایش شدید قیمت آنھا 

ھای فقیر را از دسترسی بھ  شده و خانواده
 . غذای کافی محروم کرده است

آموزش کودکان سوریھ ھم با اختالل رو 
بھ رو شده و نزدیک بھ دو ھزار مدرسھ 

ھا آسیب دیده و یا بھ  یا در درگیری
جاشدگان  پناھگاه موقت برای اسکان بی

 گزارش صندوق .داخلی تبدیل شده است
شود کھ کودکان  نجات کودکان یادآور می

بحران `  قربانیان فراموش شده`سوریھ،
آنان با خطر مرگ و .  این کشور ھستند

ھای روحی و روانی رو بھ رو بوده  آسیب
رسانی نیز  و از امکانات اولیھ کمک

 .محروم ھستند
ھای  صندوق نجات کودکان خواھان کمک

المللی برای کودکان و نوجوانان  بین
سوری شده و تاکید کرده کھ تنھا راه پایان 
دادن بھ درد و رنج این کودکان، توقف 

در گزارش این سازمان آمده .  جنگ است
ھای نظامی در ھر دو سوی  کھ گروه
، شماری از کودکان را بھ اجبار  درگیری

این گزارش .  اند بھ استخدام خود در آورده
کند کھ برای گروھی از  خاطرنشان می

ھا و کودکان و نوجوانان سوری،  خانواده
ورود بھ فعالیتھای نظامی مایھ مباھات 

 . است
گوید در برخی  صندوق نجات کودکان می

موارد از کودکان ھشت سالھ بھ عنوان 
 سپر انسانی استفاده شده است

 سی فارسی بی منبع بی
 
 کودکان سوریھ، قربانیان از یاد رفتھ

 .جنگ
کودکان را "  طبق گزارش گروه امداد

نزدیک دومیلیون کودک "  نجات دھید
سوری پس از دو سال مناقشھ کھ بر 
توانایی آنھا برای خوردن غذا، رفتن بھ 
مدرسھ و دسترسی بھ وسائل بھداشتی اثر 

َشتھ است، بھ کمک نیاز دارند زد ز .  گذا
خورد بین مخالفین رژیم اسد و نیروھای 
دولت سوریھ بھ بیمارستان ھا و مدارس 
آسیب رسانده است و تقریبا ھرخانواده ای 
کھ گروه با آنھا صحبت کرد گفتند بھ 

 . توالتھای تمیزدسترسی ندارند
گروه امداد از تمام طرفھای مناقشھ  

 اجازه دھند کمکھای انسانی ،خواستھ است
بھ نیازمندان برسد، در ھمین حال بھ 
استفاده از مواد منفجره در نواحی 

 . پرجمعیت پایان دھند
 ھمچنین جنگجویان را ،گروه امداد

ترغیب می کند استخدام سربازان 
تحقیقگران   –خردسال را متوقف سازند 

سازمان ملل در اوائل ھفتھ گفتند ارتش 
سوریھ و مخالفان ھر دو از این شیوه 

گروه کودکان را نجات .  استفاده می کنند
دھید از شورای امنیت سازمان ملل متحد 
خواستھ است کھ برای پایان دادن بھ 
خشونت و تضمین دسترسی کودکان بھ 
کمک ھای انسانی درسراسر سوریھ 

گروه می گوید بسیاری از .  حمایت کند
کودکان درحالی کھ از جنگ و تھدید 
خشونت جنسی می گریزند، از خانواده 

 .ھایشان جدا شده اند
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 . . .ادامھ از صفحھ پیش 

آموزان دختر بدلیل عدم  اخراج دانش
پرداخت وجھ نقد مطالبھ شده از سوی 

 .مدرسھ
ی آموزش و پرورش شھرستان  اداره

آموزان دختر  مریوان، شماری از دانش
مدارس این شھر را بھ دلیل عدم پرداخت 

ی تحصیل  وجھ نقد مطالبھ شده از ادامھ
 . محروم کرد
" ی فاطمھ زھرا مدرسھ"مسئوالن 

آموزان مبلغ  شھرستان مریوان از دانش
 ھزار تومان وجھ نقد مطالبھ کرده ١٠٠

آموزان بھ دلیل  اند اما تعدادی از دانش
بضاعتی و عدم پرداخت وجھ مطالبھ  بی

ی آموزش و پرورش از  شده توسط اداره
دبیرستان .  ادامھ تحصیل محروم شدند

آموزانی است کھ  دانش   فاطمھ زھرا ویژه
از روستاھای اطراف مریوان بھ منظور 

 ماه در آنجا ٩ی تحصیل بھ مدت  ادامھ
مسئوالن این .  باشند مشغول بھ تحصیل می

آموزان  مراکز تحصیلی نھ تنھا با دانش
ھمکاری نکرده بلکھ آنان را برای 

ی وجھ نقد تحت فشار  دریافت و مطالبھ
ی منابع مطلع، بیش  بھ گفتھ.  دھند قرار می

 دانش آموز دختر بدلیل عدم ٤٠از 
 پرادخت پول از ادامھ تحصیل محروم 

ھ "  فاطمھ زھرا" دبیرستان .  اند شده ران دخت
ر دانش شت ی اھای  بوده و ب وزان روست آم

ن دانش"  نھ نھ"، "چور"  ی وزان  و ھمچن آم
ع  واب ی از ت راوا" روستاھای ی در "  خاو م

ز .  آنجا مشغول بھ تحصیل ھستند ی پیشتر ن
ده" ھای  مدرسھ " شیخ شلتوت، الزھرا، مائ

 " درویشان"  در سنندج و ھمچنین مدرسھ
دج، "  ژاورو" ی  در منطقھ ن ع سن واب از ت

د    ھزار٣٠٠ تا ١٥٠مبلغ  ق ھ ن تومان وج
 .از دانش آموزان مطالبھ کرده بودند

 منبع دانشجو نیوز
 
 سالھ با ٩٠ازدواج یک پیرمرد 

 .  سالھ در عربستان١۵دختری 
بھ گزارش افکارنیوز بھ نقل از فرارو، 

 سالھ با دختری ٩٠ازدواج یک پیرمرد 
 سالھ در عربستان در ازای مھریھ ١۵

سنگین، باعث محکومیت ھا و انتقادھای 
ھا و فعاالن در  شدید از سوی گروه

ھای اجتماعی و حقوق بشری این  رسانھ
 .کشور شده است

 سالھ عربستانی پس از فرار ٩٠پیرمرد 
 سالھ بھ خانھ والدینش، اعالم ١۵عروس 

کرد کھ ازدواجشان کامال قانونی و 
 ١٧درست بوده و برای ازدواج با وی 

 دالر آمریکا بعنوان مھریھ ۵٠٠ھزار و 

 .پرداخت کرده است
 سالھ عربستانی ھمچنین از پدر ٩٠داماد 

زن خود خواستھ تا عروسش را بھ وی 
 .بازگرداند یا پول پرداختی را مسترد کند

 
 تداوم مرگ کودکان بر اثر سرما در

 .افغانستان
بھ گزارش مقامات والیت تخار 
افغانستان، ھفت کودک دیگر در یکی از 
شھرھای این والیت بر اثر سرمای شدید 
و بارش سنگین برف جان خود را از 

 .دست دادند
واقع در "  کل افگان"فرماندار شھرستان 

این :  والیت تخار بھ خبرنگاران گفت
کودکان در مناطق دور افتاده کھ راھھای 
مواصالتی مناطق مسکونی آنھا بر اثر 
بارش سنگین برف مسدود است، جان 

پیش از این نیز منابع رسمی .  باختھ اند
 کودک بر ١٥افغانستان اعالم کردند کھ 

اثر سرما و نبود وسایل گرمایشی مناسب 
 . در کمپھا جان خود را از دست داده اند

تلفات ناشی از سرما و بارش سنگین 
برف در مناطق مختلف افغانستان بھ بیش 

 . تن رسیده است٨٠از 
 
 نوجوان وارد چرخھ سیصدروزانھ 

 .شوند اعتیاد مي
 اعتیاد بھ متادون آلوده یھمھ مراكز درمان

 !اند شده
 سن شروع اعتیاد، ، دولتی،طبق آمار 

 ٣٠٠ است و روزانھ ی سالگ١٧ تا ١٥
 .شوند ینوجوان وارد چرخھ اعتیاد م

كودكان پنج ساالھ و ھفت سالھ معتاد و  
اند  حتي كودكاني كھ معتاد بھ دنیا آمده

 .روبرو ھستیم
 ی و خانگی ھزینھ خشونتھایمددكار

 . دھد ی را كاھش می زندگیكمبود مھارتھا
 ٣٠٠ی  ال٢٠٠ تعداد معتادان ٧٠در سال 

ھزار نفر بود اما در حال حاضر بھ بیش 
 . از دو میلیون نفر افزایش یافتھ است

 ).ایسنا( دانشجویان ایران یخبرگزار
 
 سال ۶ ھزار کودک زیر ٢٠٠حداقل 

 .برند از فقر غذایی رنج می
مدیر کل امور    ،ی منشناصر ایروان

ھای اجتماعی و درمان  بھداشت، بیمھ
 ھزار ۵کمیتھ امداد :  کمیتھ امداد گفت

 سال كھ دچار فقر غذایی ۶کودک زیر 
ھستند، را تحت پوشش خود در آورده 

این در حالی است کھ در کشور .  است
 سال ۶ ھزار کودک زیر ٢٠٠بیش از 

 !دچار فقر غذایی وجود دارد

 
 سالھ ١٤قطع انگشتان کودک کار 

 .در چرخ گوشت
کرد،   سالھ کھ در قنادی کار می١۴دختر 

چھار انگشت خود را در چرخ گوشت از 
در این حادثھ کھ در یک کارگاه . دست داد

قنادی در روستای رباط سرپوش از توابع 
شھرستان سبزوار صبح امروز بھ وقوع 

 سالھ ١۴پیوست چھار انگشت کارگر 
ماموران نجات آتش .  قنادی قطع شد

نشانی سبزوار بھ محل حادثھ اعزام شدند 
کھ پس از رسیدن بھ محل و ارزیابی 
حادثھ، اقدام بھ بازکردن محفظھ تیغ و 

لھ مارپیچ چرخ گوشت کردند و ھمراه  می
 بھ ١١۵مصدوم با خودرو اورژانس 

بعد .  بیمارستان امداد سبزوار انتقال دادند
 دقیقھ بھ طول انجامید، ۴۵از عملی کھ 
 سالھ در حالی از چرخ ١۴دست دختر 

 انگشت خود ۴رھا شد کھ متاسفانھ    گوشت
 .را از دست داده بود

 ١٣٩١اسفند  ٢١ھرانا 
 
 پنج نوجوان بر اثر انفجار در

مدرسھ آموزش حمالت انتحاری در 
 .افغانستان کشتھ شدند

کم پنج  نو، دست در نخستین روز سال
نوجوان در انفجاری در والیت جنوبی 

مقامھای محلی در .  ھلمند کشتھ شدند
اند کھ انفجار صبح  ھلمند تایید کرده

، در ) مارس٢١(پنجشنبھ، اول فروردین 
داخل یک مدرسھ دینی واقع در ولسوالی 
مارجھ این والیت روی داد کھ در آن بھ 
جوانان و نوجوانان حمالت انتحاری 

این انفجار شش .  شد آموزش داده می
 .زخمی ھم برجای گذاشتھ است

 ١٣٩٢ فروردین ١سی فارسی  بی بی
 
زی بھ مدرسھ باز   ماللھ یوسف

 .میگردد
 سالھ کھ مھرماه سال ١۵زی   ماللھ یوسف

ھایش در حمایت از   بدلیل فعالیت١٣٩١
حق تحصیل دختران در پاکستان مورد 
اصابت گلولھ طالبان قرار گرفتھ بود، پس 
از طی یک دوره درمان بھ مدرسھ 

ماللھ کھ در دبیرستانی در .  بازگشت
دھد،  بیرمنگام انگلستان ادامھ تحصیل می

گوید از بازگشت بھ مدرسھ بسیار  می
خوشحال است و امیدوار است کھ ھمھ 
کودکان بتوانند از حق تحصیل برخوردار 

 .شوند
 رادیو فردا: منبع
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 ،نھاد کودکان مقدمند

 شھر استکھلم در
 بمناسبت سال نو،

جشن با شکوھی 
 برای کودکان در

مارس ١۶روز شنبھ 
بر پایی .  برگزار کرد

این جشن یکی از مجموعھ کارھا و 
 .فعالیتھای نھاد کودکان مقدمند می باشد

 جامعھ اعضایکودکان یکی از مھمترین 
 یکی از فعالیتھای نھاد کودکان .ھستند

مقدمند، مقدم شمردن کودکان و حقوق 
 .ستنھاآانسانی 

معموال با فرا رسیدن سال نو و یا 
مراسمھای مھم دیگر برگزاری جشنھا و 
شادیھا برای بزرگساالن است، ولی نھاد 
کودکان مقدمند این سنت را میشکند و در 
این مراسم و مناسبتھا جشنھا را فقط 
مخصوص بزرگساالن نمی داند بلکھ 
کودکان این گلھای زیبا را احترام 
میگذارد و بمناسبت ھر عید نوروز و 

 جشن با شکوھی برای این ،کریسمس
 . برپا میداردعزیزان 

این جشن با ھمکاری فعالین نھاد کودکان 
مقدمند، دوستان و عالقمندان این نھاد 
درشھر استکھلم با تبلیغات رادیویی، فیس 

پخش    مختلف و اینترنتی، سایتھاییبوک
 شھر مختلف در محالت ی جشنھا  آفیش

 . انجام شد

تعداد .  جشن با شکوه خاصی برگزارشد
قابل مالحظھ ای از کودکان و والدینشان 
از این جشن استقبال کردند وشرکت 

جشن بھ زبانھای فارسی و سویدی .  کردند

برگزار شد کھ با برنامھ ھای مختلفی از 
 جملھ موسیقی، رقص، نمایش عروسکی،

خواندن شعر و آواز بزبان فارسی و 
انگلیسی از ھنرمندان خوش صدا، 
مسابقات مختلفی چون مسابقھ طناب، 
قاشق و گردو و مسابقھ صندلی انجام 

برگزاری سفره ھفت سین، نقاشی .  گردید
روی صورت کودکان نیز توسط 

 . ھمکاران ما انجام شد

جشن با موسیقی شاد و دلنشینی شروع شد 
پر انرژی   کھ با ھمکاری مجریان قابل و

در حین شادی و خوشحالی .  پیش برده شد
 خوراکی ودر جشن از کودکان عزیز با 

شیرینی و از والدین عزیز ھم با   آبمیوه و
 . دچای ، قھوه وشیرینی پذیرایی ش

پی پی لونگستروم عزیز ما نیز شروع بھ 
جنب وجوش کرد و در این فکر بود کھ 

ھایش را بھ بچھ ھا   چطور بتواند سکھ
بدھد و باھاشون دوست بشود کھ در این 
حین ھنرمندان شروع بھ خواندن شعر و 
موزیکھای مختلف و دلنشینی کردند ولی 
در این میان رابین ھود مھربون ھمراه 

  . بچھ ھا و دوست خوبی برای آنان بود
در بین برنامھ ھای بسیار دیدنی و سرشار 
ازعشق و شادی، عروسکھای بسیار زیبا 
با لباسھای خیلی خوشرنگ در جشن 
ھمراه بچھ ھا بودند و بھ جشن ما رونق 

 . زیادی دادند
 ھایش ریو پی پی لونگستروم نیز لوتو

فروخت و حاال دیگھ زمان دادن می را 
 ٢٧جایزه ھا بھ کودکان عزیز بود کھ 

زه شامل کتاب، غذا از رستوران، یجا
 بازی و سرگرمی بود ،شیرینی و ھمچنین

کھ بسیار جایزه ھای خوب و جالبی 
این جایزه ھا بیشتر و بیشتر بچھ ھا  .بودند

رو خوشحال کرد کھ جنب و جوش داشتھ 
باشند، برقصند و شادی کنند ولی ھر چی 
باشھ عید بود و عمو نوروز، عمو 
نوروزی کھ ھمھ سالھ ھدیھ و جایزه ھای 

ن یبسیار خوبی برای بچھ ھا داره، بنابرا
عمو نوروز پیر و خمیده عصا زنان با دو 
کیسھ بزرگ پر از کادو برای بچھ ھا آمد، 
بچھ ھایی کھ یکسال تمام منتظر عمو 
نوروز مھربون و کادوھاش بودند ھمھ 

لھ ای بود و غلغدر سالن .  دست میزدند
عمو نوروز کھ با چھره ای شاد و خندان 

خوشحال با ی بر چھره اما  غبار پیربا
بھ آنھا ھدیھ کرد میبچھ ھا خوش و بش 
 بھ  لحظاتچھ.  ھای نوروزی میداد

 .یادماندنی برای بچھ ھا بود
ھا با انرژی ھر چھ بیشتر می   بچھ

رقصیدند و شادی میکردند و عکس و فیلم 
یادگاری از لحظات قشنگشون با عمو 

 عمو نوروز .نوروز مھربان میگرفتند
 بھ بچھ ھدیھ ھا بعد از دادن ،سالخورده ما

 . ھا شاد و خندان محل جشن را ترک کرد
و رفت کھ سال دیگھ با کولھ بار پرتری 

 . برگرده و بچھ ھای بیشتری را شاد کنھ
کریم جشن کم کم بھ پایان میرسید کھ 

مسئول نھاد کودکان مقدمند از شامحمدی 
میھمانان و شرکت کنندگان در جشن، 
دوستان و عالقمندان و ھمچنین فعالین این 

خر نیز آنھاد تشکر و قدردانی کرد و در 
ھدایایی بھ منظور سپاس و قدردانی بھ 
فعالین و دوستانی کھ این جشن با شکوه 

 .را برگزار کردند اھدا کرد
 

 
نھاد کودکان مقدمند برای برپایی دنیایی 
شاد، ایمن و پر آسایش برای کودکان 

 !بھ ما بپیوندید. تالش میکند
 

 

 ودا ایلکا
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 دبیر نھاد کودکان مقدمند
 کریم شامحمدی

shamohammadi3@gmail.com 
 تماس با نھاد کودکان مقدمند

 

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

Address: Barnen Först 
Box 48 
151 21 Södertälje Sweden 

 

 سردبیرنشریھ فارسى

 سیامک بھاری
 

siabahari@yahoo.com 
 

نشریھ فارسى ماھانھ منتشر میشود و در  
.سایت كودكان مقدمند قابل دسترس است  

www.barnenforst.com 

 .کانال جدید بر روی شبکھ ھاتبرد از ساعت نھ و نیم تا یک و نیم شب بوقت ایران برنامھ دارد: توجھ
Kurd Channel  
Freq: 11642 
Symbol Rate: 27500 
Polarity: Horizontal  
FEC: 5/6  

 

از صفحھ فیسبوک کودکان مقدمند 
 عضو این صفحھ ،دیدن کنید

. بشوید و با آن ھمکاری کنید
 عکس و ھر ، مقاالت،اخبار

اطالعی از وضعیت کودکان را 
 دراین صفحھ منتشر کنید

 

 
(Kodakan moghadamand) 

 بچھ ایی کھ اجازه دختر
 !ندارد قھرمان شود

 
در .  الینا قاضی عسگر ھشت سالھ است

 تصادفی در یکی از سھ سالگی و بطور
استخرھای شھر اصفھان، استعداد او 

 . کشف شد
الینا کھ بھ ھمراه مادر خود بھ استخر رفتھ 
بود، در بخش کودکان و کم عمق با تیوب 

ناگھان او را در .  شود مشغول بازی می
قسمت سھ متری و عمیق استخر مشاھده 

 .کند ای شنا می کنند کھ بدون ھیچ واھمھ می
مربی حاضر در استخر متوجھ شجاعت او 

شود و پس از سھ جلسھ آموزش و  می
تمرین، بدون تیوب و براحتی، او را برای 

والدین او ھفت ماه و .  گذارند شنا، آزاد می
 .گیرند بطور مداوم برای او مربی می

چھار سالگی قھرمان مسابقات زیر نھ در 
سال در استان اصفھان و در  پنج سالگی 

 کل قھرمان مسابقات زیر نھ سال در
شود و بھ ھمراه سھ دختر دیگر،  کشور می

شوند  برای مسابقات جھانی تایلند اعزام می
کھ نتیجھ شگفت انگیز آن نایب قھرمانی 

 .جھان است
میل بھ یادگیری در این دختر محدود بھ 

 از ترین تاسف الینا پسشنا نیست، بزرگ
قرار گرفتن روی سکوی نایب قھرمانی، 
نداشتن توانائی مناسب برای مکالمھ 

 . انگلیسی با قھرمان ایتالیائی بوده است
او بھ پدر و مادرش گفتھ بود کھ دختر 
قھرمان با اینکھ ایتالیائی بود ولی با من بھ 
زبان انگلیسی احوال پرسی کرد کھ 

 . نتوانستم جواب بدھم
بالفاصلھ پس از بازگشت، بھ کالس زبان 

رود، اکنون عالوه بر انگلیسی کھ یاد  می
گرفتھ، بھ یادگیری زبان فرانسھ نیز عالقھ 

 .دھد نشان می
روز بھ روز مھارتھای او در انواع شنا و 

اما این تنھا استعداد .  رود شیرجھ باال می
ورزشی او نیست، ھم اکنون الینا کمربند 
مشکی کاراتھ ھم دارد کھ قھرمان اصفھان 

  .شده و منتظر مسابقات کشوری است
بدون تردید چنین دختر شاداب و 

والدین او .   باعث افتخار استبااستعدادی
اند برای  نیز ھر چھ در توان داشتھ

اما الینا با این .اند پیشرفت او ھزینھ کرده
ھمھ استعداد یک مشکل بزرگ دارد، او 

نھ سالگی باید از مسابقات قھرمانی در 
 ! جھان بازنشستھ شود

نھ سال اجازه شرکت در دختران پس از 
خانواده .  مسابقات بین المللی شنا را ندارند

 چھ باید بکنند؟ برای آینده او در این رابطھ
الینا چھ کاری از دست آنھا ساختھ است؟ 

کردیم؟  اگر جای این خانواده بودیم چھ می
 کند،  آنطور کھ پدر ایشان تعریف می

فدراسیون شنا در حال طراحی لباسی 
البتھ نظر بھ تجربھ فوتبال .  مناسب است

بانوان، در ورزشی مثل شنا، بعید بھ نظر 
 .رسد طرحی موفق باشد می

ھشت آیا الینا، نایب قھرمان جھان در 
سالگی، فقط امکان درخشش در مسابقاتی 

! را خواھد داشت کھ در پنج سالگی
 ھای آن را فتح کرده است؟ قلھ

 
 . . .ــ من شمع رسوا ٢١ادامھ از صفحھ 

 . پر مدعاست
فرصت طلبان بی درد سرود رھایی را بھ 

جسمھا را از زنجیر .  نام کارگر خواندند
آزاد کردند و در ازای آن روح ھا را بھ 
زنجیر کشیدند و البتھ با صدای بلند و 
برای فریبکاری دغدغھ درد و محرومیت 

 .کارگر را سر دادند
زور آزمایی و ارایھ چھره خشن پلیسی در 
برابر بازوان خستھ اما شرافتمندانھ کارگر 
تحت ھر نام و عنوانی حاکی از زبونی و 
بی حمیتی عوامل بی دردی است کھ عامل 
بقای خود را در خطاطی نام کارگر می 

 .  بینند
در حالی کھ امروز در شرایط سخت 

اقتصادی چرایی اعمال فشار بر توده 
زحمتکش کارگری ھیچ توجیھ و ادلھ قابل 

 .قبولی ندارد
در عید سعید نوروز آزادی کلیھ کارگران 

زود خواھد بود .  زندانی را فریاد می داریم
کھ ببینند عوامل بی درد کھ خشم آتشین 
کارگر، ھراسی عظیم در تاروپود آنان 

 .اندازد
 . مژدگانی کھ گل از غنچھ برون می آید

باشد کھ کارگران بھ موجی عظیم برای 
نابودی علفھای ھرز کشورمان تبدیل 

 .شوند
 کارگران برای روز !آنروز دیر نیست

بزودی .  موعود لحظھ شماری می کنند
 .تمام جھانیان صدای آن را خواھند شنید
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  فوری جنبش دفاع از حقوق کودکانخواستھای

اع از نھاد کودکان مقدمند بھ منظور بش دف ر جن شت ی  تسھیل پیشروی  و متشكل شدن ھرچھ ب
اع  حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زیر را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جنبش دف

 : از حقوق کودکان در ایران اعالم میدارد
 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرین استانداردھای جھانی ، آموزشی، تضمین و تامین امکانات رفاھیــ١

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

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

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

ھرنوع تبعیض علیھ کودکان دختر و پسر، مھاجر و غیر مھاجر و کودکانی کھ داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده 
 .باشند

 
 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانانــ ٤
 
 ایجاد مراکز.   لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندانــ٥

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

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

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

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

  . سال، ولو با رضایت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب میشود١٨رابطھ جنسی افراد بزرگسال با افراد زیر 
 

.   ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعھ بطور کلیــ١٠
 .ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. ممنوعیت اکید تنبیھ بدنی

 
 .ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتیــ ١١

 
 دفاع از حقوق کودکان در ایران و خواستھای حداقل و عاجل برای رھانیدن این مطالبات فوری جنبش انسانی

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

 .نھادھای مدافع حقوق کودک را بمبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند

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


