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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 افسانه وحدت

 ٢٠١۴ مارچ ٢٧
  

   سال بی حقوقی٣٥
 که گذشت چه یسال  کنند که در اين يک ھا به اين فکر می رسد، آدم  سال نو فرا می ھميشه وقتی. يک سال ديگر گذشت

من به عنوان يک فعال حقوق . دھند  خود را مورد بررسی قرار میۀھا بيالن يک سال نھاد. ی بھتر و يا بد تر شدچيز

کنم که در ايران با حکومت اسالمی وضعيت مردم و قبل از ھمه   و قبل از ھمه حقوق کودکان به اين فکر می انسانی

 .کودکان چطور شد

  کنيم، اتوبوس را مجانی  می کنيم، برق را مجانی خمينی که آب را مجانی میھای   سال پيش حکومت اسالمی با دروغ٣۵

نه تنھا آب، برق اتوبوس، مجانی نشد بلکه قيمت ھم آب و ھم برق چنان نجومی باال رفت که . قدرت رسيده ب…کنيم   می

ند و ھر روز تعداد بيشتری ی را از دست دادئھای خود حتی امکان خريد مواد غذا ھای زيادی با پرداختن قبض خانواده

بود قيمت پيدا کرد و ھر سال   بايستی مجانی می  مدارس که مطابق قانون اساسیۀ شھري.شوند به زير خط فقر کشيده می

به خاک سياه نشستند و به  " مستضعفان" که توسط رژيم خمينی و حکومت  ئیھا  رسيد که خانواده ئیبه جا. گران تر شد

ن اضافه شد و از فرستادن کودکانشان به مدرسه عاجز شدند و به جايش آنھا را به خيابان فرستادند طور مدام بر تعدادشا

 .ن حقوق کارگران دستگير و زندانی شدنددستمزد کارگران و کارمندان، فعاالبه جای افزايش . تا کمک خرج خانه باشند

افسردگی و بيم از آينده در   .يشتر تخريب کردھای نجومی سردمداران رژيم ھر روزه رفاه مردم را ھر چه ب اختالس

فقر، تنفروشی و اعتياد ھر روزه افزايش پيدا کرد و حتی جوانان و نوجوانان و از ھمه . ن مردم ھر چه بيشتر شد  ميا

  ھای مزمن و خطرناک ناشی ھا کودک به بيماری آلودگی ھوا و دچار کردن ميليون. دردناک تر کودکان به آن دچار شدند

 که برای حياط مناطقی از ايران اھميت فراوانی دارد ھر روزه  ئیھا از آن، آلودگی محيط زيست و از بين رفتن درياچه

ھا کارگر به صف  ميليون .شوند  رسيده که قشر متوسط ھر روزه به زير فقر کشيده می ئی طبقاتی به جاۀفاصل. تشديد شد

ن حقوق به جای دفاع از حق فعاال. ور شدندم و ھولناک فقر غوطه بيکاران پيوستند و ھر چه بيشتر در گرداب عظي

ن و رھبران اين جنبش سرکوب و زندانی شدند ھر روز تعداد بيشتری از اين فعاالھای خود،  کودک برای ايجاد تشکل

  .ھا افزايش پيدا کرد وتعداد اعدام

 که بشود نام آن را مدرسه گذاشت از دادن  ئی جاو تبديل آنھا به" تخريبی"به جای ساختن مدارس جديد و تعمير مدارس 

 .بودجه به آموزش و پرورش خودداری شد

رئيس سازمان نو سازی، توسعه و تجھيز مدارس کشور، در حال حاضر چھار ميليون متر مربع فضای گفتۀ بر طبق 

 متوسط نيز بسيار ناامن ھای حتی در برابر زلزله"ھمين شخص گفتۀ آموزشی تخريبی در کشور وجود دارد که بر طبق 

چون بر . ول حکومتی از کجا آورده استؤ ميليون را معلوم نيست که اين مس۴البته رقم  (."بوده و بايد مقاوم سازی شود
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  ). ميليون متر مربّع بود که بازسازی نشده است١٣ زيربنای تخريبی مدارس ٨۵آخرين آمار سال  اساس 

يارد تومان اعتبار برای نو سازی چھار ميليون متر مربع فضای آموزشی  ميل٣٠٠٠بر اساس گفته ھای ھمين شخص 

  . تخريبی الزم است

.  که تا دو سال پيش بزرگترين اختالس در تاريخ ايران بود رقم معروفی.  شھروندان ايرانی آشناستۀاين رقم برای ھم

  يعنی. کند ی آموزشی مدارس برابری می ميليون متر مربّع فضا۴ای که برای مرمت کردن  تصادفاً اين رقم با بودجه

 ھا ميليون خانواده را از نگرانی درآورد و می مين کند و دهأتوانست امنيت ميليونھا کودک را تا حدی ت ای که می بودجه

 و تازه اين دزدی .حکومتی به ھمين سادگی باال کشيدند توانست تعداد زيادی کودک را به مدارس برگرداند را مقامات

  . مربوط به دو سال پيش است

ھا  ھای نجومی که از حقوق کارگر و معلم، پرستار و کارمند و سفره خانواده  از اخبار اختالس ئیھا به طور دائم بخش

ھا وھمچنين قرار دادن پول مردم در جاھائی که فقط عليه مردم است و نه برای  اين  اختالس. شود  میءدزدند افشا می

يندگی، محروم آ   تغذيه، بیءکشد و کودکان را دچار سو  مملکت ثروتمندی را به کام خود میۀ بودجۀرفاه مردم، ھم

کند و چند  آنھا را از آموزش و دستيابی به علم و دانش محروم می. کند  دغدغه می  شاد و بی شدن از کودکی و زندگی

  .کشد نسل را به تباھی می

  .  غاراستۀخريد و فروش کودکان در درواز ع دوران ننگين حکومت اسالمیترين وقاي يکی از ھولناک

 شورای ھماھنگی مرجع ملی کنوانسيون حقوق ۀدر اين رابطه به گزارش ايرنا، محمدتقی حسينی در ھشتمين جلس

: مه داد او ادا.سفانه موضوع خريد و فروش کودکان از معضالت روز جامعه و بسيار آزار دھنده استأمت: کودک، گفت

 کودکان خيابانی يکی از معضالت امروز ما است و اگر بخواھيم چشمانمان را بر روی اين معضل ببنديم يا ۀپديد

 شمسی ٨٠ ۀ کار خيابانی از دھۀکه پديد  وی با بيان اين.را برگردانيم، باز ھم جلوی چشمان ما ظاھر می شوند رويمان

بانی و کار مفھومی است که گروه ھای مختلفی از کودکان را در برمی کودکان خيا: در کشور رواج يافت، اظھار داشت

  .ند بخشی يا تمام زندگی شان را در خيابان بگذراننداگيرد و خواه و ناخواه مجبور

 سال و آنھم در محل پر ٣۵مور حکومت اسالمی در ادامه به جای دادن راه حل، کودک خيابانی را بعد از أقائم مقام و م

کند و خبر وار از کودکانی  تعريف می"   شورای ھماھنگی مرجع ملی کنوانسيون حقوق کودکۀسجل"طمطراق 

تعدادی از اين کودکان شناسنامه و ھويت ندارند "گويد  سف میأرسند، ايشان با ت گويد که به دنيا نيامده به فروش می می

کند  و وانمود می" شوند ز و ھپاتيت مبتال میھای خطرناک مانند ايد گيرند و به انواع بيماری و مورد تعرض قرار می

  .که انگار اين اخبار تازگی دارد

 سال است که رويتان را ٣۵ شما  ولين مستقيم اين وضعيت فاجعه بار کودکان گفتؤ از مس عنوان يکیه بايد به ايشان ب

 کودکان ۀر به قول خودتان پديداگ.  بسته ايد،برگردانده ايد و چشمتان را بر اين معضالت که خودتان مسبب آن ھستيد

 کودکان   حقوقی و تباھی زندگی ھای ديگری که در بی  و به برکت وجود شما در کشور رايج شد، پديده٨٠ ۀکار از دھ

  .ثير مستقيم داشته از خيلی زود تر شروع شدأت

شير خوارگان را تبليغ شھوترانی با  رھبرتان که. حکومت شما ھر جنايتی عليه کودک را که شرعی بود قانونی کرد

  . کرد، رئيس جمھور تدبير و اميدتان ازدواج با فرزند خوانده را قانونی و ابالغ کرد

  خودش را به کوچه علی  از نتايجش خريد و فروش کودکان است که يکی عليه کودکان جنايت   سال٣۵ايشان بعد از 

 ۀکودکان درواز: "گويد يک از اين معضالت ندارد می داند که ھيچ راه حلی برای ھيچ که می زند و در حالی چپ می

  ".سفانه وجود داردأغار حقيقت تلخی است که مت
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، برشمردن حقايق تلخ از دوران حکومت اسالمی  آقای قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بين الملل

 قدری صفحات تاريخ را ورق بزنيد  پا ھستيد ولیدانيد که فقط با زور سرکوب سر  شما می.  داردئیليست بلند باال

 از جنس شما که با سرکوب و بر بستر خانه خرابی مردم سر پا بوده اند چطور با نيروی عزم  ئیھا بينيد که حکومت می

اين ھم حقيقت تلخی است برای شما و شيرين به . مردم برای داشتن آسايش و رفاه و يک زندگی انسانی سرنگون شدند

   .مردمکام 
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